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I

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘       

ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) เพื่อทําหนาที่ในการกําหนด

นโยบาย แนวทาง และประเด็นหัวขอการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยระเบียบดังกลาว ค.ต.ป. 

ไดกําหนดกลไกการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลประจํากระทรวง ๒๐ คณะ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) 

เกี่ยวกับการกําหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ๑ คณะ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง 

๔ คณะ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด ๔ คณะ เพื่อทําหนาที่ในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามแนวทาง

ที่ ค.ต.ป. กําหนด โดยมีเจตนารมณเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของการกํากับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของ

สวนราชการ นอกจากนี้ ค.ต.ป. ไดมีการแตงต้ัง อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ เก่ียวกับการกําหนดแนวทาง วิธีการ

การบูรณาการระบบการตรวจสอบและประเมินผลของหนวยงานกลางที่อยูในกํากับของราชการฝายบริหาร                

เพื่อทําหนาท่ีศึกษา วิเคราะห แนวทางการบูรณาการระบบการตรวจสอบและประเมินผลของหนวยงานกลาง                 

ที่อยูในกํากับของราชการฝายบริหารดวย 

 สําหรับการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้                 

เพ่ือเสริมสรางความนาเชื่อถือและความม่ันใจแกสาธารณชนตอผลการดําเนินงานของสวนราชการวาไดมีการ

ตรวจสอบและกํากับดูแลอยางรอบคอบ และเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของการกํากับดูแลและควบคุม

ตนเองที่ดีของสวนราชการ อันจะนําไปสูการบรรลุเจตนารมณตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดียิ่งขึ้น                 

ค.ต.ป. จึงไดปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินการ โดยมุงเนนและใหความสําคัญกับการตรวจสอบและประเมินผล 

ภาคราชการกรณีพิเศษมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ น้ี ค.ต.ป. ไดกําหนดแนวทาง                 

การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเปนการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการของสวนราชการและจังหวัด ซ่ึงแบงออกเปน ๓ ประเภทโครงการ 

ไดแก โครงการตามยุทธศาสตรสําคัญ โครงการสําคัญตามที่ ค.ต.ป. กําหนด และสุดทายคือการประเมิน                 

ผลสัมฤทธิ์โครงการ

 ค.ต.ป. หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนใหกับสวนราชการในการมีระบบ                

การกํากับดูแลตนเองที่ดี และผลสําเร็จที่ไดจากการดําเนินงานในครั้งนี้เปนผลมาจากความรวมมือของหลายฝาย

ทั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลคณะตาง ๆ ในฐานะผู สอบทาน และทีมงานสนับสนุน

ของฝายเลขานุการ รวมทั้งการสนับสนุนขอมูลการตรวจสอบของสวนราชการและจังหวัด ค.ต.ป. จึงขอขอบคุณ                

 มา ณ โอกาสนี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

        เมษายน  ๒๕๖๐

คํานํา





มติคณะรัฐมนตรี
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IX

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  ๓

บันทึกความเห็นของ ค.ต.ป.
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

--------------------------------------------------------- 

๑.  ที่มา
๑.๑ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร  พ.ศ. ๒๕๔๘๒๕๔๘

ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร (ค.ต.ป.) เพื่อท ำหน้ำที่ในกำรวำงนโยบำย แนวทำง     ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร (ค.ต.ป.) เพื่อท ำหน้ำที่ในกำรวำงนโยบำย แนวทำง     
กำรตรวจสอบและประเมินผลในภำครำชกำร ก ำหนดประเด็นหัวข้อกำรตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งส่งเสริม ผลักดัน 
สอบทำน และเสนอแนะมำตรกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรก ำกับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของส่วนรำชกำร สอบทำน และเสนอแนะมำตรกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรก ำกับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของส่วนรำชกำร 
อันจะน ำไปสู่กำรบรรลุผลตำมเจตนำรมณ์ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

ทั้งนี้ ก ำหนดให้ ค.ต.ป. ต้องจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับกำรตรวจสอบและประเมินผลต่อนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งรำยงำนกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยปีละสองครั้ง

๑.๒ กลไกกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
ค.ต.ป. ได้ก ำหนดให้มีกลไกในกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร โดยแต่งตั้ ง

คณะอนุกรรมกำร รวม ๑๐ คณะ และ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง จ ำนวน ๒๐ คณะ ดังนี้
 คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร เก่ียวกับกำรก ำหนดแนวทำง วิธีกำร   

กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร จ ำนวน ๑ คณะ
 คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรเฉพำะกิจ เกี่ยวกับกำรก ำหนดแนวทำง 

วิธีกำรกำรบูรณำกำรระบบกำรตรวจสอบและประเมินผลของหน่วยงำนกลำงที่อยู่ในก ำกับของรำชกำรฝ่ำยบริหำร     
จ ำนวน ๑ คณะ

 คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรกลุ่มกระทรวง (อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง) 
จ ำนวน ๔ คณะ และคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรกลุ่มจังหวัด  (อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด)     
จ ำนวน ๔ คณะ  

 คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลประจ ำกระทรวง ในทุกกระทรวง รวม ๒๐ คณะ
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X

๒

แผนภาพแสดงกลไกการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘

ครม.

ค.ต.ป. 
ประจ ากระทรวง

(๒๐ คณะ)

รมต.

อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มจังหวัด
(๔ คณะ)

อ.ค.ต.ป. 
เฉพาะกิจเกี่ยวกับ

การก าหนด
แนวทาง วิธีการ
การบูรณาการ

ระบบการ
ตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ

- ส ำนักนำยกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลำโหม
- กระทรวงกำรคลัง
- กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
- กระทรวงกำรท่องเที่ยวฯ
- กระทรวงกำรพัฒนำสังคมฯ
- กระทรวงเกษตรฯ
- กระทรวงคมนำคม
- กระทรวงทรัพยำกรฯ
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- กระทรวงพลังงำน
- กระทรวงพำณิชย์
- กระทรวงมหำดไทย
- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงแรงงำน
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ
- กระทรวงศึกษำธิกำร
- กระทรวงสำธำรณสุข
- กระทรวงอุตสำหกรรม

อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มกระทรวง

(๔ คณะ)

อ.ค.ต.ป. 
เกี่ยวกับการก าหนด

แนวทางฯ

- ด้ำนเศรษฐกิจ
- ด้ำนสงัคม
- ด้ำนควำมมั่นคงและ

 กำรต่ำงประเทศ
- ด้ำนบริหำรและส่วนรำชกำร

 ไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี    ไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี   
 กระทรวงหรือทบวง

- คณะที่ ๑
- คณะที่ ๒
- คณะที่ ๓
- คณะที่ ๔

ค.ต.ป.
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XI

๓

๑.๓ แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ก ำหนดให้
มีกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของส่วนรำชกำรและจังหวัด ดังนี้

(๑) กลุ่มโครงกำรประเภทที่ ๑ : โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ส ำคัญ 
(๑.๑) กำรด ำเนินงำนภำยใต้นโยบำยยุทธศำสตร์กระทรวงและจังหวัด โดยพิจำรณำถึง        

ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกันของยุทธศำสตร์กระทรวงและจังหวัด และแผนงำนโครงกำรที่ส ำคัญของกระทรวงและจังหวัด   
โดยให้ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด พิจำรณำคัดเลือกโครงกำรมำด ำเนินกำรอย่ำงน้อยจ ำนวน ๑ โครงกำร

(๑.๒) กำรด ำเนินงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลที่ส ำคัญตำม
แผนงำนบูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง 
ร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกแผนงำนบูรณำกำร อย่ำงน้อยจ ำนวน ๑ แผนงำน ส ำหรับใช้ในกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลของส่วนรำชกำร และให้ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด พิจำรณำคัดเลือกแผนงำนบูรณำกำรมำด ำเนินกำร อย่ำงน้อยประเมินผลของส่วนรำชกำร และให้ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด พิจำรณำคัดเลือกแผนงำนบูรณำกำรมำด ำเนินกำร อย่ำงน้อย
จ ำนวน ๑ แผนงำน ส ำหรับใช้ในกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลของจังหวัด (แผนงำนที่คัดเลือกมำด ำเนินกำรแผนงำน ส ำหรับใช้ในกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลของจังหวัด (แผนงำนที่คัดเลือกมำด ำเนินกำร
จะต้องไม่ซ้ ำซ้อนกับแผนงำนที่ ค.ต.ป. ก ำหนดไว้ ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงกำรในกลุ่มโครงกำรจะต้องไม่ซ้ ำซ้อนกับแผนงำนที่ ค.ต.ป. ก ำหนดไว้ ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงกำรในกลุ่มโครงกำร
ประเภทที่ ๒ : โครงกำรส ำคัญตำมที่ ค.ต.ป. ก ำหนด)

(๒) กลุ่มโครงกำรประเภทที่ ๒ : โครงกำรส ำคัญตำมที่ ค.ต.ป. ก ำหนด ส ำหรับกำรด ำเนินงำนใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ค.ต.ป. ได้ก ำหนดโครงกำร Top Down เพื่อให้ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง/อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวง ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง/อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวง 
และ อ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัด ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงกำร คือ แผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

(๓) กลุ่มโครงกำรประเภทที่ ๓ : กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร เป็นกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ค.ต.ป. ก ำหนดโครงกำรท่ีจะใช้
ในกำรติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์ จ ำนวน ๒ มำตรกำร ดังนี้

(๓.๑) โครงกำรตำมมำตรกำรกระตุ้นกำรลงทุนขนำดเล็กของรัฐบำลทั่วประเทศ
(๓.๒) โครงกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดับต ำบล (ต ำบลละ ๕ ล้ำนบำท)

ท้ังนี้ ค.ต.ป. ได้ก ำหนดรอบกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรของ ค.ต.ป. 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น ๒ คร้ัง ดังนี้

รำยงำนครั้งที่  ๑ เป็นกำรรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร          รำยงำนครั้งที่  ๑ เป็นกำรรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร          
(กลุ่มโครงกำรประเภทที่ ๓ : กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร) รวมทั้งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ

รำยงำนครั้งที่ ๒ เป็นกำรรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงกำร (กลุ่มโครงกำร
ประเภทที่ ๑ : โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ส ำคัญ คือ กำรด ำเนินงำนภำยใต้นโยบำยยุทธศำสตร์กระทรวงและจังหวัด และ 
กำรด ำเนินงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลที่ส ำคัญ ตำมแผนงำนบูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และกลุ่มโครงกำรประเภทที่ ๒ : โครงกำรส ำคัญตำมที่ ค.ต.ป. ก ำหนด คือ แผนงำนบูรณำกำรด้ำนกำรส่งเสริม
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม) รวมทั้งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล    
ภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ     

๒.  สรุปผลการพิจารณาของ ค.ต.ป. 
ค.ต.ป. ในกำรประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษำยน ๒๕๖๐ ได้พิจำรณำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ

และประเมินผลภำครำชกำร และรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
คณะต่ำง ๆ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คร้ังที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ และ ค.ต.ป. มีมติเห็นชอบกับรำยงำนดังกล่ำวตำมที่
ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ เสนอพร้อมท้ังมอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ รับควำมเห็นของคณะกรรมกำรไปเพิ่มเติมในรำยงำนฯ     
ก่อนเสนอนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจำรณำต่อไป



รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)
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๔

ฝ่ำยเลขำนุกำร ค.ต.ป. ได้ด ำเนินกำรเพิ่มเติมควำมเห็นของคณะกรรมกำรในรำยงำนผลกำรตรวจสอบและ
ประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้สอดคล้องกับควำมเห็นของที่ประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
พร้อมทั้งจัดท ำเป็นรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ 
(ฉบับที่ ๒) และรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒) เพื่อเสนอต่อนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ ดังนี้

๒.๑ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒๕๕ ๑)
ค.ต.ป. ได้ก ำหนดประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

ครั้งที่ ๑ เป็นกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ในลักษณะของกำร Top Down จำกระดับนโยบำยส ำคัญเร่งด่วนของรัฐบำล จ ำนวน   
๒ ๒ มำตรกำรมำตรกำร ได้แก่ ๑ได้แก่ ๑) โครงกำรตำมมำตรกำรกระตุ้นกำรลงทุนขนำดเล็กของรัฐบำลทั่วประเทศ และ ๒) โครงกำรตำม
มำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดับต ำบล ซึ่งมีผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำรตำมมำตรกำรมำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดับต ำบล ซึ่งมีผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำรตำมมำตรกำร
ดังกล่ำว สรุปภำพรวมได้ ดังนี้ดังกล่ำว สรุปภำพรวมได้ ดังนี้

๒.๑.๑ โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
๑) ภาพรวมผลการด าเนินงาน

๑.๑) โครงกำรตำมมำตรกำรกระตุ้นกำรลงทุนขนำดเล็กของรัฐบำลทั่วประเทศ       
มีวัตถุประสงค์กระตุ้นให้เกิดกำรจ้ำงงำนและส่งเสริมให้มีกำรลงทุนทั้งในส่วนกลำงและต่ำงจังหวัด โดยก ำหนดวงเงินใน   

โครงกำรตำมมำตรกำรกระตุ้นกำรลงทุนขนำดเล็กของรัฐบำลทั่วประเทศ       
มีวัตถุประสงค์กระตุ้นให้เกิดกำรจ้ำงงำนและส่งเสริมให้มีกำรลงทุนทั้งในส่วนกลำงและต่ำงจังหวัด โดยก ำหนดวงเงินใน   

โครงกำรตำมมำตรกำรกระตุ้นกำรลงทุนขนำดเล็กของรัฐบำลทั่วประเทศ       

กำรด ำเนินงำนรำยกำรละไม่เกิน ๑ ล้ำนบำท ส ำนักงบประมำณได้จัดสรรงบประมำณภำพรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
มีวัตถุประสงค์กระตุ้นให้เกิดกำรจ้ำงงำนและส่งเสริมให้มีกำรลงทุนทั้งในส่วนกลำงและต่ำงจังหวัด โดยก ำหนดวงเงินใน   

ล้ำนบำท ส ำนักงบประมำณได้จัดสรรงบประมำณภำพรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
มีวัตถุประสงค์กระตุ้นให้เกิดกำรจ้ำงงำนและส่งเสริมให้มีกำรลงทุนทั้งในส่วนกลำงและต่ำงจังหวัด โดยก ำหนดวงเงินใน   

๓๙,๗๙๓.๖๗๙๓ ล้ำนบำท คืนเงินงบประมำณจ ำนวน ๑,๙๗๔.๔๙๓๗ ล้ำนบำท (ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๒ กุมภำพันธ์ 
๒๕๕๙ ขยำยระยะเวลำก่อหนี้รำยจ่ำยลงทุนฯ จนสิ้นเดือนมีนำคม ๒๕๕๙ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๒๙ มีนำคม ๒๕๕๙ 
รำยกำรที่น ำงบประมำณมำจัดท ำร่ำง พ.ร.บ. โอนฯ เป็นรำยกำรในลักษณะงบลงทุนในทุกงบรำยจ่ำยตำม พ.ร.บ. 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ลงนำมจัดซื้อจัดจ้ำงไม่ทันภำยใน ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๙) จัดสรร 
(หลัง พ.ร.บ.โอนฯ) ๓๗,๘๑๙.๑๘๕๖ ล้ำนบำท ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น ๑๑๕,๑๔๑ รำยกำร ผู้รับผิดชอบด ำเนินโครงกำร/
รำยกำร ได้แก่ ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่น ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน โดยมีกำรจ ำแนกโครงกำรได้ ๕ ลักษณะ ได้แก่ ๑) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ๒) กำรลงทุนเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (ไม่รวมโครงสร้ำงพื้นฐำน) ๓) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำของประเทศ ๔) กำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตของชุมชน และ    
หมุนเวียน โดยมีกำรจ ำแนกโครงกำรได้ 
สังคม (ไม่รวมโครงสร้ำงพื้นฐำน) ๓) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำของประเทศ ๔) กำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตของชุมชน และ    
หมุนเวียน โดยมีกำรจ ำแนกโครงกำรได้ ลักษณะ ได้แก่ ๑) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ๒) กำรลงทุนเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (ไม่รวมโครงสร้ำงพื้นฐำน) ๓) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำของประเทศ ๔) กำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตของชุมชน และ    

ลักษณะ ได้แก่ ๑) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ๒) กำรลงทุนเพื่อเศรษฐกิจและ

๕) กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
๑.๒) สรุปข้อมูลภำพรวมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ พบว่ำ จำกรำยงำนของ          

ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนกรกฎำคม 
สรุปข้อมูลภำพรวมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ พบว่ำ จำกรำยงำนของ          

ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนกรกฎำคม 
สรุปข้อมูลภำพรวมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ พบว่ำ จำกรำยงำนของ          

๒๕๕๙ พบว่ำ ส่วนรำชกำรกว่ำร้อยละ ๗๙.๓๒ สำมำรถด ำเนินกำร
และเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ โดยมีบำงส่วนที่มีกำรด ำเนินงำนล่ำช้ำ (ประมำณร้อยละ ๑๙.๙๓) และ
มีส่วนน้อยที่พบอุปสรรคจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ (ประมำณร้อยละ ๐.๗๕ โดยโครงกำรประเภทกำรพัฒนำ
ศักยภำพกำรผลิตของชุมชนมีร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณมำกที่สุด รองลงมำคือกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ในขณะที่
มีส่วนน้อยที่พบอุปสรรคจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ (ประมำณร้อยละ ๐.๗๕ โดยโครงกำรประเภทกำรพัฒนำ
ศักยภำพกำรผลิตของชุมชนมีร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณมำกที่สุด รองลงมำคือกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ในขณะที่
มีส่วนน้อยที่พบอุปสรรคจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ (ประมำณร้อยละ ๐.๗๕ โดยโครงกำรประเภทกำรพัฒนำ

โครงกำรด้ำนกำรลงทุนเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ไม่รวมโครงสร้ำงพื้นฐำน) มีร้อยละกำรเบิกจ่ำยน้อยที่สุด
ศักยภำพกำรผลิตของชุมชนมีร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณมำกที่สุด รองลงมำคือกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ในขณะที่
โครงกำรด้ำนกำรลงทุนเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ไม่รวมโครงสร้ำงพื้นฐำน) มีร้อยละกำรเบิกจ่ำยน้อยที่สุด
ศักยภำพกำรผลิตของชุมชนมีร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณมำกที่สุด รองลงมำคือกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ในขณะที่

จำกรำยงำน       
ผลของส ำนักงบประมำณ และข้อมูลระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙ มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ๓๕,๓๕,๓๕๓๘๗.๖๐๙๕ ล้ำนบำท ๐๙๕ ล้ำนบำท ๐๙๕
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) 

๑.๓) ประโยชน์ทำงตรงและทำงอ้อม พบว่ำกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรฯ ท ำให้เกิด
ประโยชน์ทำงตรงและทำงอ้อมต่อประชำชนและกิจกำรในพื้นที่ ดังนี้ จ ำนวนผู้ได้รับประโยชน์ทำงตรงจำกกำรจ้ำงงำน 
๑๖๔,๓๘๕ รำย จ ำนวนกิจกำรที่ได้รับประโยชน์ทำงตรง ๖,๔๒๕ รำย จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ทำงอ้อม 
๕๐,๓๑๒,๑๘๖ รำย (ข้อมูลจำกส่วนรำชกำรที่รำยงำนมำยัง ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง)



XIII

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

XIII

๕

๒) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ  
ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ได้ด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบและ

ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำรตำมมำตรกำรฯ มีสรุปผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรตำมมำตรกำรฯ ดังนี้
๒.๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จำกกำรวิเครำะห์กำรด ำเนินโครงกำรตำม

มำตรกำรฯ พบว่ำ สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของมำตรกำรฯ ในกำรกระตุ้นให้เกิดกำรจ้ำงงำนและส่งเสริมให้มีกำรลงทุนในสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของมำตรกำรฯ ในกำรกระตุ้นให้เกิดกำรจ้ำงงำนและส่งเสริมให้มีกำรลงทุนในสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของมำตรกำรฯ ในกำรกระตุ้นให้เกิดกำรจ้ำงงำนและส่งเสริมให้มีกำรลงทุน
พื้นที่ สำมำรถด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผนงำนที่ก ำหนด ประชำชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในฐำนะผู้รับจ้ำงงำนและผู้รับบริกำร 
และบำงพื้นที่ประชำชนมีส่วนร่วมเนื่องจำกโครงกำรได้ผ่ำนเวทีประชำคม ทั้งนี้ ประชำชนส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อ
โครงกำรตำมมำตรกำรในประเด็นผลผลิตของโครงกำรท ำใหไ้ด้รับควำมสะดวกสบำยและปลอดภัยในกำรใช้บริกำรจำกสถำนที่
รำชกำรหรือพื้นที่สำธำรณะ รวมทั้งพอใจที่มีกำรจ้ำงงำนรำยย่อย เกิดกำรกระจำยรำยได้ไปสู่ชุมชนในพื้นที่รวมทั้งพอใจที่มีกำรจ้ำงงำนรำยย่อย เกิดกำรกระจำยรำยได้ไปสู่ชุมชนในพื้นที่  

๒.๒) ผลผลิตโครงการ โดยส่วนใหญ่มีกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผนงำนที่ก ำหนด  โดยส่วนใหญ่มีกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผนงำนที่ก ำหนด 
(ร้อยละ ๗๙.๓๒) สำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ย่อย ด้ำนกำรลงทุนเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพ(ร้อยละ ๗๙.๓๒) สำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ย่อย ด้ำนกำรลงทุนเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำรประชำชนและเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร โครงกำรส่วนใหญ่ตำมมำตรกำรฯ ได้รับงบประมำณท่ีกำรให้บริกำรประชำชนและเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร โครงกำรส่วนใหญ่ตำมมำตรกำรฯ ได้รับงบประมำณท่ี
เพียงพอและเหมำะสมกับผลผลิตที่ได้รับ มีระยะเวลำที่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนเมื่อได้รับกำรขยำยระยะเวลำ           เพียงพอและเหมำะสมกับผลผลิตที่ได้รับ มีระยะเวลำที่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนเมื่อได้รับกำรขยำยระยะเวลำ           
กำรด ำเนินงำน (จำกเดิมก ำหนดให้กำรเบิกจ่ำยแล้วเสร็จภำยในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๘ โดยมีระยะเวลำด ำเนินงำน      ธันวำคม ๒๕๕๘ โดยมีระยะเวลำด ำเนินงำน     
๓ เดือน ต่อมำคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ ให้ขยำยระยะเวลำกำรก่อหนี้รำยจ่ำยลงทุนออกไปจนถึงยำยระยะเวลำกำรก่อหนี้รำยจ่ำยลงทุนออกไปจนถึง
สิ้นเดือนมีนำคม ๒๕๕๙)

๒.๓) ผลลัพธ์โครงการ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นกระตุ้นให้เกิดกำรจ้ำงงำน     
กำรลงทุน และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทั้งในส่วนกลำงและต่ำงจังหวัด เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในระบบ เกิดกำรกระจำย
รำยได้ ประชำชนและผู้ที่เก่ียวข้องมีควำมพึงพอใจต่อผลลัพธ์และใช้ประโยชน์จำกผลผลิตของโครงกำรมีผลลัพธ์ทำงบวก  
ที่มีควำมยั่งยืนต่อกำรพัฒนำประเทศในระดับพื้นที่ ส่งเสริมกำรปฏิบัติรำชกำรของภำครัฐให้สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอีกด้วย 

๒.๔) ผลกระทบโครงการ ในภำพรวมมีผลกระทบในเชิงบวกในทุกด้ำน โดยเฉพำะใน
ด้ำนนโยบำยและด้ำนเศรษฐกิจ โดยท ำให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดีต่อรัฐบำลในกำรด ำเนินนโยบำยที่ท ำให้เกิดกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นในกำรด ำเนินงำนของรัฐบำล ในส่วนของผลกระทบด้ำนสังคมและวัฒนธรรม พบว่ำ    
กำรด ำเนินโครงกำรส่งผลให้ชุมชนมีกำรช่วยกันด ำเนินงำน เกิดควำมสำมัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และจำกที่มีกำรจ้ำงงำน
และเพิ่มรำยได้ไปยังพื้นที่ยังช่วยลดปัญหำกำรก่ออำชญำกรรมได้ในทำงอ้อม นอกจำกนี้ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม พบว่ำ 
บำงพื้นที่มีกำรปรับภูมิทัศน์ให้สวยงำม มีสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนและกำรบริกำรมีควำมเหมำะสมมำกขึ้น และยัง
สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนครุภัณฑ์ของหน่วยงำนรำชกำรเพื่อให้สำมำรถบริกำรประชำชนได้ดียิ่งขึ้น 

๒.๕) ความเสี่ยงในการด าเนินงาน พบว่ำ มีระดับควำมเสี่ยงต่ ำจนถึงไม่มีควำมเสี่ยงเลย 
เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพำะโครงกำรที่เป็นกำรจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรต่ำง ๆ 
สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน ทั้งนี้ ควำมเสี่ยงที่มีกำรรำยงำน ได้แก่ ปัญหำด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เนื่องมำจำกผู้รับจ้ำง   
ในพื้นที่มีจ ำนวนน้อยรำย รวมถึงปัญหำเรื่องแบบรูปรำยกำรก่อสร้ำงที่ต้องใช้ประกอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

๒.๖) ปัจจัยที่ส่งเสริมให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จนั้น ได้แก่ 
- ปัจจัยภำยใน เช่น ควำมพร้อมของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ ควำมเอำใจใส่ของ

ผู้บริหำรส่วนรำชกำรในกำรติดตำม เร่งรัดกำรด ำเนินงำน มีระบบติดตำมควำมก้ำวหน้ำตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
ลักษณะของโครงกำรที่มีขนำดเล็กและงบประมำณไม่มำก จึงสำมำรถด ำเนินกำรได้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำสั้น รวมถึง
คณะรัฐมนตรีได้ผ่อนปรนระเบียบ/วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้มีควำมคล่องตัวยิ่งขึ้น 

- ปัจจัยภำยนอก เช่น ควำมพร้อมของผู้รับจ้ำง/ผู้รับเหมำ ควำมร่วมมือจำก   
ทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐ ภำคประชำชน และภำคเอกชน ที่สนับสนุนในด้ำนต่ำง ๆ รวมถึงมีกำรสมทบทุนเพิ่มเติมเพื่อให้ได้
ผลผลิตที่ดียิ่งขึ้นและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับประโยชน์ได้อย่ำงแท้จริง       

- ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำน ได้แก่ ควำมไม่พร้อมของส่วนรำชกำร 
ควำมไม่พร้อมของผู้รับจ้ำง/ผู้รับเหมำ งบประมำณและระยะเวลำที่ยังไม่เพียงพอส ำหรับบำงโครงกำร 
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๒.๑.๒ โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ ๕ ล้านบาท)
๑) ภาพรวมผลการด าเนินงาน

๑.๑) สรุปข้อมูลจำกส ำนักนโยบำยและแผน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย      
ได้สรุปข้อมูลจ ำนวนโครงกำรภำยใต้มำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดับต ำบล (ต ำบลละ ๕ ล้ำนบำท) โดยมีภำพรวม
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร ๓๖,๒๗๕ ล้ำนบำท มีจ ำนวนโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ ๑๒๐,๐๒๒ โครงกำร แบ่งออกเป็น        
๑) โครงกำรเกี่ยวกับกำรซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ ๑๐๐,๘๕๔ โครงกำร ๒) โครงกำร
ส่งเสริมพัฒนำชุมชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ๖,๕๗๗ โครงกำร ๓) โครงกำรด้ำนเศรษฐกิจสังคม ๑๒,๕๙๐ โครงกำร

๑.๒) กำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของโครงกำรตำมมำตรกำรฯ ณ วันที่ ๔ 
พฤศจิกำยน พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ พบว่ำ มีผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ เป็นจ ำนวนเงิน ๓๔,๑๓๔.๒๖ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๐ 
ของเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร รวมก่อหนี้ผูกพันแล้วทั้งหมดเป็นจ ำนวนเงิน ของเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร รวมก่อหนี้ผูกพันแล้วทั้งหมดเป็นจ ำนวนเงิน ๓๔,๑๘๘.๔๖ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
๙๔.๒๕ และ ณ วันที่ ๒๐ ๒๐ มีนำคม ๒๕๖๐ พบว่ำ มีผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณแล้ว เป็นจ ำนวนเงิน ๓๔,๑๖๕ ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๘ ของเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร รวมก่อหนี้ผูกพันแล้วทั้งหมดเป็นจ ำนวนเงิน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๘ ของเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร รวมก่อหนี้ผูกพันแล้วทั้งหมดเป็นจ ำนวนเงิน ๓๔,๑๘๑.๗๔ ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๓คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๓ (ข้อมูลจำกส ำนักนโยบำยและแผนส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย)

๑.๓) ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติได้ท ำกำรประเมินผลถึงระดับอ ำเภอ สรุปควำมคิดเห็น
ของประชำชนจำกกลุ่มตัวอย่ำงทั้งสิ้น ๑๘๐,๔๑๕ รำย สรุปผลกำรส ำรวจได้ คือ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโครงกำร ร้อยละ ของประชำชนจำกกลุ่มตัวอย่ำงทั้งสิ้น ๑๘๐,๔๑๕ รำย สรุปผลกำรส ำรวจได้ คือ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโครงกำร ร้อยละ 
๙๘.๙ มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำร ร้อยละ ๘๑.๑ โครงกำรที่เกิดขึ้นตรงกับควำมต้องกำร ร้อยละ ๙๘.๘ โครงกำร
ด ำเนินกำรโดยคนในหมู่บ้ำน/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) ประโยชน์ทำงตรงและทำงอ้อมพบว่ำกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรฯ ท ำให้เกิด
ประโยชน์ทำงตรงและทำงอ้อมต่อประชำชนและกลุ่มเป้ำหมำยในพื้นที่ ดังนี้ (๕.๑) จ ำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์ทำงตรงจำกกำร
จ้ำงงำน ๔,๐๐๒,๔๑๔ รำย และคิดเป็นจ ำนวนเงิน ๑๔๑๔ รำย และคิดเป็นจ ำนวนเงิน ๑๔๑๔ ,๓๕๗,๔๐๓,๗๗๐ บำท (๕.๒) จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ทำงอ้อม 
๑๑,๔๖๓,๐๒๒ รำย และ (๕.๓) จ ำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ทำงอ้อม ๒๘,๙๗๗,๒๗๒ ครัวเรือน (ข้อมูลจำก เว็บไซต์ 
http://tambon1.dopa.go.th : ทั้งนี้ สรุปข้อมูลจ ำนวนครัวเรือน (จ ำนวนบ้ำน) ในประเทศไทย ณ เมษำยน ๒๕๖๐ จำกระบบ
สถิติทำงกำรทะเบียน กระทรวงมหำดไทย พบว่ำมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๒๕,๔๐๐,๔๔๐ ครัวเรือน (วันที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๖๐) 
ซึ่งมีควำมแตกต่ำงจำกข้อมูลในระบบฯ ของกรมกำรปกครอง ซึ่งเกิดจำกกำรนับซ้ ำของจ ำนวนครัวเรือนภำยในระบบฯ)

๒) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด และ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวงมหำดไทย รวมทั้ง อ.ค.ต.ป.        

กลุ่มกระทรวงด้ำนควำมมั่นคงและกำรต่ำงประเทศ ได้ด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำรตำม
มำตรกำรฯ มีสรุปผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรตำมมำตรกำรฯ ดังนี้

๒.๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตำมมำตรกำรฯ โดยภำพรวมพบว่ำ        
กำรด ำเนินงำนโครงกำรเกิดผลที่เป็นรูปธรรม และบรรลุตำมวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยที่ประชำชนในชุมชนต้องกำร      
ในลักษณะของกำรด ำเนินงำนที่หลำกหลำย ได้แก่ กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อส่งเสริมกำรมีน้ ำใช้ในกำรเกษตรและกำรบริโภค 
กำรส่งเสริมอำชีพและเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เกิดกำรขยำยตัว รวมทั้งกำรกระจำยรำยได้สู่ประชำชน เป็นต้น ซึ่งกำรด ำเนิน
โครงกำรได้สะท้อนให้เห็นถึงผลของกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของรัฐบำล คือ ประชำชนระดับ
ฐำนรำกได้รับประโยชน์โดยตรงจำกกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้  รวมทั้งสำมำรถแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนและช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตด้ำนต่ำง ๆ ของประชำชนในพื้นที่ได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในชุมชนจำกกำรเพิ่มกำรจ้ำงงำน สนับสนุนอำชีพหลักและสร้ำงอำชีพเสริม และช่วยให้ประชำชนมีก ำลังซื้อที่เพิ่มมำกขึ้น 
พร้อมทั้งกระตุ้นกำรบริโภคในชุมชน ในขณะที่ผลผลิตจำกโครงกำรประเภทสิ่งก่อสร้ำงยังช่วยอ ำนวยควำมสะดวก        
ในกำรเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่ำในภำคกำรเกษตร ช่วยพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคและแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้ ำ 
และผลผลิตที่ได้จำกโครงกำรยังส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในชุมชน เป็นกำรสร้ำงควำมสำมัคคีให้กับ        
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คนในชุมชน อีกทั้งประชำชนได้ด ำเนินงำนตำมแนวทำงประชำรัฐ และตอบสนองต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำย มีผลท ำให้
ประชำชนเชื่อมั่น และไว้วำงใจรัฐบำล เกิดภำพลักษณ์ที่ดีต่อเป้ำหมำยของรัฐบำลอีกด้วย

๒.๒) ผลผลิตโครงการ กำรด ำเนินกำรโครงกำรส่วนใหญ่ได้ผลผลิตเป็นไปตำม
เป้ำหมำย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ มีควำมสอดคล้องกับงบประมำณที่ได้รับ แม้จะมีระยะเวลำจ ำกัด แต่สำมำรถด ำเนินกำร
ได้ทันตำมระยะเวลำที่ก ำหนด รวมทั้ง ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และผู้น ำชุมชน ให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินโครงกำรซึ่งเป็น
ควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริง หลำยโครงกำรมีกำรต่อยอดและพัฒนำให้ยั่งยืนได้ นอกจำกนี้ ผลผลิตที่ได้จำก
โครงกำรยังส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในชุมชน เป็นกำรสร้ำงควำมสำมัคคีให้กับคนในชุมชน ซึ่งมุ่งเน้น   
กำรมีส่วนร่วมในกำรคิด กำรท ำ กำรตรวจสอบ และกำรบ ำรุงรักษำ ท ำให้เกิดควำมหวงแหนทรัพย์สินในชุมชนที่ตัวเองมีส่วน
ร่วมปลูกจิตส ำนึกในกำรรักบ้ำนเกิด ช่วยลดปัญหำอบำยมุข ลดปัญหำกำรเล่นกำรพนัน ประชำชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ 
สำมำรถแก้ไขปัญหำในชุมชนมำกขึ้น และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น อย่ำงยั่งยืน อย่ำงไรก็ดี ยังมีโครงกำรอีกบำงส่วนที่ยังขำดอย่ำงไรก็ดี ยังมีโครงกำรอีกบำงส่วนที่ยังขำด
กำรบริหำรจัดกำรที่ดีพอที่จะต่อยอดพัฒนำโครงกำรให้เกิดควำมยั่งยืน ได้แก่ กำรจัดซื้อสิ่งของเคร่ืองใช้ของชุมขน ที่ยังมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีพอที่จะต่อยอดพัฒนำโครงกำรให้เกิดควำมยั่งยืน ได้แก่ กำรจัดซื้อสิ่งของเคร่ืองใช้ของชุมขน ที่ยังมี   
แนวทำงกำรใช้งำน กำรเก็บและกำรบ ำรุงรักษำที่ไม่ชัดเจน กำรปรับปรุงถนนที่งบประมำณมีไม่เพียงพอ จึงไม่คงทนถำวรต่อแนวทำงกำรใช้งำน กำรเก็บและกำรบ ำรุงรักษำที่ไม่ชัดเจน กำรปรับปรุงถนนที่งบประมำณมีไม่เพียงพอ จึงไม่คงทนถำวรต่อ
กำรใช้งำน โครงกำรฝึกอำชีพที่ขำดกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต และกำรบริหำรจัดกำรตลำดแบบรวมกลุ่มกันจ ำหน่ำยกำรใช้งำน โครงกำรฝึกอำชีพที่ขำดกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต และกำรบริหำรจัดกำรตลำดแบบรวมกลุ่มกันจ ำหน่ำย

๒.๓) ผลลัพธ์โครงการ กำรด ำเนินโครงกำรเกิดประโยชน์และประสบควำมส ำเร็จ
อย่ำงมำกต่อกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้กับประชำชนที่ประสบปัญหำภัยแล้ง รวมทั้งผู้ประกอบกำรในพื้นที่ ท ำให้มีรำยได้อย่ำงมำกต่อกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้กับประชำชนที่ประสบปัญหำภัยแล้ง รวมทั้งผู้ประกอบกำรในพื้นที่ ท ำให้มีรำยได้
เพิ่มมำกขึ้น และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนมีควำมพอใจที่มีส่วนร่วมในทุกกระบวนกำร ท ำให้ชุมชนเกิดควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ เพิ่มมำกขึ้น และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนมีควำมพอใจที่มีส่วนร่วมในทุกกระบวนกำร ท ำให้ชุมชนเกิดควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ 
เกิดควำมหวงแหน และร่วมกันบริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่ได้จำกโครงกำร ทั้งนี้ จำกกำรด ำเนินโครงกำรประชำชนโดยส่วนใหญ่
ให้ควำมเห็นว่ำกำรด ำเนินโครงกำรในหมู่บ้ำน/ชุมชน มีควำมโปร่งใส่/ตรวจสอบได้

๒.๔) ผลกระทบโครงการ โครงกำรส่วนใหญ่เป็นผลกระทบโครงการ โครงกำรส่วนใหญ่เป็นผลกระทบโครงการ ไป โครงกำรส่วนใหญ่เป็นไป โครงกำรส่วนใหญ่เป็น ในทำงบวก ประชำชนมีควำมพึงพอใจไปในทำงบวก ประชำชนมีควำมพึงพอใจไป
ต่อกำรด ำเนินโครงกำร สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนในกำรช่วยแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน ทั้งในด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ ส่งเสริมอำชีพเกษตร และกำรกระจำยรำยได้ให้แก่ประชำชน เกิดกำรประหยัด
รำยจ่ำย และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้น ซึ่งสำมำรถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และตอบสนองต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยของ
รัฐบำลได้เป็นอย่ำงดี ส่งผลท ำให้หมู่บ้ำน/ชุมชน ให้เข้มแข็ง สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ นอกจำกนี้ ยังช่วยให้เกิดกำรบูรณำกำร
กำรท ำงำนร่วมกัน โดยเจ้ำหน้ำที่ระดับจังหวัด ระดับอ ำเภอ และระดับต ำบล ได้รู้จักกันและสำมำรถช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ผู้น ำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีควำมสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมำกขึ้น    
อันเป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่บุคลำกรในพื้นที่ ซึ่งปัจจัยส ำคัญที่ส่งเสริมให้กำรด ำเนินงำนประสบควำมส ำเร็จนั้น 
ได้แก่ กลไกของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและนำยอ ำเภอที่ร่วมกันบูรณำกำรแก้ไขปัญหำ รวมทั้งหน่วยงำนส่วนกลำงที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงบประมำณ และกรมบัญชีกลำง ร่วมกันแก้ไขปัญหำ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนประสบ
ควำมส ำเร็จ โดยก ำหนดให้มีกำรบูรณำกำรในควำมส ำเร็จ โดยก ำหนดให้มีกำรบูรณำกำรในควำมส ำเร็จ โดยก ำหนดให้มีกำรบูรณำกำร ทุกภำคส่วนให้ท ำงำนร่วมกัน เป็นต้น

๒.๑.๓ ภาพรวมปัญหา และอุปสรรค 
ในกำรด ำเนินโครงกำรตำมมำตรกำร ๒ มำตรกำรคือ มำตรกำรกระตุ้นกำรลงทุนขนำดเล็ก

ของรัฐบำลทั่วประเทศ และมำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดับต ำบล (ต ำบลละ ๕ ล้ำนบำท) มีภำพรวมปัญหำและ
อุปสรรค ดังนี้

๑) ภาพรวมปัญหาและอุปสรรคทั่วไป จำกกำรด ำเนินโครงกำรของทั้ง ๒ มำตรกำรฯ
๑.๑) กำรก ำหนดกรอบเวลำในกำรด ำเนินงำนที่กระชั้นชิด มีเวลำค่อนข้ำงจ ำกัด      

ท ำให้กำรคัดเลือก/สรรหำผู้ประกอบกำรและกำรจ้ำงแรงงำนในบำงพื้นที่ไม่เป็นไปตำมแผน และบำงพื้นที่ต้องมีกำรเร่งรัด
กำรด ำเนินงำนซึ่งอำจส่งผลต่อคุณภำพงำนได้ รวมทั้งกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในระยะเวลำเร่งด่วนภำยใต้กำรด ำเนินงำนตำม
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบที่เกี่ยวข้องยังคงมีบำงขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลำ     
ในกำรด ำเนินงำน ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำในบำงโครงกำร

๑.๒) ควำมพร้อมของหน่วยงำนและจ ำนวนบุคลำกรที่เกี่ยวข้องมีไม่มำกเท่ำที่ควร
ส ำหรับด ำเนินโครงกำรจ ำนวนมำกภำยในระยะเวลำเร่งด่วน โดยเฉพำะบุคลำกรที่ด ำเนินกำรในขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
และกำรจัดท ำแบบรูปรำยกำรที่ต้องใช้ประกอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ท ำให้กำรด ำเนินโครงกำร กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรเบิกจ่ำยเงิน
บำงโครงกำรเกิดควำมล่ำช้ำ 
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๑.๓) พื้นที่กำรด ำเนินงำนบำงโครงกำรไม่พร้อมด ำเนินงำนโดยประสบปัญหำภัย
ธรรมชำติ หรือสภำพภูมิประเทศไม่เอ้ืออ ำนวย เช่น เกิดน้ ำท่วม หรือบำงโครงกำรอยู่ห่ำงไกลและยำกแก่กำรเข้ำถึงพื้นที่

๒.๑.๔ สรุปข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข
คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ได้มีข้อเสนอแนะ     

และแนวทำงแก้ไขปัญหำต่อผู้ด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบโครงกำรไว้ในรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และยังได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม      
หำกจะมีกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรในลักษณะเช่นนี้อีกในอนำคต ดังนี้

๑) โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

ปัญหา//อุปสรรค/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ
(๑) กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรกระตุ้นกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรกระตุ้น     

กำรลงทุนฯกำรลงทุนฯ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มีกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย และมีผลสัมฤทธ์ิอยู่ใน
ระดับดี อย่ำงไรก็ตำมยังพบปัญหำอุปสรรคอยู่บ้ำงใน
กำรด ำเนินกำร 

 ส ำนั ก งบประมำณและกรม บัญ ชีกลำง         
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 ำเนินงำนตั้งแต่กำรวำงแผนก ำหนดโครงกำร
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

กำรด ำเนินงำนตั้งแต่กำรวำงแผนก ำหนดโครงกำร
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

    
กำรจัดสรรงบประมำณ โดยก ำหนดกลุ่มหรือประเภท
ของโครงกำรให้ชัดเจนตั้งแต่กำรขอจัดตั้งงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี จะท ำให้กำรด ำเนินงำนและ      
กำรประเมินผลมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมทั้ง
ก ำหนดให้มีระบบกำรติดตำมและประเมินผล
โครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นกำรด ำเนินงำน
และกำรต่อยอดโครงกำรโดยใช้ชุมชนบริหำรจัดกำร
ได้ด้วยตนเองและเกิดควำมต่อเนื่องอย่ำงยั่งยืน

ส ำนักงบประมำณ
กรมบัญชีกลำง
ส่วนรำชกำร

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

 ควร เพิ่ ม ระยะ เวลำและงบประมำณใน       
กำรด ำเนินโครงกำรให้มำกขึ้น รวมทั้งก ำหนด
หลักเกณฑ์ในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรโดยให้
ส่วนรำชกำรจ้ำงงำนกับผู้ รับจ้ำงรำยย่อยภำยใน
ชุมชน ก ำหนดสัดส่วนผู้ใช้งำนแรงงำนที่เป็นสัญชำติ
ไทยอย่ำงน้อยร้อยละ ๗๐ ของแรงงำนทั้งหมด

ก ำหนดสัดส่วนผู้ใช้งำนแรงงำนที่เป็นสัญชำติ
ของแรงงำนทั้งหมด

ก ำหนดสัดส่วนผู้ใช้งำนแรงงำนที่เป็นสัญชำติ
และ

ให้ใช้วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่จ ำหน่ำยในท้องถิ่นเป็น
หลัก เพื่อให้เกิดกำรหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจใน
พื้นที่และภำพรวมของประเทศ

กระทรวงกำรคลัง  
ส ำนักงบประมำณ

 ส ำหรับโครงกำรเร่ งด่วนของรัฐบำลที่มี         
กำรด ำเนินงำนร่วมของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหลำย
หน่วย ควรสนับสนุนให้มีกำรก ำหนดรูปแบบ      
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 ที่คัดเลือกมำจำกหน่วยงำน        
ที่เกี่ยวข้อง ดังเช่น รูปแบบกำรด ำเนินกำรของ
โครงกำรสร้ำงรำยได้และพัฒนำกำรเกษตรแก่
ชุมชนเพื่อบรรเทำปัญหำภัยแล้ง 
 กำรด ำเนินงำนในโอกำสต่อไป ควรพิจำรณำ

เพิ่มหลักเกณฑ์กำรก ำหนดสัดส่วนของงบประมำณ
กำรด ำเนินโครงกำรแต่ละประเภท เช่น หำกมี
เป้ำหมำยในกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนในพื้นที่อำจ
ก ำหนดสัดส่วนงบประมำณกำรจ้ำงงำน (ร้อยละ ๕๐) 
ต่อกำรซื้อวัสดุ (ร้อยละ ๕๐) เป็นต้น โดยพิจำรณำ
ตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของมำตรกำรนั้น ๆ 

กระทรวงกำรคลัง
ส ำนักงบประมำณ
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ปัญหา/อุปสรรค/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

 หำกมีกำรด ำเนินโครงกำรในลักษณะเช่นนี้อีก     
ควรมีกำรประเมินผลผู้บริหำรระดับสูงในบทบำท         
กำรก ำกับเร่งรัดกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรดังกล่ำวโดย
อำจน ำไปก ำหนดไว้ในกำรประเมินผู้บริหำรตำมค ำสั่ง
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๕/๕/๕ ๒๕๕๙/๒๕๕๙/   ๒๕๕๙  ๒๕๕๙ เรื่อง
มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 

ส ำนักงำน ก.พ.
ส่วนรำชกำร

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

(๒) กำรด ำเนินกำรบำงโครงกำรมีควำมล่ำช้ำ
และยังไม่แล้วเสร็จตำมแผน ซึ่งมีสำเหตุส่วนหน่ึงมำ
จำกควำมล่ำช้ำจำกกำรจัดท ำแบบรูปรำยกำรเพื่อใช้
ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงงำนก่อสร้ำง

กำรจัดท ำแบบรูปรำยกำรเพื่อใช้
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงงำนก่อสร้ำง

กำรจัดท ำแบบรูปรำยกำรเพื่อใช้
ที่มีปริมำณ

มำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้แล้วเสร็จภำยใน
ระยะเวลำเร่งด่วน 

 กระทรวงมหำดไทยควรพิจำรณำแนวทำง       
กำรแก้ปัญหำในขั้นตอนกำรจัดท ำ กำรตรวจ และ     ำรแก้ปัญหำในขั้นตอนกำรจัดท ำ กำรตรวจ และ     
กำรอนุมัติแบบรูปรำยกำรก่อสร้ำงของกรมโยธำธิกำรของกรมโยธำธิกำร
และผังเมืองในช่วงเวลำกำรด ำเนินงำนเร่งด่วนตำมในช่วงเวลำกำรด ำเนินงำนเร่งด่วนตำม
มำตรกำรที่จะมีขึ้นในอนำคต โดยอำจจัดท ำแผน
เตรียมกำรจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ช่วยด ำเนินกำรในเวลำ
เร่งด่วน หรือศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจ้ำงคนนอก
(Outsource) เพื่อมำแบ่งเบำภำรกิจใน กำรจัดท ำและ
ตรวจแบบรูปรำยกำรด้ำนก่อสร้ำงในอนำคต

กระทรวงมหำดไทย

(๓) มหีน่วยงำน ทีย่ังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงท ำให้ไม่สำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำง
ได้เป็นผลส ำเร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดของ
โครงกำรเร่งด่วนตำมนโยบำยรัฐบำลได้

 หน่วยงำนหลักที่รับผิดชอบมำตรกำรควร
ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้กับหน่วยงำน     
ผู้ปฏิบัติเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง
และคล่องตัว และมอบหมำยหน่วยงำนกลำงให้
ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนตำมระเบียบที่
เกี่ยวข้องฯ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเกิดผลสัมฤทธิ์
มำกยิ่งข้ึนต่อไป

กระทรวงกำรคลัง

 ควรจัดท ำเอกสำรถอดบทเรียนกำรด ำเนินกำร
ของกระทรวงที่สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ตำมมำตรกำรฯ ได้รวดเร็วและถูกระเบียบฯ เช่น 
กระทรวงกำรคลัง เพื่อเผยแพร่วิธีกำรด ำเนินกำร
ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุฯ 
อย่ำงถูกต้องในโครงกำรเร่งด่วนตำมนโยบำยรฐับำลในโครงกำรเร่งด่วนตำมนโยบำยรฐับำลใน
แก่ส่วนรำชกำรอื่น ๆ

กระทรวงกำรคลัง

๒) โครงการตามมาตรการการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ ๕ ล้านบาท)

ปัญหา/อุปสรรค/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ
   (๑) กำรด ำเนินโครงกำรที่เป็นลักษณะโครงกำรกำรด ำเนินโครงกำรที่เป็นลักษณะโครงกำรกำรด ำเนิน ทีม่ี
ขนำดเล็กอำจไม่สำมำรถส่งผลกระทบต่อกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจได้กว้ำงขวำงเพียงพอตำมวัตถุประสงค์ของ
โครงกำรได้อย่ำงแท้จริง

 หำกจะด ำเนินโครงกำรลักษณะเดียวกันนี้อีกนี้อีกนี้
ในปีต่อไป กระทรวงมหำดไทย ควรก ำหนดให้มี             
กำรประเมินผลโครงกำรในภำพรวมของจังหวัด 
เพื่อให้ทรำบถึงผลกระทบของโครงกำรในภำพรวม
ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อมำใช้เป็น
แนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำโครงกำรให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน

กระทรวงมหำดไทย
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๑๐

ปัญหา/อุปสรรค/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ
  (๒) กำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดบัต ำบล (ต ำบลละ 
๕ ล้ำนบำท) ได้รับจัดสรรจำกเงินงบกลำง และ
รำยกำรเงินส ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น 
ซึ่งกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต้องด ำเนินกำรตำม
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบที่
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด อำจท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำใน
กำรปฏิบัติงำนกำรปฏิบัติงำนเนื่องจำกมีระยะเวลำที่เร่งด่วนเนื่องจำกมีระยะเวลำที่เร่งด่วน

 กระทรวงกำรคลัง ควรซักซ้อมควำมเข้ำใจใน
ประเด็นนโยบำยของกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร     
ในเรื่องกระบวนกำรและขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณ โดยเฉพำะในเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ให้กับหมู่บ้ ำน/ชุมชน รวมทั้ งส่วนรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง โดยก ำหนดเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติที่
ชัดเจน เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบต่ำง ๆได้อย่ำง
ถูกต้อง เพื่อเป็นกำรลดปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นจำก
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และช่วย
ถูกต้อง เพื่อเป็นกำรลดปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นจำก
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และช่วย
ถูกต้อง เพื่อเป็นกำรลดปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นจำก

ลด
ควำมล่ำช้ำของกำรปฏิบัติงำนโครงกำรได้

 กระทรวงกำรคลัง

   (๓) โครงกำรส่วนหนึ่งเป็นโครงกำรที่ขอใช้พื้นที่
สำธำรณะ ซึ่งตำมหลักเกณฑ์กำรจัดท ำโครงกำร
ก ำหนดให้ต้องมีหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์จำก
หน่วยงำนท่ีดูแลหรือหำกเป็นสถำนท่ีส่วนบุคคลต้อง
มีเอกสำรยืนยันกำรใช้สถำนที่ โดยระบุเป็นลำย
ลักษณ์อักษร จึงท ำให้กำรด ำเนินกำรบำงโครงกำร
ล่ำช้ำ เนื่องจำกมีระยะเวลำและขั้นตอนในกำรขอใช้
ประโยชน์ในพ้ืนท่ี เช่น โครงกำรที่ด ำเนินกำรในเขต
พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ อุทยำนแห่งชำติ และเขต
รักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ เป็นต้น ซึ่งบำงแห่งต้องยกเลิก
โครงกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้

 กำรด ำเนินโครงกำรโดยขอใช้พื้นที่สำธำรณะ
โดยเฉพำะกำรด ำเนินโครงกำรในพื้นที่ป่ำสงวน
แห่งชำติ อุทยำนแห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ 
ควรมีกำรด ำเนินกำรในกำรขอใช้ประโยชน์จำก
หน่วยงำนที่รับผิดชอบไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ ทั้งนี้
กระทรวงมหำดไทย กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกรมป่ำไม้ และกรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืชแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืชแห่งชำติ สั ควรได้หำรือร่วมกัน 
เกี่ยวกับกำรก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรขอใช้
พื้นที่สำธำรณะส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำรในกรณี
ตำมมำตรกำรนโยบำยที่ส ำคัญเร่งด่วนของรัฐบำล 
และหำกเป็นพื้นที่เอกชน ควรมีกำรจัดท ำเอกสำร
กำรมอบกำรใช้พื้นที่ เป็นลำยลักษณ์อักษรชัดเจน 
รวมถึงกำรก ำหนดให้ครอบคลุมระยะเวลำกำรใช้
ประโยชน์ด้วย

 กระทรวงมหำดไทย
 กระทรวง

ทรัพยำกร
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

 กรมป่ำไม้
 กรมอุทยำน

แห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช

หมำยเหต:ุ    แผนกำรด ำเนินกำรระยะสั้น (ระยะเวลำด ำเนินกำรไม่เกิน ๖ เดือน)
 แผนกำรด ำเนินกำรระยะปำนกลำง (ระยะเวลำด ำเนินกำรไม่เกิน ๑๒ เดือน) 
 แผนกำรด ำเนินกำรระยะยำว (ระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ ๑๒ เดือนขึ้นไป)

รำยละเอียดรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙        
(ฉบับที่ ๑)

๒.๒ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ๒๕๕ (ฉบับที่ ๒)
๒.๒.๑ สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ

ค.ต.ป. ได้ก ำหนดประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ในปีงบประมำณ     
พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ได้แก่ กลุ่มโครงกำรประเภทที่ ๑ : โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ส ำคัญ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม          
กำรด ำเนินงำนภำยใต้นโยบำยยุทธศำสตร์กระทรวงและจังหวัด และกำรด ำเนินงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับ
นโยบำยของรัฐบำลที่ส ำคัญตำมแผนงำนบูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกลุ่มโครงกำรประเภทที่ ๒ :
โครงกำรส ำคัญตำมที่ ค.ต.ป. ก ำหนด โดยมีผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลโครงกำร สรุปภำพรวมได้ ดังนี้

๑) กลุ่มโครงการประเภทที่ ๑ : โครงการตามยุทธศาสตร์ส าคัญ 
๑.๑) การด าเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด โดย อ.ค.ต.ป. 

กลุ่มกระทรวง ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ได้ด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลรวมทั้งสิ้น 
๔๖ โครงกำร โดยภำพรวมพบว่ำ โครงกำรส่วนใหญ่มีผลกำรเบิกจ่ำยและมีควำมส ำเร็จของผลผลิตที่ได้อยู่ในระดับดี-ดีมำก 
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XIX

๑๑

โดยโครงกำรสำมำรถสนองตอบนโยบำย ยุทธศำสตร์กระทรวง ยุทธศำสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมท้ังสำมำรถ
สนองตอบต่อควำมต้องกำรของประชำชนได้เป็นอย่ำงดี จึงได้รับกำรสนับสนุนและได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ที่มีส่วนได้     
ส่วนเสียและภำคส่วนต่ำง ๆ เช่น ส่วนรำชกำรอื่น ภำคประชำชน ภำคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอย่ำงดี 
เกิดกำรรวมกลุ่มและพึ่งพำตนเอง สร้ำงควำมเข้มแข็งให้ภำคส่วนต่ำง ๆ เนื่องจำกมีกำรแบ่งปันควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญและ
ข้อมูล รวมทั้งมีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้แก่กันและพยำยำมหำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มำใช้ประโยชน์ ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้และ
ประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ร่วมกัน โดยมีส่วนรำชกำรให้ควำมช่วยเหลือ ดูแล และสนับสนุน  และเกิด         
กำรกระจำยรำยได้ สร้ำงอำชีพ ลดรำยจ่ำยของประชำชน ช่วยให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น จำกช่องทำง วิธีกำร 
แหล่งในกำรประกอบอำชีพใหม่ ๆ ช่วยลดกำรเคลื่อนย้ำยออกจำกพื้นที่ของประชำชน

๑.๒) การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล           
ที่ส าคัญตามแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง  โดย ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง 
และ อ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัด ได้ด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้งสิ้น ๖ แผนงำนและได้มีผลกำรติดตำม งำนและได้มีผลกำรติดตำม 
ตรวจสอบและประเมินผลแยกตำมแผนงำนบูรณำกำร ดังนี้ 

(๑) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภำพรวมกำรด ำเนิน ภำพรวมกำรด ำเนิน
โครงกำรตำมแผนงำนฯ ของกระทรวงในกลุ่มเศรษฐกิจ ๙ กระทรวง ๖๓ ส่วนรำชกำร ๒๖๒ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ๖,๙๓๗.๗๐ ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๗๒๒ ของงบประมำณทั้งแผนงำน ๑๙,๓๔๐.๓๓๓๓ ล้ำนบำท)
โดยมีภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยร้อยละ ๗๕ และมีควำมส ำเร็จของผลผลิตอยู่ในระดับดี ภำพรวมกำรด ำเนินงำนส่วนใหญ่
สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำน โดยส่วนใหญ่มีกำรบริหำรแผนงำน/โครงกำรตำมก ำหนดระยะเวลำ สำมำรถ
เบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมแผนงำนที่ก ำหนด แต่มีบำงส่วนรำชกำรท่ียังมีปัญหำกำรเบิกจ่ำยที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
เนื่องจำกมีกำรก่อหนี้ผูกพัน และมีกำรเบิกจ่ำยงำนบ ำรุงรักษำด้ำน IT ล่ำช้ำIT ล่ำช้ำIT ภำพรวมด้ำนผลกระทบ พบว่ำ ทุกโครงกำร
ส่งผลกระทบด้ำนบวก เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติภำรกิจและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ ส่วนรำชกำร ผู้ประกอบกำร 
ชุมชน และประชำชน ให้มีควำมทันสมัย ปลอดภัย รวดเร็ว และเชื่อถือได้ ผลกระทบทำงลบที่เกิดขึ้นได้แก่ เทคโนโลยี
สำรสนเทศที่มีกำรพัฒนำและเปลี่ยนแปลงไปอำจก่อให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสู งขึ้น ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม

(๒) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ภำพรวมกำรด ำเนิน
โครงกำรตำมแผนงำนฯ ของกระทรวงด้ำนสังคม (กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กระทรวงวัฒนธรรม และ
กระทรวงศึกษำธิกำร) จ ำนวน 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 และมีควำมส ำเร็จของ
ผลผลิตอยู่ในระดับพอใช้ โดยผลผลิต ผลลัพธ์ จำกโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ พบว่ำ สำมำรถส่งผลให้เศรษฐกิจ
หมุนเวียนโดยกำรน ำทุนทำงวัฒนธรรมมำสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ เพิ่มรำยได้ให้กับชุมชน และกำรพัฒนำรูปแบบ
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เป็นระบบและยั่งยืน และทุกโครงกำรส่งผลกระทบด้ำนบวก โดยตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลที่
ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวของประเทศ

(๓) การจัดการแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์  ภำพรวมกำรด ำเนิน
โครงกำรตำมแผนฯ ของกระทรวงในกลุ่มสังคม (กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำ กระทรวงแรงงำน และกระทรวงสำธำรณสุข) จ ำนวน ๓ แผนงำน และ ๑ กิจกรรม งบประมำณ ๗๖๓.๙๙๕๗ ล้ำนบำท     
(คิดเป็นสัดส่วนงบประมำณร้อยละ ๖๗.๘๑ ของงบประมำณทั้งแผนงำน ๑,๑๒๖.๗๓๖๓ ล้ำนบำท) มีภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำย
มำกกว่ำร้อยละ ๘๐ กำรด ำเนินงำนของโครงกำร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงำนบูรณำกำร และโครงกำรส่วนใหญ่
สำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ มีผลผลิตและผลลัพธ์โครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับที่ดี -ดีมำก กำรใช้จ่ำยงบประมำณ     
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี โครงกำรมีควำมคุ้มค่ำต่อกำรลงทุน เนื่องจำกเป็นกำรจัดระบบบริหำรกำรใช้แรงงำนต่ำงด้ำวและ
ช่วยแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีภำพลักษณ์ที่ดีเพิ่มข้ึน ภำพรวมด้ำนผลกระทบ พบว่ำ ส่วนใหญ่
เกิดขึ้นในทำงบวก โดยประชำชนมีควำมเชื่อมั่นนโยบำยรัฐบำล ลดปัญหำอำชญำกรรมในพื้นที่ ท ำให้เกิดควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน กลุ่มเป้ำหมำยได้รับโอกำสในกำรปรับตัวเข้ำสู่สังคมและด ำรงชีวิตได้อย่ำงปกติสุข 
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(๔) การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  ภำพรวม    
กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนงำนฯ ของกระทรวงในกลุ่มควำมมั่นคงและกำรต่ำงประเทศ (กระทรวงมหำดไทยและกระทรวง
ยุติธรรม) จ ำนวน ๑๔ โครงกำร งบประมำณ ๖,๐๐๔.๗๐๔๕ ล้ำนบำท (คิดเป็นสัดส่วนงบประมำณร้อยละ ๕๖.๒๐ ของ
งบประมำณทั้งแผนงำน ๑๐,๖๘๔.๗๔๓๓ ล้ำนบำท) โดยมีภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยมำกกว่ำร้อยละ ๙๓ และมีควำมส ำเร็จ
ของผลผลิตอยู่ในระดับดีมำก โครงกำรที่ด ำเนินกำรส่วนใหญ่ก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนที่ได้ด ำเนินโครงกำร อย่ำงไรก็ดี
พบว่ำยังมีโครงกำรบำงส่วนที่ควรได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณอย่ำงเพียงพอและต่อเนื่องเพื่อให้มี ผลควำมส ำเร็จที่ยั่งยืน และ
ประชำชนบำงพื้นที่ไม่อยำกเข้ำมำมีส่วนร่วมกับกำรด ำเนินงำนเนื่องจำกเกรงกลัวผู้มีอิทธิพล ภำพรวมด้ำนผลกระทบ พบว่ำ      
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในทำงบวก โดยประชำชนมีควำมเช่ือมั่นนโยบำยรัฐบำล ลดปัญหำอำชญำกรรมในพื้นที่ ท ำให้เกิดควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน กลุ่มเป้ำหมำยได้รับโอกำสในกำรปรับตัวเข้ำสู่สังคมและด ำรงชีวิตได้อย่ำงปกติสุขในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน กลุ่มเป้ำหมำยได้รับโอกำสในกำรปรับตัวเข้ำสู่สังคมและด ำรงชีวิตได้อย่ำงปกติสุข

(๕) การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา ภำพรวมกำรด ำเนินโครงกำรตำม
แผนงำนฯ ของ  ส่วนรำชกำรในควำมรับผิดชอบของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้ำนบริหำรและส่วนรำชกำรไม่สังกัดฯ และส่วนรำชกำรในควำมรับผิดชอบของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้ำนบริหำรและส่วนรำชกำรไม่สังกัดฯ และ
ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี รวม ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี รวม ๖ ส่วนรำชกำร จ ำนวนรวม ๑๑ โครงกำร งบประมำณ ๒,๘๓๔.๘๘๐๑ ล้ำนบำท 
(คิดเป็นสัดส่วนงบประมำณร้อยละ (คิดเป็นสัดส่วนงบประมำณร้อยละ ๑๑.๓๕ ของงบประมำณทั้งแผนงำน ๒๔,๙๘๑.๐๕๓๙ ล้ำนบำท) โดยมีภำพรวมผล
กำรเบิกจ่ำยร้อยละ ๙๘.๐๒ มีภำพรวมกำรบริหำรแผนงำน/โครงกำรและเบิกจ่ำยงบประมำณและควำมส ำเร็จของผลผลิต
ออยู่ในระดับดีมำก โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนเกินกว่ำเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
ส ำหรับโครงกำรบำงส่วนที่ด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผนจะเป็นโครงกำรจ้ำงศึกษำวิจัยด้ำนกฎหมำย/ระเบียบ ผลลัพธ์ของ
โครงกำรวิจัยมีควำมคุ้มค่ำเมื่อเทียบกับงบประมำณที่ได้รับโดยสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ      
และสำมำรถน ำไปต่อยอดเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศได้ และทุกโครงกำรส่งผลกระทบด้ำนบวก          
โดยสำมำรถส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจได้ มีกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ และผลกำรด ำเนินงำน ยังมี
ควำมส ำคัญในกำรเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจส ำคัญของรัฐบำลได้

(๖) การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภำพรวมกำรด ำเนินโครงกำร
ตำมแผนงำนฯ รวมทั้งสิ้น ๖ จังหวัด (จำกพื้นที่เป้ำหมำย ๑๐ จังหวัด) ได้แก่ ตรำด มุกดำหำร หนองคำย สระแก้ว 
กำญจนบุรี และนครพนม ภำพรวมพบว่ำ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์โครงกำรสอดคล้องกับนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล เป็นไป
ตำมมติของคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ควำมส ำเร็จของโครงกำรเมื่อเทียบกับควำมเหมำะสม
ของงบประมำณที่ใช้ด ำเนินโครงกำรอำจยังไม่เห็นภำพควำมส ำเร็จที่ชัดเจน กำรด ำเนินงำนหลำยโครงกำรยังล่ำช้ำ และยังมี
ควำมไม่ชัดเจนในส่วนของพื้นที่ด ำเนินกำร โครงกำรบำงส่วนยังได้รับกำรจัดสรรงบประมำณที่ไม่เพียงพอ และมีกำรจัดสรร
งบประมำณไม่เหมำะสมกับพื้นที่ซึ่งควรได้รับกำรปรับปรุง รวมทั้งพบว่ำยังขำดกำรวำงแผนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมที่เหมำะสม คำดว่ำหำกโครงกำรแล้วเสร็จจะสำมำรถตอบสนองต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจได้ โดยมีกำรขยำยตัว
ทำงเศรษฐกิจกำรค้ำชำยแดน มีกำรขนส่งที่จะเชื่อมโยงภูมิภำคอินโดจีน เกิดกำรเปลี่ยนจำกสังคมเกษตรเป็นอุตสำหกรรม
มำกข้ึน ประชำชน/ชุมชนในพื้นที่มีรำยได้เพิ่มข้ึน 

๒) กลุ่มโครงการประเภทที่ ๒ : โครงการส าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด (แผนงานบูรณาการ 
ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลฯ คณะต่ำง ๆ ได้ติดตำม 
ตรวจสอบและประเมินผลโครงกำรในส่วนที่ได้รับงบประมำณ ๑,๒๔๖.๔๐๐๘ ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๖          
ของงบประมำณทั้งแผนงำน ๑,๕๒๖.๔๐๐๘ ล้ำนบำท) โดยมีภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยมำกกว่ำร้อยละ ๙๐ สำมำรถบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ของแผนงำนฯ ได้ในระดับดี-ดีมำก มีกำรวำงแผนก่อนกำรด ำเนินงำนอย่ำงละเอียด เหมำะสม และค ำนึงถึงควำม
พร้อมก่อนกำรด ำเนินงำน สำมำรถด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ภำยในระยะเวลำและวงเงินงบประมำณที่จ ำกัด เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ตรงตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
มีควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนทั้งระดับผลผลิตและระดับผลลัพธ์ได้ในระดับดี -ดีมำก พบว่ำ ผู้ประกอบกำรสำมำรถ    
เพิ่มผลิตภำพได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้ง ส่งผลกระทบทำงบวก
ในด้ำนเศรษฐกิจ ได้แก่ ผู้ประกอบกำรสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร ลดต้นทุนกำรผลิต และประชำชนใน
พื้นทีมีรำยได้เพิ่มข้ึนจำกกำรจ้ำงงำน เป็นต้น
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๑๓

ซึ่งข้อค้นพบจำกผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ต่อผู้ด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบโครงกำร มีรำยละเอียดตำมรำยงำนผล   ตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ต่อผู้ด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบโครงกำร มีรำยละเอียดตำมรำยงำนผล   
กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) และได้มีข้อค้นพบและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย ดังนี้

๒.๒.๒ สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โครงการตามยุทธศาสตร์ส าคัญภายใต้
นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด

ข้อค้นพบ หน่วยงาน
ที่พบปัญหา ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
• ยังคงพบข้อจ ำ กัดด้ำนจ ำนวน

บุคลำกรไม่เพียงพอต่อภำระงำน
• ส่วนรำชกำร : กต 
พม คค ทส พณ ศธ 
สธ อก 

• ผู้บริหำรหน่วยงำนควรต้องบริหำรและใช้
ทรัพยำกรบุคคลให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด

• กระทรวง
• กรม
• จังหวัด

• ควรพิจำรณำอัตรำก ำลังให้เหมำะสมกับควรพิจำรณำอัตรำก ำลังให้เหมำะสมกับ
ภำระงำนของแต่ละหน่วยงำน

•• ส ำนักงำน ก.พ.ส ำนักงำน ก.พ.

• ยังไม่มีต ำแหน่งวิชำชีพในสหสำขำ
ที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน 

• ส่วนรำชกำร : สธ • ควรก ำหนดควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพให้กับ
บุคลำกรที่มีลักษณะงำนที่มีควำมเฉพำะทำง 

• ส ำนักงำน ก.พ.

• พบโครงกำรท่ีได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อน
ห รื อ ผ ลั ก ดั น โ ค ร ง ก ำ ร ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภำพสู งสุ ด จ ำนวน ๑๖ 
โครงกำร (ร้อยละ ๓๔.๗๘)

• ส่วนรำชกำร : กต 
พม กษ ทส พน ศธ

• จังหวัดใน อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มจังหวัด คณะที่ ๑

• จังหวัดในอ.ค.ต.ป. 
กลุ่มจังหวัด คณะที่ ๔

• ควรจัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกับ
ค ำของบประมำณ และเร่งรัด กำรจ่ำยเงิน
งบประมำณตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ พร้อมท้ัง
ก ำหนดมำตรกำรเพื่อเร่งรัดให้ส่วนรำชกำร
เบิกจ่ำยเงินงบประมำณ

• ส่วนรำชกำรและจังหวัดควรเตรียม
ควำมพร้อมในกำรด ำ เ นินโครงกำรให้
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันทีเมื่อได้รับจัดสรร
งบประมำณ

• ส ำนักงบประมำณส ำนักงบประมำณ
• กระทรวง
• กรม
• จังหวัด

• ยังพบควำมล่ำช้ำจำกกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

• ส่วนรำชกำร : กก 
พม กษ คค ดส มท 
ยธ สธ

• ส่วนรำชกำรใน อ.ค.ต.ป. 
กลุม่กระทรวงด้ำน
บริหำรฯ

• จังหวัดใน อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มจังหวัด คณะที่ ๑

• จังหวัดใน อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มจังหวัด ณะที่ ๔

• พบข้อบกพร่องของกำรด ำเนินกำร
และไม่มีหน่วยงำนในกำรก ำกับ ดูแล 
ติดตำม รวมทั้ง

หน่วยงำนในกำรก ำกับ ดูแล 
รวมทั้ง
หน่วยงำนในกำรก ำกับ ดูแล 

ขำดกำรบูรณำกำรใน
ภำพรวมซึ่งยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง หรือทุกกิจกรรมที่จ ำเป็น ใน 
๑๑ โครงกำร (ร้อยละ ๒๓.๙๑)

• ส่วนรำชกำร : กต ศธ 
อก 

• จังหวัดใน อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มจังหวัด คณะที่ ๑

• ควรก ำหนดนโยบำยโดยค ำนึงถึงภำพรวม
ของทั้งประเทศและเป้ำหมำยสุดท้ำย รวมทั้ง 
ควรก ำหนดภำพรวมให้ ชัดเจน และก ำหนด
แนวทำงกำรบูรณำกำร กำรท ำงำนร่วมกันท้ัง
ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน เพื่อ
ขับเคลื่อนโครงกำร

• สศช.

• กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบำงอย่ำง
ก่อให้เกิดอุปสรรคในกำรด ำเนินกำร

• ส่วนรำชกำร :นร ทส รง
• ส่วนรำชกำรใน อ.ค.ต.ป. 
กลุ่ มกระทรวงด้ ำน
บริหำรฯ

• ในบำงกรณีอำจจ ำเป็นต้องพิจำรณำเพื่อ
ยกเว้นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เป็น
อุปสรรคต่อกำรด ำเนินกำร และเร่งรัดกำร
ออกข้อบังคับที่จ ำเป็น

• หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง



รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

XXII

๑๔

ข้อค้นพบ หน่วยงาน
ที่พบปัญหา ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
- - • ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ควรพิจำรณำให้แผนงำนที่ต้องด ำเนินกำร
เป็นประจ ำทุกปี หรือมีควำมส ำคัญ ได้จัดท ำ
เป็นแผนแม่บทหรือแผนบูรณำกำร เพื่อที่
ส ำนักงบประมำณจะได้จัดสรรงบประมำณ
ในแต่ละระยะกำรด ำเนินกำรให้เหมำะสม 
รวมทั้ง เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องได้มีส่วน
ร่วมในกำรด ำเนินกำร ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน 
และภำคประชำชน เพื่อขับเคลื่อนโครงกำร 
หรือก ำหนดให้เป็นยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และ
เป็นประโยชน์ต่อประชำชนยิ่งขึ้น

• สศช.

๒.๒.๓ สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โครงการตามยุทธศาสตร์ส าคัญที่สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลที่ส าคัญตามแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อค้นพบ หน่วยงาน
ที่พบปัญหา

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 ภาพรวม
• กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนงำน

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

•ส่วนรำชกำร
ใ น ค ว ำ ม
รั บผิ ดชอบ  
ของ อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มกระทรวง
ด้ำนเศรษฐกิจ 
/สังคม/สังคม/ /ควำม/ควำม/
มั่นคงและกำร
ต่ำงประเทศ

• ส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และส ำนักงำน 
ก.พ.ร. ควรร่วมกันส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจให้       
ส่ วนรำชกำรเจ้ ำภำพแผนงำนบู รณำกำร และ          
ส่วนรำชกำรผู้รับผิดชอบโครงกำรร่วมกันก ำหนด
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนตำมแผนท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม 
สำมำรถเช่ือมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ  แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับท่ี ๑๒ รวมทั้งร่วมกัน
กลั่นกรองโครงกำร/กิจกรรม ของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง
ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนงำน 

• ส่วนรำชกำรเจ้ำภำพ ควรสนับสนุนให้มีกำรบูรณำกำร
ข้อมูล และก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมภำรกิจ
ให้ ชั ด เ จน เ พื่ อ ไ ม่ ใ ห้ มี ปั ญหำควำ มซ้ ำ ซ้ อน ใ น
ข้อมูล และก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมภำรกิจ
ให้ ชั ด เ จน เ พื่ อ ไ ม่ ใ ห้ มี ปั ญหำควำ มซ้ ำ ซ้ อน ใ น
ข้อมูล และก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมภำรกิจ

           
กำรด ำเนินงำน

• ส ำนักงบประมำณ ส่วนรำชกำรเจ้ำภำพ และ     
ส่วนรำชกำรผู้รับผิดชอบโครงกำร ควรจัดให้มีระบบ   
กำรก ำกับติดตำมโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยแสดง
ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนพร้อมประเมินปัญหำ
อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข 

• ส ำนักงบประมำณ
• สศช.
• ส ำนักงำน ก.พ.ร.
• ส่วนรำชกำร
เจ้ำภำพแผนงำน
บูรณำกำร 

• ส่วนรำชกำร
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

• ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผน
บูรณำกำรยังไม่สำมำรถบูรณำกำรข้อมูลและ
เช่ือมโยงฐำนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้เท่ำที่ควร และมีกำร
บันทึกข้อมูลซ้ ำซ้อนกัน

•ส่วนรำชกำร : 
มท ยธ พม

•จังหวัด: สต

• 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            
ควรรวบรวมและจัดท ำฐำนข้อมูลของแต่ละงำนให้
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

• ส่วนรำชกำรเจ้ำภำพแผนงำนบูรณำกำรในเรื่อง
ต่ำง ๆ ควรก ำหนดให้มีกำรเช่ือมโยง/บันทึกข้อมูล     
ลงในระบบ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกำรด ำเนินงำนที่
สำมำรถขยำยผลกำรด ำเนินงำนในเชิงบูรณำกำร
ร่วมกันในร่วมกันในร่วมกัน ทุกมิติ และส ำนักงบประมำณควรสนับสนุนให้
มีกำรบูรณำกำรเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงแผน
บูรณำกำรต่ำง ๆ เพิ่มเติมด้วย

• ส่วนรำชกำร
เจ้ำภำพแผนงำนแผนงำนแ
บูรณำกำร

• ส่วนรำชกำร
ผู้รับผดิชอบ
โครงกำร

• ส ำนัก
งบประมำณ
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XXIII

๑๕

ข้อค้นพบ หน่วยงาน
ที่พบปัญหา

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
• ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น บู รณำก ำ ร          

กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ     
กำรสื่ อสำร ยั ง ไม่ เป็นภำพรวมใน      
กำรด ำเนินงำนในทิศทำงเดียวกัน

•ส่วนรำชกำร
ใน อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มกระทรวง
ด้ำนเศรษฐกิจ

• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควร
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรบูรณำกำรด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนและนวัตกรรมท่ีชัดเจนเพื่อให้ส่วนรำชกำร
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรบูรณำกำรด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนและนวัตกรรมท่ีชัดเจนเพื่อให้ส่วนรำชกำร
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรบูรณำกำรด้ำนโครงสร้ำง

   
ต่ำง ๆ น ำไปปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 
รวมทั้งเข้ำมำมีบทบำทในกำรก ำหนดมำตรฐำนของ
ครุภัณฑ์มำกขึ้น

• กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

• ส่ วนรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง

• ขำดกำรเช่ือมโยงข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำน

•ส่วนรำชกำร
ใน อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มกระทรวง
ด้ำนเศรษฐกิจ

• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควร
ผลักดันให้เกิดควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์กำรพัฒนำผลักดันให้เกิดควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัลด้ำนกำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลในประเทศ รัฐบำลดิจิทัลด้ำนกำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลในประเทศ 
(Data Center) โดยมีกำรบูรณำกำรเช่ือมโยงข้อมูลโดยมีกำรบูรณำกำรเช่ือมโยงข้อมูล
ผ่ำนระบบกลำง เพื่อให้มีกำรบูรณำกำรข้อมูลและ
ด ำเนินกำรเชิงรุก สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลทุก      
ภำคส่วนให้ครบวงจร ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ด ำเนินกำรเชิงรุก สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลทุก

นให้ครบวงจร ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ด ำเนินกำรเชิงรุก สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลทุก

       
ลดค่ำใช้จ่ำย และเกิดผลประโยชน์ร่วมกัน

• กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

• ส่ วนรำชกำรที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง

• เทคโนโลยี สำรสนเทศที่มี กำร
พัฒนำและเปลี่ยนแปลงอำจก่อให้เกิด
ขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผล
ต่อกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

•ส่วนรำชกำร
ใน อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มกระทรวง
ด้ำนเศรษฐกิจ

• ควรเร่งรัดผลักดันให้ร่ำง พ.ร.บ. กำรจัดกำรซำก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้ เพ่ือให้เกิดกำรบริหำรและ
จัดกำรขยะและกำรดูแลสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภำพ
ยิ่งข้ึน
จัดกำรขยะและกำรดูแลสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภำพ
ยิ่งข้ึน
จัดกำรขยะและกำรดูแลสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภำพ


• กรมควบคมุ
มลพิษ

• ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติมเพื่อกำร
พัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

- • ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ควรให้ควำมส ำคัญในกำรดูแล
ด้ำนมำตรฐำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (Security) เพิ่มมำกข้ึน

• ส่วนรำชกำร

• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควรศึกษำ
และรวมรวบข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อกำรพัฒนำงำน
ด้ ำ น เทค โน โ ลยี ส ำ ร สน เทศของ ภำครั ฐ ว่ ำ ม ี            
กำรด ำเนินงำนโดยหน่วยงำน/บริษัทเอกชน/บริษัทเอกชน/ รำยใหญ่
ใดบ้ำง และมีปัญหำ อุปสรรคอย่ำงไร ทัง้นีเ้พื่อเป็นข้อมลู
ประกอบการบรูณาการระบบสารสนเทศภาครัฐ

• กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

• ส ำนักงำน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ควรวิเครำะห์ และพิจำรณำก ำหนด
อัตรำก ำลังและคุณสมบัติของบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ทั้งภำพรวมและจ ำแนกตำมภำรกิจของ     
แต่ละส่วนรำชกำรให้มีควำมเหมำะสม ทั้งนี้เพื่อเป็น  
กำรเตรียมบุคลำกรรองรับกำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศได้อย่ำงเหมำะสมต่อไป 

• ส ำนักงำน 
ก.พ.

• กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคม

 การสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ
• จังหวัด/ส่วนรำชกำรในฐำนะ

ผู้รับผิดชอบโครงกำรและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกภำคส่วนต้องร่วมกันด ำเนินกำร
เพื่อให้กำรท่องเที่ยวประสบผลส ำเร็จ
มำกขึ้น

•ส่วนรำชกำร :
กก ศธ วธ

•จังหวัด : สท 
พท  สต

• ควรเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนในท้องถิ่น โดยเฉพำะ
ภำคประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและ
จัดท ำแผนแม่บทกำรพัฒนำพื้นที่ท่องเที่ยว 

• ควรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมภำรกิจที่
เกี่ยวข้องด้ำนกำรท่องเที่ยวของแต่ละหน่วยงำนให้
ชัดเจน เพื่อลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรด ำเนินงำน และควรมี
กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำรเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรที่ตอบสนองต่อ      
กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวได้ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพต่อไป

• กระทรวง          
กำรท่องเที่ยวฯ

• จังหวัด
• ส่วนรำชกำร
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
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๑๖

ข้อค้นพบ หน่วยงาน
ที่พบปัญหา

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

• ในกำรก ำหนดกิจกรรมโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยวควรพิจำรณำส่งเสริม     
กำรท่องเที่ยวเพื่อรักษำวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้ด้วย
เพื่อให้กำรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวมีควำมยั่งยืน 
เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีควำมสนใจมำเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
มิใช่ส่งเสริมเฉพำะช่วงฤดูกำลหรือเทศกำลเท่ำนั้น

 การจัดการแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
• กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรแรงงำน

ต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์ยังไม่เกิดต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์ยังไม่เกิด
กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำง
แท้จริง

•ส่วนรำชกำร : 
พม รง

• ส่วนรำชกำรเจ้ำภำพได้แก่ กระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมฯ ร่วมกับกระทรวงแรงงำน ควรก ำหนดนโยบำย
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์เสนอต่อ
รัฐบำลให้มีควำมต่อเนื่องและชัดเจนมำกยิ่งขึ้น และ
ควรเพิ่มกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์เพื่อให้เกิดควำม
รับรู้เข้ำใจและตระหนักถึงปัญหำในทุกภำคส่วน 

• ก ำหนดนโยบำยให้มุ่ งเน้นกำรแสวงหำควำม
ร่วมมือกำรด ำเนินงำนในระดับพื้นที่ เพื่อบูรณำกำร
ร่วมกันแก้ปัญหำในทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐและเอกชน 
ร่วมมือกำรด ำเนินงำนในระดับพื้นที่ เพื่อบูรณำกำร
ร่วมกันแก้ปัญหำในทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐและเอกชน 
ร่วมมือกำรด ำเนินงำนในระดับพื้นที่ เพื่อบูรณำกำร

และควรสร้ำงพันธมิตรกำรแก้ไขปัญหำในระดับ
ภูมิภำคอำเซียนร่วมกันด้วย

• พัฒนำระบบฐำนข้อมูลในเรื่องแรงงำนต่ำงด้ำว
และกำรค้ำมนุษย์ให้สมบูรณ์และสำมำรถเช่ือมโยง
ข้อมูลระหว่ำงทุกหน่วยรำชกำรได้

• กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมฯ

• กระทรวง     
แรงำน

• ส่วนรำชกำร  
ที่เกี่ยวข้อง

 การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
• สังคมยังไม่ตระหนักรับรู้ในพิษภัย

ข อ ง ย ำ เ ส พ ติ ด  แ ล ะ ยั ง ไ ม่ เ ห็ น
ควำมส ำคัญในกำรให้ควำมร่วมมือ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดของส่วนรวม

•ส่วนรำชกำร : 
มท ยธ

• สนับสนุนให้มีกำรรณรงค์อย่ำงเข้มข้นโดยใช้สื่อ
ประชำสัมพันธ์ทุกช่องทำง เพื่อให้เกิดกำรค ำนึงถึง
เยำวชนที่อำจสูญเสียต่อพิษภัยยำเสพติดซึ่งกระทบ
ควำมมั่นคงของชำติ และกำรสร้ำงชุมชน/ครอบครัว 
ให้เข้มแข็ง โดยใช้กลไกประชำรัฐ

• ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมต้ำนยำเสพติดต่ำง ๆ ใน
ชุมชน และควรตั้งเครือข่ำยรับฟังข่ำวจำกเยำวชน โดย
เทคโนโลยีเพื่อติดตำมยำเสพติด 

• กระทรวงมหำดไทย
• กระทรวงยุติธรรม
• ป.ป.ส.

• ปัญหำผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดและฟื้นฟู
แล้วแต่ ไม่มีอำชีพและสังคมยังไม่
ยอมรับอำจหวนกลับไปสู่กำรติดยำ
เสพติดซ้ ำ
ยอมรับอำจหวนกลับไปสู่กำรติดยำ
เสพติดซ้ ำ
ยอมรับอำจหวนกลับไปสู่กำรติดยำ

•ส่วนรำชกำร: 
ยธ

• สนับสนุนให้มีนโยบำยส่งเสริมอำชีพโดยจัดตั้งเป็น
กองทุนส่งเสริมอำชีพให้กับผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดที่มีควำม
ประพฤติดี และท ำควำมเข้ำใจให้ ชุมชน ภำคเอกชน 
องค์กรต่ำง ๆ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม

• กระทรวงยุติธรรม
• ป.ป.ส.

• ประเทศเพื่ อนบ้ำนขำดควำม
เข้มแข็งจริงจัง ในกำรด ำเนินป้องกัน
ป ร ำ บ ป ร ำ ม  ร วม ทั้ ง ข ำ ด แ ค ล น
บุคลำกร/วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่
ทันสมัยไม่เพียงพอ โดยบำงครั้งฝ่ำย
ไทยต้องให้กำรช่วยเหลือสนับสนุน 

•ส่วนรำชกำร: 
มท ยธ

• ในระดับภูมิภำคอำเซียนรัฐบำลควรท ำควำมตกลง
ให้เกิดควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำงจริงจัง 
โดยใช้กลไกกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนประสำนงำน
ปรำบปรำมยำเสพติดชำยแดน (BLO) ให้ประสบผล   
ส ำเร็จในกำรประสำนควำมร่วมมือด้ำนกำรข่ำว             
กำรปรำบปรำม กำรวำงแผนงำนกฎหมำยและ        
กำรสนับสนุนองค์ควำมรู้ด้ำนยำเสพติดในภูมิภำค

• กระทรวงมหำดไทย
• ป.ป.ส.

• กำรด ำ เนิ นคดี กับผู้ ค้ ำ  ผู้ เ สพ 
พบว่ำยังไม่ประสบผลส ำเร็จเท่ำที่ควร 
โดยผู้กระท ำผิดยังไม่ เกรงกลัวต่อ
กฎหมำย 

•ส่วนรำชกำร : 
มท ยธ

• ควรบังคับใช้กฎหมำยกับผู้กระท ำผิดด้ำนยำเสพติด
อย่ำงจริงจัง

• ควรทบทวนระบบกฎหมำยให้มีมำตรฐำนใน     
กำรลงโทษและกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยควรเป็นไป
อย่ำงรวดเร็ว

• กระทรวงยุติธรรม
• ป.ป.ส.



XXV

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

XXV

๑๗

ข้อค้นพบ หน่วยงาน
ที่พบปัญหา

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา
• กำรวิจัยที่เกี่ยวกับผลกำรศึกษำ

บำง โคร งกำร  ไม่ ไ ด้ แสดงข้ อมู ล
รำยละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรใช้
ประโยชน์จำกผลกำรศึกษำฯ 

•ส่วนรำชกำร :
•สคก.

• ส่วนรำชกำรเจ้ำของโครงกำรควรรำยงำนข้อมูลกำรใช้
ประโยชน์ของรำยงำนผลกำรศึกษำที่ได้รับเพื่อใช้ประเมินผล
ส ำเร็จ และเพื่อให้ทรำบแนวคิด ควำมเป็นมำและใช้เป็น
แนวทำงในกำรน ำไปต่อยอดในกำรด ำเนินงำนได้ต่อไป 

• ส่วนรำชกำร
ผู้รับผดิชอบ
โครงกำร

• ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อสนับสนุน
ให้งำนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำบรรลุ
เป้ำหมำยในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
ประเทศได้อย่ำงเหมำะสม และยั่งยืน

•อ.ค.ต.ป. กลุ่ม
กระทรวงด้ำน
บริหำรฯ

• สภำนโยบำยวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ ส่งเสริม
สนับสนุนกำรวิจัยของภำคเอกชนให้มีสัดส่วนที่สูงขึ้น 
เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ 
ฉบับที่ ๘ โดยเปิดโอกำสให้เอกชน ผู้ประกอบกำรเข้ำมำมีโดยเปิดโอกำสให้เอกชน ผู้ประกอบกำรเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในทุกระดับตั้งแต่กำรก ำหนดโจทย์ กำรร่วมลงทุนส่วนร่วมในทุกระดับตั้งแต่กำรก ำหนดโจทย์ กำรร่วมลงทุน

โดยเปิดโอกำสให้เอกชน ผู้ประกอบกำรเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในทุกระดับตั้งแต่กำรก ำหนดโจทย์ กำรร่วมลงทุน

โดยเปิดโอกำสให้เอกชน ผู้ประกอบกำรเข้ำมำมีโดยเปิดโอกำสให้เอกชน ผู้ประกอบกำรเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในทุกระดับตั้งแต่กำรก ำหนดโจทย์ กำรร่วมลงทุน

โดยเปิดโอกำสให้เอกชน ผู้ประกอบกำรเข้ำมำมี

ท ำวิจัยและเป็นเจ้ำของผลงำนวิจัยร่วม ตลอดจนตลอดจน          
กำรจัดสรรทรัพย์สินทำงปัญญำที่เหมำะสมเป็นธรรม

• ควรมีกำรเน้นกำรใช้ทรัพยำกรกำรวิจัยและ
เครือข่ำยภำคีกำรวิจัยที่มีอยู่อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
โดยเฉพำะกำรต่อยอดภูมิปัญญำให้เกิดประโยชน์เชิง
พำณิชย์ และผลักดันให้เกิดกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และสำธำรณะให้มำกขึ้น
และมุ่งเน้นกำรก ำหนดตัวช้ีวัดระดับผลผลิตและระดับ
ผลลัพธ์ในด้ำนกำรต่อยอดงำนวิจัยไปสู่นวัตกรรม

• ภำครัฐควรก ำหนดหน่วยงำนหลักในกำรติดตำม 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของแผนงำนบูรณำกำรด้ำน       
กำรส่งเสริมกำรวิจัยและกำรพัฒนำ รวมทั้งท ำหน้ำที่ใน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของแผนงำนบูรณำกำรด้ำน
กำรส่งเสริมกำรวิจัยและกำรพัฒนำ รวมทั้งท ำหน้ำที่ใน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของแผนงำนบูรณำกำรด้ำน

กำรประเมินผลส ำเร็จของวิจัยภำพรวมของประเทศ
• กรมทรัพย์สินทำงปัญญำควรมีกำรปรับปรุงระบบ

กำรจดแจ้งทรัพย์สินทำงปัญญำให้มีควำมสะดวกรวดเร็วจดแจ้งทรัพย์สินทำงปัญญำให้มีควำมสะดวกรวดเร็วจดแจ้งทรัพย์สินทำงปัญญำ
มำกขึ้น และหน่วยงำนท่ีท ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรวิจัยและ
กำรพัฒนำ เช่น วช. สวทช. สกว. ควรช่วยอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรจดแจ้งทรัพย์สินทำงปัญญำให้กับ 
ผู้ขอรับบริกำรด้วย

• สภำนโยบำยวิจัย
และนวัตกรรม
แห่งชำติ

• กรมทรัพสินทำงกรมทรัพสินทำง
ปัญญำ  

• วช
• สวทช
• สกว.

 การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
• กำรบริหำรจัดกำรเพื่อขับเคลื่อน

แผนบูรณำกำรเขตเศรษฐกิจพิ เศษ   
มีอุปสรรคจำกด ำเนินกำรโดยต้องรอกำร
จัดสรรงบประมำณปกติของหน่วยงำน ซึ่ง
ท ำให้หน่ วยงำนต่ ำง ๆ ไม่ สำมำรถ
ด ำเนินกำรต่อเนื่องตำมแผนบูรณำกำรให้
สอดคล้องกันได้

•จังหวัด :กจ 
สก ตร นค นพ

• คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
(กนพ.) ควรเสนอรัฐบำลพิจำรณำก ำหนดให้กำร
ด ำเนินกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณในลักษณะพิเศษแยกจำกงบประมำณปกติ
และมอบหมำยหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ ใน
ระดับพื้นที่ให้มีควำมชัดเจน 

• กนพ.

• รูปแบบของเขตพัฒนำเขตเศรษฐกิจ
พิ เศษ ยังไม่มีควำมชัดเจนแน่นอน
ส ำหรับนักลงทุน  ท ำให้นักลงทุนที่มี
ควำมสนใจเข้ำมำลงทุนไม่มำกเท่ำที่ควร
และภำคเอกชนไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน
จำกหน่วยงำนที่ติดต่อด้วย

•จังหวัด :กจ
สก ตร มก นค 
นพ

• รัฐบำลควรมอบหมำยให้ BOI พิจำรณำกำรเพิ่ม
สิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบกำรเพื่อเป็นกำรจูงใจนัก
ลงทุน และกระทรวงพำณิชย์เพิ่มกำรประชำสัมพันธ์ให้
ค ำปรึกษำข้อมูลกำรลงทุนให้กับภำคเอกชน

• ภำครัฐควรจัดตั้ งหน่วยงำนรับผิดชอบในกำร
ค ำปรึกษำข้อมูลกำรลงทุนให้กับภำคเอกชน

ภำครัฐควรจัดตั้ งหน่วยงำนรับผิดชอบในกำร
ค ำปรึกษำข้อมูลกำรลงทุนให้กับภำคเอกชน

ประสำนงำนและให้ ข้ อมู ลที่ ถู กต้ อง ชัดเจนแก่
ภำคเอกชน โดยมีกำรบูรณำกำรข้อมูลจำกส่วนรำชกำร
ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน และควรจัดตั้งหน่วย
ภำคเอกชน โดยมีกำรบูรณำกำร
ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน และควรจัดตั้งหน่วย
ภำคเอกชน โดยมีกำรบูรณำกำรข้อมูลจำกส่วนรำชกำร
ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน และควรจัดตั้งหน่วย

ข้อมูลจำกส่วนรำชกำร

บริกำรภำคเอกชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
เพื่อช่วยผลักดันนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงแท้จริง

• กนพ.
• คณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน

• กระทรวงพำณิชย์
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๑๘

ข้อค้นพบ หน่วยงาน
ที่พบปัญหา

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

• กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรค้ำชำยแดน
ไทยพบปัญหำอุปสรรคที่ควรได้รับกำร
แก้ไขในเชิงนโยบำย เช่น แนวโน้มกำร
เสียดุลกำรค้ำกับ สปป.ลำวที่น ำเข้ำ
ม ำกกว่ ำส่ ง ออก /รวมทั้ ง จั ด เ ก็ บ/รวมทั้ ง จั ด เ ก็ บ/
ภำษีมูลค่ำเพิ่มสินค้ำน ำเข้ำเพิ่มขึ้น และ
กำรพัฒนำพื้นที่ กำรค้ ำชำยแดนให้
ภำษีมูลค่ำเพิ่มสินค้ำน ำเข้ำเพิ่มขึ้น และ
กำรพัฒนำพื้นที่ กำรค้ ำชำยแดนให้
ภำษีมูลค่ำเพิ่มสินค้ำน ำเข้ำเพิ่มขึ้น และ

เหมำะสม

•จังหวัด :นค • ควรมีแผนจัดกำรแก้ปัญหำกำรเสียดุลกำรค้ำกับ 
สปป.ลำว ในอนำคต และพิจำรณำผลกระทบท่ี สปป. 
ลำวได้ออกประกำศกำรจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มส ำหรับ
สินค้ำน ำเข้ำเพิ่มขึ้น รวมทั้งติดตำมท่ำทีของ สปป. ลำว 
ลำวได้ออกประกำศกำรจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มส ำหรับ
สินค้ำน ำเข้ำเพิ่มขึ้น รวมทั้งติดตำมท่ำทีของ สปป. ลำว 
ลำวได้ออกประกำศกำรจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มส ำหรับ

เกี่ยวกับปัญหำควำมขัดแย้ง/กรณีมีกำรสร้ำงเขื่อนที่
อำจจะมีผลกระทบกำรค้ำชำยแดนต่อประเทศไทยอำจจะมีผลกระทบกำรค้ำชำยแดนต่อประเทศไทยอำจจะมีผลกระทบกำรค้ำชำยแดนต่อประเทศ 

• ก ำหนดหน่วยงำนระดับจังหวัดให้มีบทบำทที่จะ
รับผิดชอบดูแลกำรค้ำชำยแดนให้ชัดเจน และควรมีกำร
ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนรัฐและเอกชน
ของไทย ในกำรแก้ไขปัญหำกำรค้ำชำยแดนต่ำง ๆ ให้เป็น
รูปธรรมมำกยิ่งขึ้น

• ควรส่งเสริมให้จังหวัดหนองคำยเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่มุ่งเน้นในเรื่องของกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน 
(Financial trade zone) 

• กนพ.
• กรมส่งเสริมกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ

• ยังไม่มีควำมชัดเจนเกี่ยวกับประเด็น
กำรจัดเก็บภำษีท้องถิ่นของเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ 

•จังหวัด : สก • กนพ.พิจำรณำมอบหมำย อกนพ. ร่วมหำรือหน่วยงำน
กลำงและผู้รับผิดชอบกำรดูแลจัดเก็บภำษีในระดับพื้นที่
เพื่อพิจำรณำก ำหนดกรอบแนวทำงกำรจัดเก็บภำษีท้องถิ่น
ของเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษให้ชัดเจนต่อไป

• เทศบำลในพื้นที่

• พื้นที่กำรเกษตรจ ำนวนมำกถูก
นำยทุนกว้ำนซื้อก่อนกำรประกำศเป็น

พื้นที่กำรเกษตรจ ำนวนมำกถูก
นำยทุนกว้ำนซื้อก่อนกำรประกำศเป็น

พื้นที่กำรเกษตรจ ำนวนมำกถูก

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ก่อให้เกิดปัญหำเรื่อง
ที่ดินท ำกินส ำหรับภำคกำรเกษตรใน
อนำคต 

•จังหวัด : สก 
กจ 

• ในกำรพัฒนำพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ กรมโยธำธิ
กำรและผังเมือง ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควร
พิจำรณำก ำหนด Zoning ของพื้นที่กำรพัฒนำให้
ชัดเจน เพื่อให้พื้นที่กำรเกษตรได้รับกำรสงวนไว้มิให้
น ำไปใช้ท ำประโยชน์ในด้ำนอื่น ๆ

• กรมโยธำธิกำร
และผังเมือง

๒.๒.๔ สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ข้อค้นพบ หน่วยงาน
ที่พบปัญหา ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
• กำรก ำหนดทิศทำงกำรบูรณำกำร

กำรท ำงำนรวมถึ งกำรบูรณำกำร      
ก ำ ร จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม ำ ณ น
ระดับประเทศยังไม่ชัดเจนเท่ำที่ควร 
ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนในระดับพื้นที่
ยังมีควำมซ้ ำซ้อนเช่น กำรก ำหนด
กลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำรส่งเสริม
วิสำหกิจนำดกลำงและขนำดย่อม 
(SME)  โครงกำรส่ งเสริมวิสำหกิจ
ชุมชน และโครงกำรหนึ่งต ำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีควำมซ้ ำซ้อนกัน

• ส่วนรำชกำร
: กษ อก 

• จั งหวั ดใน 
อ . ค . ต . ป . 
กลุ่ มจั งหวัด 
คณะที่ ๑

• จั งหวั ดใน 
อ . ค . ต . ป . 
กลุ่ มจั งหวัด 
คณะที่ ๓

• หน่วยงำนกลำงที่เกี่ยวข้องควรมีกำรบูรณำกำร  
เชิงนโยบำยให้มีควำมชัดเจน และก ำหนดให้มีกำรบูรณำกำร
แต่ละกระบวนกำรตั้งแต่ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ ปลำยน้ ำ โดย
เชิงนโยบำยให้มีควำมชัดเจน และก ำหนดให้มีกำรบูรณำกำร
แต่ละกระบวนกำรตั้งแต่ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ ปลำยน้ ำ โดย
เชิงนโยบำยให้มีควำมชัดเจน และก ำหนดให้มีกำรบูรณำกำร

ค ำนึงถึงห่วงโซ่คุณค่ำ (Value chain) ของกำรพัฒนำ
วิสำหกิจฯ โดยก ำหนดหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ภำรกิจ 
อ ำนำจหน้ำที่ของแต่ละหน่วยงำนให้ครบถ้วนทุก
กระบวนกำร ก ำหนดกลไกกำรส่งต่อกลุ่มเป้ำหมำยใน
แต่ละระดับให้สำมำรถต่อยอดควำมรู้ได้อย่ำงต่อเนื่อง 
และไม่ให้เกิดปัญหำควำมซ้ ำซ้อนของกำรปฏิบัติ
แต่ละระดับให้สำมำรถต่อยอดควำมรู้ได้อย่ำงต่อเนื่อง 

ไม่ให้เกิดปัญหำควำมซ้ ำซ้อนของกำรปฏิบัติ
แต่ละระดับให้สำมำรถต่อยอดควำมรู้ได้อย่ำงต่อเนื่อง 

ภำรกิจในระดับพื้นที่  เ ช่น ก ำหนดให้กระทรวง       
กำรท่องเที่ยวและกีฬำร่วมด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเ ชิงเกษตร ส่วนด้ำน
มำตรฐำนกำรผลิตอำจก ำหนดให้กระทรวงสำธำรณสุข
ด ำเนินกำรก ำหนดมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัย ก ำหนดให้
กระทรวงวัฒนธรรมร่วมส่งเสริมกำรพัฒนำสินค้ำจำก
ภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เป็นต้น 

• สศช.
• ส ำนักงบประมำณ
• สสว.
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XXVII

๑๙

ข้อค้นพบ หน่วยงาน
ที่พบปัญหา ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
• ส ำนักงบประมำณควรบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำน

เจ้ำภำพและหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรในกำรจัดสรร
งบประมำณระยะสั้น กลำง ยำว ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ 
นโยบำย เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

• ส ำนักงบประมำณ

• กรมส่งเสริมกำรเกษตรและส ำนักงำนเกษตรจังหวัด
ควรเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดท ำแผนพัฒนำวิสำหกิจชุมชน
แบบองค์รวมส ำหรับแต่ละจังหวัด ให้ เช่ือมโยงกับ
แผนงำนฯ ระดับประเทศ โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรในแผนงำนฯ ระดับประเทศ โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรใน
กำรพัฒนำและศักยภำพ/ควำมพร้อมของแต่ละพื้นที่ เพื่อกำรพัฒนำและศักยภำพ/ควำมพร้อมของแต่ละพื้นที่ เพื่อ
ทดแทนกำรก ำหนดโครงกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนแยกหกิจชุมชนแยก
ตำมภำรกิจของแต่ละกระทรวง ซึ่งอำจซ้ ำซ้อนหรือไม่ตรง
ตำมควำมต้องกำรที่แท้จริงของกลุ่มเป้ำหมำย 

• กรมส่งเสรมิ
กำรเกษตร 
(กระทรวง
เกษตรและเกษตรและ
สหกรณ)์

• ส ำนักงำน
เกษตรจังหวัดเกษตรจังหวัด

• ตัวช้ีวัดรำยโครงกำรยังไม่สำมำรถ
สะท้อนผลสัมฤทธิ์ และควำมส ำเร็จ
ภำพรวมของแผนงำนฯ ได้อย่ ำ ง
ชัดเจน

• ส่วน
รำชกำร : 
ศธ อก

• หน่วยงำนกลำงที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำนฯ ควรก ำหนดกลไกกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งระยะ
สั้น และระยะยำว ภำยหลังจำกด ำเนินกำรเสร็จสิ้น โดย
เปรียบเทียบสภำพก่อนและหลังกำรด ำเนินงำน และ
สรุปเป็นภำพรวมผลสัมฤทธ์ิของแผนงำนฯ ด้วยตัวช้ีวัด
ที่สำมำรถวัดผลได้ชัดเจน สำมำรถสะท้อนควำมส ำเร็จ
ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

• สสว.
• สศช.
• ส ำนัก
งบประมำณ

• ส ำนักงำน 
ก.พ.ร.

• ส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ

• ภำครัฐด ำเนินกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำวิสำหกิจฯ ได้ ไม่ครอบคลุม
ก ลุ่ ม เ ป้ ำ ห ม ำ ย เ ท่ ำ ที่ ค ว ร 
ผู้ประกอบกำรบำงส่วนยังไม่ ได้รับ
โอกำสในกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียม มี
ข้อจ ำกัดทำงด้ำนเ งินทุนและกำร
เข้ำถึงข้อมูลกำรตลำดเชิงลึก

• ส่วน
รำชกำร : 
ศธ

• จังหวัดใน 
อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มจังหวัด 
คณะที่ ๓

• ภำครัฐควรด ำเนินกำรในเชิงรุกมำกยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุน
กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรได้ตรงตำมศักยภำพ อ ำนวยควำม
สะดวกในกำรประกอบกิจกำรแบบครบวงจร ในรูปแบบ         สะดวกในกำรประกอบกิจกำรแบบครบวงจร ในรูปแบบ         สะดวกในกำรประกอบกิจกำรแบบครบวงจร ในรูปแบบ
กำรจัดตั้งศูนย์ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ศูนย์อ ำนวยควำมสะดวก
สะดวกในกำรประกอบกิจกำรแบบครบวงจร ในรูปแบบ
กำรจัดตั้งศูนย์ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ศูนย์อ ำนวยควำมสะดวก
สะดวกในกำรประกอบกิจกำรแบบครบวงจร ในรูปแบบ

ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม เป็นต้น 

• กระทรวง
• กรม
• จังหวดัจังหวดัจังหวั

• ภำครัฐควรมีนโยบำยส่งเสริมให้ธนำคำรเฉพำะกิจ
ของรัฐ เช่น ธนำคำรออมสิน ธนำคำรเพื่อกำรเกษตร
และสหกรณ์กำรเกษตร และธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) SME Bank) SME Bank
ให้กำรสนับสนุนแก่วิสำหกิจที่มีศักยภำพในระดับต่ำง ๆ 
และมีควำมพร้อมท่ีจะยกระดับธุรกิจให้ขยำยตัวยิ่งขึ้น 
เพิ่มเติมจำกมำตรกำรที่รัฐบำลได้ด ำเนินกำรแล้ว เช่น 
กำรจัดตั้งกองทุนเพื่อร่วมลงทุนกับวิสำหกิจเริ่มต้น 
มำตรกำรฟื้นฟูกิจกำรวิสำหกิจฯ โครงกำรสินเช่ือ
ดอกเบี้ย
มำตรกำรฟื้นฟูกิจกำรวิสำหกิจฯ โครงกำรสินเช่ือ
ดอกเบี้ย
มำตรกำรฟื้นฟูกิจกำรวิสำหกิจฯ โครงกำรสินเช่ือ

ต่ ำส ำหรับวิสำหกิจฯ เป็นต้น 

• สสว.
• ธนำคำรแห่ ง
ประเทศไทย

• กระทรวงกำรคลัง

• ปัจจุบันส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม (สสว.) เป็นผู้รวบรวมข้อมูลทำงสถิติของ
หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลจ ำนวนวิสำหกิจที่        
จดทะเบียน ดังนั้นจึงเห็นควรมอบหมำย ให้ สสว. เป็น
หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลจ ำนวนวิสำหกิจที่
จดทะเบียน ดังนั้นจึงเห็นควรมอบหมำย ให้ สสว. เป็น
หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลจ ำนวนวิสำหกิจที่

เจ้ำภำพในกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service) ที่ประกอบด้วยผลกำรด ำเนินงำนของ
ผู้ประกอบกำรที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรเพิ่มศกัยภำพดำ้น
ต่ำง ๆ วิธีแก้ไขปัญหำจ ำแนกตำมประเภทธุรกิจ ประเภท
สินค้ำและบริกำรในระดับพื้นที่ เพือใช้ในกำรติดตำมผล
กำรส่งเสริมวิสำหกิจฯ แต่ละแห่ง ว่ำได้รับกำรพัฒนำต่อ
ยอดในเรื่องใดบ้ำง พร้อมทั้งเพื่อเผยแพร่แนวกำรปฏิบัติที่

• สสว.
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XXVIII

๒๐

ข้อค้นพบ หน่วยงาน
ที่พบปัญหา ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
เป็นเลิศ (Best practices) และสนับสนุนข้อมูลที่จ ำเป็น 
องค์ควำมรู้ที่ทันสมัยในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของธุรกิจให้
พร้อมต่อกำรขยำยตลำด ให้แก่ผู้สนใจ/ผู้ประกอบกำร
สำมำรถน ำไปใช้ได้อย่ำงสะดวก 

หมำยเหต:ุ    แผนกำรด ำเนินกำรระยะสั้น (ระยะเวลำด ำเนินกำรไม่เกิน ๖ เดือน)
 แผนกำรด ำเนินกำรระยะปำนกลำง (ระยะเวลำด ำเนินกำรไม่เกิน ๑๒ เดือน) 
 แผนกำรด ำเนินกำรระยะยำว (ระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ ๑๒ เดือนขึ้นไป)
รำยละเอียดรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. รำยละเอียดรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙        

(ฉบับที่ ๒) 

๒.๓ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒)

ค.ต.ป. ได้มีมติรับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล       
ภาคราชการคณะต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

๒.๓.๑ ผลการประเมินตนเองของอนุกรรมการ/กรรมการ (รายคณะ) 

แนวปฏิบัติรายด้าน
ผลการประเมินตนเอง รายคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มกระทรวง

อ.ค.ต.ป.
กลุ่มจังหวัด

ค.ต.ป.
ประจ ากระทรวง

เฉลี่ยรวม
รายด้าน

คร้ังท่ี 1
(ฉบับท่ี ๑)

คร้ังท่ี 2
(ฉบับท่ี ๒)

คร้ังท่ี 1
(ฉบับท่ี ๑)

คร้ังท่ี 2
(ฉบับท่ี ๒)

คร้ังท่ี 1
(ฉบับท่ี ๑)

คร้ังท่ี 2
(ฉบับท่ี ๒)

คร้ังท่ี 1
(ฉบับท่ี ๑)

คร้ังท่ี 2
(ฉบับท่ี ๒)

1. องค์ประกอบและแนวปฏิบัติของ 
คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ

4.85
(ดีเยี่ยม)

4.57
(ดีเยี่ยม)

4.75
(ดีเยี่ยม)

4.80
(ดีเยี่ยม)

4.83
(ดีเยี่ยม)

4.89
(ดีเยี่ยม)

4.81
(ดีเยี่ยม)

4.75
(ดีเยี่ยม)

2. กิจกรรมของคณะอนุกรรมการ/
คณะกรรมการ

4.88
(ดีเยี่ยม)

4.50
(ดีเยี่ยม)

4.84
(ดีเยี่ยม)

4.75
(ดีเยี่ยม)

4.85
(ดีเยี่ยม)

4.87
(ดีเยี่ยม)

4.86
(ดีเยี่ยม)

4.71
(ดีเยี่ยม)

3. การฝึกอบรมและการใช้ทรัพยากร 3.65
(ดีมาก)

4.09
(ดีมาก)

2.88
(ดี)

3.75
(ดีมาก)

4.29
(ดีเยี่ยม)

4.21
(ดีเยี่ยม)

3.94
(ดีมาก)

4.02
(ดีมาก)

4. การประชุม 4.77
(ดีมาก)

4.67
(ดีเยี่ยม)

4.92
(ดีเยี่ยม)

4.92
(ดีเยี่ยม)

4.83
(ดีเยี่ยม)

4.79
(ดีเยี่ยม)

4.84
(ดีเยี่ยม)

4.79
(ดีเยี่ยม)

เฉลี่ยรวมรายกลุ่ม 4.79
(ดีเยี่ยม)

4.46
(ดีเยี่ยม)

4.34
(ดีเยี่ยม)

4.55
(ดีเยี่ยม)

4.70
(ดีเยี่ยม)

4.69
(ดีเยี่ยม)

4.61
(ดีเยี่ยม)

4.57
(ดีเยี่ยม)

๒.๓.๒ ผลการประเมินตนเองของอนุกรรมการ/กรรมการ (รายบุคคล) 

แนวปฏิบัติรายด้าน
ผลการประเมินตนเอง รายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มกระทรวง

อ.ค.ต.ป.
กลุ่มจังหวัด

ค.ต.ป.
ประจ ากระทรวง

เฉลี่ยรวม
รายด้าน

คร้ังท่ี 1
(ฉบับท่ี ๑)

คร้ังท่ี 2
(ฉบับท่ี ๒)

คร้ังท่ี 1
(ฉบับท่ี ๑)

คร้ังท่ี 2
(ฉบับท่ี ๒)

คร้ังท่ี 1
(ฉบับท่ี ๑)

คร้ังท่ี 2
(ฉบับท่ี ๒)

คร้ังท่ี 1
(ฉบับท่ี ๑)

คร้ังท่ี 2
(ฉบับท่ี ๒)

1. ความรู้ความสามารถ 4.54
(มากที่สุด)

4.48
(มากที่สุด)

4.48
(มากที่สุด)

4.54
(มากที่สุด)

4.56
(มากที่สุด)

4.62
(มากที่สุด)

4.52
(มากที่สุด)

4.55
(มากที่สุด)

2. ความเป็นอิสระ 4.69
(มากที่สุด)

4.65
(มากที่สุด)

4.61
(มากที่สุด)

4.64
(มากที่สุด)

4.51
(มากที่สุด)

4.53
(มากที่สุด)

4.60
(มากที่สุด)

4.61
(มากที่สุด)

3. ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ 4.55
(มากที่สุด)

4.43
(มากที่สุด)

4.29
(มากที่สุด)

4.30
(มากที่สุด)

4.43
(มากที่สุด)

4.48
(มากที่สุด)

4.42
(มากที่สุด)

4.40
(มากที่สุด)

4. ความเอาใจใส่ต่อหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบ

4.76
(มากที่สุด)

4.64
(มากที่สุด)

4.67
(มากที่สุด)

4.74
(มากที่สุด)

4.77
(มากที่สุด)

4.76
(มากที่สุด)

4.73
(มากที่สุด)

4.71
(มากที่สุด)

5. การปฏิบัติหน้าท่ีในคณะ 
อนุกรรมการ/คณะกรรมการ

4.79
(มากที่สุด)

4.61
(มากที่สุด)

4.75
(มากที่สุด)

4.76
(มากที่สุด)

4.76
(มากที่สุด)

4.75
(มากที่สุด)

4.77
(มากที่สุด)

4.71
(มากที่สุด)

เฉลี่ยรวมรายกลุ่ม 4.67
(มากที่สุด)

4.56
(มากที่สุด)

4.56
(มากที่สุด)

4.60
(มากที่สุด)

4.60
(มากที่สุด)

4.63
(มากที่สุด)

4.61
(มากที่สุด)

4.60
(มากที่สุด)



XXIX

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

XXIX

๒๑

ภำพรวมผลกำรประเมินตนเองของ ค.ต.ป. รำยคณะในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่ำมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ     
ดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย ครั้งที่ ๑ = ๔.๕๔ และ ครั้งที่ ๔.๕๔ และ ครั้งที่ ๔.๕๔ ๒ = ๔.๖๐) นอกจำกนี้ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และประเมินผลภำครำชกำรคณะตำ่ง 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 แผนการด าเนินงาน (Action Plan) มีความคืบหน้าดังนี้
(๑) แผนระยะสั้น (Quick Win) ระยะ ๑ ปี : เพื่อสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจใน         

ทิศทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรแนวใหม่ และกำรส่งเสริมให้มีระบบกำรจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำน            
กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรในส่วนรำชกำร

(๑.๑) ส ำนักงำน ก.พ.ร. ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำร ค.ต.ป. ได้จัดกำรสัมมนำเพื่อชี้แจงส ำนักงำน ก.พ.ร. ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำร ค.ต.ป. ได้จัดกำรสัมมนำเพื่อชี้แจง                  
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ โดยแนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ โดย
เชิญ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด และ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง เข้ำร่วมกำรสัมมนำดังกล่ำว นอกจำกนี้ยังจัดเชิญ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด และ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง เข้ำร่วมกำรสัมมนำดังกล่ำว นอกจำกนี้ยังจัด
ให้มีกำรประชุมวีดีทัศน์ทำงไกลร่วมกับจังหวัดต่ำง ๆ ทั้ง ๗๖ จังหวัดในวันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ อีกด้วย

(๑.๒) เพ่ือให้กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
ประเมินผลภำครำชกำรและรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร คณะต่ำง ๆ                                       
มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือประกอบกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยให้กับคณะรัฐมนตรีได้อย่ำงเหมำะสม รวดเร็ว
และถูกต้องส ำนักงำน ก.พ.ร. ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำร ค.ต.ป. จึงได้จัดท ำระบบฐำนข้อมูลผลกำรตรวจสอบและประเมินผล        
ภำครำชกำร เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ ขณะนี้อยู่ระหว่ำงเร่ิมด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำสำรสนเทศ         
กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร เพื่อกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐท่ีดี ซ่ึงเป็นกำรพัฒนำต่อจำกงำนระบบฐำนข้อมูลผล         
กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร

(๑.๓) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนของ ค.ต.ป. ผ่ำนทำงhttp://kortorpor.com 
เพื่อให้เกิดกำรรับรู้ในวงกว้ำง ให้ประชำชนและผู้เกี่ยวข้องทั่วไปได้รู้จักและรับทรำบบทบำทกำรด ำเนินงำนของ ค.ต.ป.

(๒) แผนระยะกลาง (ระยะ ๓ ปี) : กำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรตรวจสอบและ
ประเมินผลภำครำชกำร และกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกร ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร

(๒.๑) กำรด ำเนินกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรในแต่ละปีงบประมำณ     
ค.ต.ป. จะก ำหนดแนวทำงในกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรประจ ำปีงบประมำณขึ้น เพื่อให้ ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ 
ได้น ำไปประกอบกำรด ำเนินงำน ซึ่ง ค.ต.ป. ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงพัฒนำและยกระดับกำรตรวจสอบและประเมินผล      
ภำครำชกำร ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น มุ่งเน้นให้เกิดกำรบูรณำกำรทั้งด้ำนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนข้อมูล และด้ำน          
กำรรำยงำนผลอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด

(๒.๒) นอกจำกที่ ค.ต.ป. ได้ก ำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณแล้วนั้น เพื่อเป็นกำรส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกำรบูรณำกำรด้ำนข้อมูลและกำรใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่ำง 
ค.ต.ป. แต่ละคณะ ส ำนักงำน ก.พ.ร. ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำร ค.ต.ป. จึงด ำเนินกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรตรวจสอบ
และประเมินผลภำครำชกำรโดยเป็นกำรติดตำมกำรใช้งำนและปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลผลกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำครำชกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้งำนมีควำมถูกต้อง เหมำะสม และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีระบบ
จัดกำรกำรตรวจสอบและประเมินผลโครงกำรกรณีพิเศษ ระบบจัดกำรช่วยค้นหำข้อมูลผลกำรตรวจสอบ และระบบ       
กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ให้มีควำมเหมำะสม
สำมำรถตอบสนองต่อกำรด ำเนินงำน รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรที่มุ่งเน้น        
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงกำรอีกด้วย

(๓) แผนระยะยาว (ระยะ ๕ ปี) : ส ำหรับกำรยกระดับกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรตรวจสอบ
และประเมินผลภำครำชกำรให้เป็นกลไกกำรตรวจสอบและประเมินผลโครงกำรส ำคัญของรัฐบำล ยุทธศำสตร์ชำติ และ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณของส่วนรำชกำรนั้น อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษำ วิเครำะห์ 
สังเครำะห์ อันจะน ำไปสู่กำรยกระดับกลไกกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรให้สำมำรถเป็นเครื่องมือส ำคัญของ
ผู้บริหำรและรัฐบำลในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐต่อไป
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๒๒

รำยละเอียดรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร     
คณะต่ำง ๆ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และรำยละเอียดรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) 
๓.  ประเด็นเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติ

๓.๑ รับทรำบรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 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 ที่มีประเด็นสมควรปรับปรุงแก้ไขได้ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ดังกล่ำว พร้อมทั้ง 
รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำรต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ต่อไปรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำรต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ต่อไป

๓.๓ รับทรำบรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรรับทรำบรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
คณะต่ำง ๆ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. คณะต่ำง ๆ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒) ตำมข้อ ๒.๓

ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจำรณำ
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย

บันทึกสรุปเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับท่ี ๑) และ (ฉบับท่ี ๒)

--------------------------------------------------------- 

๑. เรื่องเดิม
๑.๑ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๘ ก ำหนดให้มี

คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร (ค.ต.ป.) และก ำหนดให้ ค.ต.ป. ต้องจัดท ำรำยงำนผลคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร (ค.ต.ป.) และก ำหนดให้ ค.ต.ป. ต้องจัดท ำรำยงำนผล                 
กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรต่อนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี และให้คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรต่อนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี และให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
และประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ รำยงำนผลประเมินตนเองต่อคณะรัฐมนตรี อย่ำงน้อยปีละ และประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ รำยงำนผลประเมินตนเองต่อคณะรัฐมนตรี อย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๑.๒ ค.ต.ป. ในกำรประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษำยน ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร และรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ พร้อมทั้งมอบหมำยให้ฝ่ำย
เลขำนุกำรฯ รับควำมเห็นของคณะกรรมกำรไปเพ่ิมเติมในรำยงำนฯ ก่อนเสนอนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
พิจำรณำ และฝ่ำยเลขำนุกำร ค.ต.ป. ได้ด ำเนินกำรแล้วพร้อมทั้งจัดท ำเป็นรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำครำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒) และรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ 
(ฉบับที่ ๒) เพ่ือเสนอต่อนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ
๒. เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

รำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร และรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒) 
จัดท ำขึ้นเพ่ือส่งเสริม ผลักดัน สอบทำน และเสนอแนะมำตรกำร พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
กำรปรับปรุงคุณภำพของกำรบริหำรงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงขีดสมรรถนะและศักยภำพ เพ่ือเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของกำรก ำกับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของส่วนรำชกำร อันจะน ำไปสู่กำรบรรลุผลตำมเจตนำรมณ์ตำม
หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตำมมำตรำ ๔ (๑) แห่งพระรำช
กฤษฎีกำว่ำด้วยกำรเสนอเรื่องและกำรประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง
เรื่องดังกล่ำวมีควำมเร่งด่วนในระดับปกติ 

๔. สาระส าคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
๔.๑ ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร และรำยงำนผลกำร

ประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.
๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒) ซึ่งมีสำระส ำคัญตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรตรวจสอบและ
ประเมินผลภำครำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๓ (๔) และข้อ ๑๔

๔.๒ ข้อกฎหมำย
๔.๒.๑ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๑๓ (๔) ก ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร (ค.ต.ป.) จัดท ำ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรตรวจสอบและประเมินผล
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๒

ต่อนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอย่ำงน้อยปีละสองครั้ง และส่งส ำเนำรำยงำนดังกล่ำวให้ส่วนรำชกำร            
ที่เก่ียวข้องด้วย

ข้อ ๑๔ ก ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร (ค.ต.ป.) ต้องจัดให้มี.) ต้องจัดให้มี.)     
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรเองอย่ำงน้อยปีละสองครั้ง แล้วรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้
คณะรัฐมนตรีทรำบ

๔.๒.๒ พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยกำรเสนอเรื่องและกำรประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
มำตรำ ๔ กำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพำะเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) เรื่องที่กฎหมำยก ำหนดให้ เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอ

คณะรัฐมนตรี
มำตรำ ๖ กำรเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีตำมมำตรำ ๔ ให้เป็นอ ำนำจของรัฐมนตรีเจ้ำสังกัดให้เป็นอ ำนำจของรัฐมนตรีเจ้ำสังกัด

เป็นผู้ลงนำมเสนอเรื่อง
๔.๒.๓ หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว (ล) ๑๖๗๑๒ ลงวันที่ ๑๒ ว (ล) ๑๖๗๑๒ ลงวันที่ ๑๒ /ว (ล) ๑๖๗๑๒ ลงวันที่ ๑๒ /

กันยำยน ๒๕๕๗ เรื่องกำรก ำหนดขั้นตอนกำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้
(๑) ให้ส่วนรำชกำรจัดท ำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตำมแบบหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งมี

กำรระบุว่ำเรื่องที่เสนอได้รับควำมเห็นชอบจำกรองนำยกรัฐมนตรีที่ก ำกับกำรบริหำรรำชกำรแล้ว
(๒) ในกำรเสนอเรื่องดังกล่ำว ให้ส่วนรำชกำรส่งหนังสือที่รองนำยกรัฐมนตรีลงนำมเห็นชอบ

และสั่งกำรให้เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีน ำเรื่องดังกล่ำวกรำบเรียนนำยกรัฐมนตรีเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วมำด้วย
ทุกครั้ง เพ่ือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจะได้น ำประกอบกำรเสนอเรื่องต่อนำยกรัฐมนตรีต่อไป
๕. ประเด็นเสนอคณะรัฐมนตรี

๕.๑ ประเด็นเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือรับทรำบรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร และรำยงำนผล      

กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

๕.๑.๑ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
ค.ต.ป. ได้ก ำหนดประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ครั้งที่ ๑ เป็นกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรตำมนโยบำยส ำคัญเร่งด่วนของรัฐบำล จ ำนวน 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 เป็นจ ำนวนเงิน ๓๕,๓๘๗.๖๑ ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ ๙๓.๕๗ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๒๒๓.๕๔ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๙ และคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่ำย 
๒,๒๐๘.๐๔ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๔ (ข้อมูลจำกระบบรำยงำนผลของส ำนักงบประมำณ) โดยภำพรวม 
พบว่ำ กำรด ำเนินโครงกำรสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของมำตรกำรฯ ในกำรกระตุ้นให้เกิดกำรจ้ำงงำนและส่งเสริม
ให้มีกำรลงทุนในพ้ืนที่ สำมำรถด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผนงำนที่ก ำหนด ประชำชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในฐำนะ   
ผู้รับจ้ำงงำนและผู้รับบริกำร และบำงพ้ืนที่ประชำชนมีส่วนร่วมเนื่องจำกโครงกำรได้ผ่ำนเวทีประชำคม ทั้งนี้       
กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรฯ ท ำให้เกิดประโยชน์ทำงตรงและทำงอ้อมต่อประชำชนและกิจกำรในพ้ืนที่ โดยมีจ ำนวน  
ผู้ได้รับประโยชน์ทำงตรงจำกกำรจ้ำงงำน ๑๖๔,๓๘๕ รำย จ ำนวนกิจกำรที่ได้รับประโยชน์ทำงตรง ๖,๔๒๕ รำย 
จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ทำงอ้อม ๕๐,๓๑๒,๑๘๖ รำย ประชำชนส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อโครงกำร
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๓

ตำมมำตรกำรในประเด็นผลผลิตของโครงกำรท ำให้ได้รับควำมสะดวกสบำยและปลอดภัยในกำรใช้บริกำรจำกสถำนท่ี
รำชกำรหรือพ้ืนที่สำธำรณะ รวมทั้งพอใจที่มีกำรจ้ำงงำนรำยย่อย เกิดกำรกระจำยรำยได้ไปสู่ชุมชนในพ้ืนที่ 

๒) โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ ๕ ล้านบาท)
กระทรวงมหำดไทย ได้รับจัดสรรเพ่ือด ำเนินโครงกำรเป็นจ ำนวนเงิน ๓๖,๒๗๕ ล้ำนบำท                 

มีจ ำนวนโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ ๑๒๐,๐๒๒ โครงกำร ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของโครงกำร ณ วันที่ ๒๐ 
มีนำคม ๒๕๖๐ เป็นจ ำนวนเงิน ๓๔,๑๖๕ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๘ รวมก่อหนี้ผูกพันแล้วทั้งหมดเป็น
จ ำนวนเงิน ๓๔,๑๘๑.๗๔ ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๓ (ข้อมูลจำกส ำนักนโยบำยและแผนส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงมหำดไทย) และพบว่ำ ภำพรวมกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมมำตรกำรฯ เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
สะท้อนให้เห็นถึงผลของกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของรัฐบำล คือ ประชำชนระดับสะท้อนให้เห็นถึงผลของกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของรัฐบำล คือ ประชำชนระดับ
ฐำนรำกได้รับประโยชน์โดยตรงจำกกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ รวมทั้งสำมำรถแก้ไขปัญหำควำมฐำนรำกได้รับประโยชน์โดยตรงจำกกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ รวมทั้งสำมำรถแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชนและช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตด้ำนต่ำง ๆ ของประชำชนในพ้ืนที่ได้ นอกจำกนี้ ยังช่วยเดือดร้อนของประชำชนและช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตด้ำนต่ำง ๆ ของประชำชนในพ้ืนที่ได้ นอกจำกนี้ ยังช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนจำกกำรเพิ่มกำรจ้ำงงำน สนับสนุนอำชีพหลักและสร้ำงอำชีพเสริม และช่วยให้ประชำชน
มีก ำลังซื้อท่ีเพ่ิมมำกขึ้น พร้อมทั้งกระตุ้นกำรบริโภคในชุมชน ในขณะที่ผลผลิตจำกโครงกำรประเภทสิ่งก่อสร้ำงยังมีก ำลังซื้อท่ีเพ่ิมมำกขึ้น พร้อมทั้งกระตุ้นกำรบริโภคในชุมชน ในขณะที่ผลผลิตจำกโครงกำรประเภทสิ่งก่อสร้ำงยัง
ช่วยอ ำนวยควำมสะดวก ในกำรเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมมูลค่ำในภำคกำรเกษตร ช่วยพัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค
บริโภคและแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้ ำ กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรฯ ท ำให้เกิดประโยชน์ทำงตรงและทำงอ้อมต่อ
ประชำชนและกลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนที่ ดังนี้ (๑) จ ำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์ทำงตรงจำกกำรจ้ำงงำน ๔,๐๐๒,๔๑๔ รำย 
และคิดเป็นจ ำนวนเงิน ๑,๓๕๗,๔๐๓,๗๗๐ บำท (๒) จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ทำงอ้อม ๑๑,๔๖๓,๐๒๒ รำย 
และ (๓) จ ำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ทำงอ้อม ๒๘,๙๗๗,๒๗๒ ครัวเรือน และผลผลิตที่ได้จำกโครงกำรยัง
ส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในชุมชน เป็นกำรสร้ำงควำมสำมัคคีให้กับคนในชุมชน อีกท้ังประชำชนได้
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงประชำรัฐ และตอบสนองต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยมีผลท ำให้ประชำชนเชื่อมั่นและ
ไว้วำงใจรัฐบำลเกิดภำพลักษณ์ที่ดีต่อเป้ำหมำยของรัฐบำลอีกด้วย

ทั้งนี้ กำรด ำเนินโครงกำรตำมมำตรกำร ๒ มำตรกำรข้ำงต้น มีภำพรวมปัญหำและอุปสรรค ดังนี้
(๑) กำรก ำหนดกรอบเวลำในกำรด ำเนินงำนที่กระชั้นชิด มีเวลำค่อนข้ำงจ ำกัดท ำให้                 

กำรคัดเลือก/สรรหำผู้ประกอบกำรและกำรจ้ำงแรงงำนในบำงพ้ืนที่ไม่เป็นไปตำมแผน และบำงพ้ืนที่ต้องมี        
กำรเร่งรัดกำรด ำเนินงำนซึ่งอำจส่งผลต่อคุณภำพงำนได้ รวมทั้งกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในระยะเวลำเร่งด่วนภำยใต้    
กำรด ำเนินงำนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบที่เกี่ยวข้องยังคงมี    
บำงขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำในบำงโครงกำร

(๒) ควำมพร้อมของหน่วยงำนและจ ำนวนบุคลำกรที่เกี่ยวข้องมีไม่มำกเท่ำที่ควรส ำหรับ
ด ำเนินโครงกำรจ ำนวนมำกภำยในระยะเวลำเร่งด่วน โดยเฉพำะบุคลำกรที่ด ำเนินกำรในขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
และกำรจัดท ำแบบรูปรำยกำรที่ต้องใช้ประกอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ท ำให้กำรด ำเนินโครงกำร กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรเบิกจ่ำยเงินบำงโครงกำรเกิดควำมล่ำช้ำ 

(๓) พ้ืนที่กำรด ำเนินงำนบำงโครงกำรไม่พร้อมด ำเนินงำนโดยประสบปัญหำภัยธรรมชำติ 
หรือสภำพภูมิประเทศไม่เอ้ืออ ำนวย เช่น เกิดน้ ำท่วม หรือบำงโครงกำรอยู่ห่ำงไกลและยำกแก่กำรเข้ำถึงพ้ืนที่

๕.๑.๒ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ค.ต.ป. ได้ก ำหนดประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผล         

ภำครำชกำร ครั้งที่ ๒ เป็นกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลโครงกำร ๒ กลุ่มโครงกำร ได้แก่ โครงกำรตำม
ยุทธศำสตร์ส ำคัญ และโครงกำรส ำคัญตำมที่ ค.ต.ป. ก ำหนด ซึ่งมีสรุปผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล ดังนี้
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๔

๑) กลุ่มโครงการที่ ๑ : โครงการตามยุทธศาสตร์ส าคัญ
๑.๑) การด าเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด

ค.ต.ป. ได้ด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลรวมทั้งสิ้น ๔๖ โครงกำร 
(โครงกำรของกระทรวง ๓๖ โครงกำร/จังหวัด ๑๐ โครงกำร) โดยภำพรวมพบว่ำ โครงกำรส่วนใหญ่มีผล                    
กำรเบิกจ่ำยและมีควำมส ำเร็จของผลผลิตที่ได้อยู่ในระดับดี - ดีมำก สำมำรถสนองตอบนโยบำย ยุทธศำสตร์
กระทรวง ยุทธศำสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งสำมำรถสนองตอบต่อควำมต้องกำรของประชำชนได้เป็น
อย่ำงดี จึงได้รับกำรสนับสนุนและได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ที่ มีส่วนได้ส่วนเสียและภำคส่วนต่ำง ๆ โดยมีสรุปผล
เบิกจ่ำยเปรียบเทียบกับระดับควำมส ำเร็จของผลผลิตของโครงกำร ดังตำรำงด้ำนล่ำงนี้

กระทรวง/จังหวัด/จังหวัด/ ผลเบิกจ่าย
ผลผลิต ควรปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก รวมรวม

ดีมาก - คค                 (๑) นร กษ รง วท สธ     (๗) กห กต ทส พน พณ ยธ กห กต ทส พน พณ ยธ 
อก พศ            (๑๑) ๑๙

ดี สุโขทัย            (๑) คค                (๑) กค พม ศธ สธ         (๖)
ตรำด จันทบุรี          (๔)

วธ                    (๑) ๑๓
พอใช้ หนองคำย         (๑) - ตรำด                   (๑) มท                   (๑) ๓๓

ควรปรับปรุง กก               (๔)
ประจวบคีรีขันธ์    (๑)

- รำชบุรี ปรำจีนบุรี  (๒) ดศ พน              (๓) ๑๐๑๐
รวม ๗ ๒ ๒๐ ๑๖ ๔๕

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

๑.๒) การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส าคัญตาม
แผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ค.ต.ป. ได้ด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้งสิ้น ๖ แผนงำน โดย
มีผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลในภำพรวมทั้ง ๖ แผน ดังนี้  แผน ดังนี้  แผน ดังนี้

ชื่อแผนงาน ผลการเบิกจ่าย
(ล้านบาท/(ล้านบาท/(ล้านบาท ร้อยละ)/ร้อยละ)/

ระดับผลผลิต
(โดยรวม) ผลการประเมินในภาพรวม

๑.กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
• สุ่มตรวจ ๖,๙๓๗.๗๒๒๙ ลบ. คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๗

ของทั้งแผน
สุ่มตรวจ 

ทั้งแผน
สุ่มตรวจ ,

ทั้งแผน
,
งำน (๑๙,๓๔๐.๐๓๓๓ ลบ.)

มำกกว่ำ
ร้อยละ ๗๕ ดี

•  ภ า พ ร ว ม ข้ อ ค้ น พ บ ก า ร
ด าเนินงานในเชิงนโยบาย
ข้อค้นพบกำรด ำ เนินงำนในเชิง
น โ ยบำยที่ พบ เหมื อนกั นทั้ ง ๖ 
แผนงำน

- กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนงำน
บูรณำกำร พบว่ำขำดกำรบูรณำกำรกัน
อย่ำงแท้จริงเป็นเพียงกำรรวมกิจกรรม
และงบประมำณของหน่วยงำนเท่ำนั้น

- ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำม
แผนบูรณำกำรยังไม่สำมำรถบูรณำกำร
ข้อมูลและเช่ือมโยงฐำนข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
เท่ำที่ควรและมีกำรบันทึกข้อมูลซ้ ำซ้อนกัน

๒.กำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวและบริกำร
• สุ่มตรวจ ๓,๘๕๑.๔๘๗ ลบ. คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๙ 

ของทั้งแผน
สุ่มตรวจ 

ทั้งแผน
สุ่มตรวจ 

งำน (๑๔,๙๙๑.๙๒๖๑ ลบ.)
ประมำณร้อยละ

๖๑-๗๐ พอใช้

๓.กำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์
• สุ่มตรวจ ๗๖๓.๙๙๕๗ ลบ. คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘๑

ของทั้งแผน
สุ่มตรวจ 

ทั้งแผน
สุ่มตรวจ 

งำน (๑,๑๒๖.๗๓๖๓ ลบ.)
มำกกว่ำ

ร้อยละ ๘๐ ดีมำก

๔.กำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัด รักษำผู้ติดยำเสพติด
• สุ่มตรวจ ๖,๐๐๔.๗๐๔๕ ลบ. คิดเป็นร้อยละ 
กำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัด รักษำผู้ติดยำเสพติด

คิดเป็นร้อยละ 
กำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัด รักษำผู้ติดยำเสพติด

๕๖.๒๐
(ของทั้งแผน
สุ่มตรวจ 

ทั้งแผน
สุ่มตรวจ ,

ทั้งแผน
,
งำน ๑๐,๖๘๔.๗๔๓๓ ลบ.)

มำกกว่ำ
ร้อยละ ๙๓ ดีมำก

๕.กำรส่งเสริมกำรวิจัยและกำรพัฒนำ
• สุ่มตรวจ ๒,๘๓๔.๘๘๐๑ ลบ. คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๕

ของทั้งแผน
สุ่มตรวจ 

ทั้งแผน
สุ่มตรวจ ,

ทั้งแผน
,
งำน ๒๔,๙๘๑.๐๕๓๙ ลบ.

ประมำณ
ร้อยละ ๙๘ ดีมำก

๖.กำรบูรณำกำรเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
• สุ่มตรวจบำงโครงกำร(งบประมำณทั้ งแผนงำน

๖,๑๖๘.๙๑๔๒ ลบ.)
N/A

ส่วนใหญ่ยัง
ด ำเนินงำน
ไม่แล้วเสร็จ

ภาพรวมเบิกจ่ายมากกว่าร้อยละ ๘๒ (ภำพรวมเฉพำะแผนงำนท่ี ๑ - ๕)



รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

XXXVI

๕

ทั้งนี้ รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเปรียบเทียบกับและระดับควำมส ำเร็จผลผลิตของโครงกำรที่ตรวจติดตำมแยก
ตำมกระทรวงและจังหวัดและตำมรำยแผนงำนบูรณำกำรทั้ง ๖ แผน มีสรุปผลดังตำรำงต่อไปนี้

๑) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวง ผลการเบิกจ่าย

กำรด ำเนินงำนส่วนใหญ่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำร โดย
ผลผลิต ผลลัพธ์ และประสิทธิภำพ มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรของกระทรวง
ต่ำง ๆ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมแผนงำนที่
ก ำหนด แต่มีบำงส่วนรำชกำรที่ยังมีปัญหำกำรเบิกจ่ำยที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
เนื่องจำกมีกำรก่อหนี้ผูกพัน และมีกำรเบิกจ่ำยงำนบ ำรุงรักษำด้ำน IT ล่ำช้ำ
ภำพรวมด้ำนผลกระทบ พบว่ำ ทุกโครงกำรส่งผลกระทบด้ำนบวกเกิด
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติภำรกิจและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ส่วนรำชกำร 
ผู้ประกอบกำร ชุมชน และประชำชน ให้มีควำมทันสมัย ปลอดภัย รวดเร็ว 
และเชื่อถือได้ ส่วนผลกระทบทำงลบท่ีเกิดขึ้นได้แก่
ผู้ประกอบกำร ชุมชน และประชำชน ให้มีควำมทันสมัย ปลอดภัย รวดเ

ผลกระทบทำงลบท่ีเกิดขึ้นได้แก่
ผู้ประกอบกำร ชุมชน และประชำชน ให้มีควำมทันสมัย ปลอดภัย รวดเ

เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์

ผลผลิต ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก รวม

ดีมาก อก(๒๑)
คค(๙)

พณ(๔๘)
กษ(๒๐)
พน(๓)

๑๐๑

ดี ดศ(๓)
วท(๒)
ดศ(๓)
ทส(๑๖)

๒๔

พอใช้
ปรับปรุงปรับปรุง กค (๑๓๗) ๑๓๗
รวม ๑๔๐ ๓๐ ๙๒ ๒๖๒

๒) การสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ
กระทรวงกระทรวง ผลการเบิกจ่าย โครงกำรส่วนใหญ่มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของโครงกำรที่สอดคล้องกับ

นโยบำยส ำคัญของรัฐบำล มีผลผลิต ผลลัพธ์ และประสิทธิภำพโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี ยกเว้นโครงกำรในสังกัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำมีภำพรวม
นโยบำยส ำคัญของรัฐบำล มีผลผลิต ผลลัพธ์ และประสิทธิภำพโดยรวมอยู่ใน

กำรท่องเที่ยวและกีฬำมีภำพรวม
นโยบำยส ำคัญของรัฐบำล มีผลผลิต ผลลัพธ์ และประสิทธิภำพโดยรวมอยู่ใน

แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๓ โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ พบว่ำ 
สำมำรถส่งผลให้เศรษฐกิจหมุนเวียน และกำรพัฒนำรูปแบบกิจกรรม
กำรท่องเที่ยวที่เป็นระบบและยั่งยืน
สำมำรถส่งผลให้เศรษฐกิจหมุนเวียน และกำรพัฒนำรูปแบบกิจกรรม
กำรท่องเที่ยวที่เป็นระบบและยั่งยืน
สำมำรถส่งผลให้เศรษฐกิจหมุนเวียน และกำรพัฒนำรูปแบบกิจกรรม

ทุกโครงกำรส่งผลกระทบด้ำนบวก โดย
ตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลที่ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร

ทุกโครงกำรส่งผลกระทบด้ำนบวก 
ตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลที่ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร

ทุกโครงกำรส่งผลกระทบด้ำนบวก 

ท่องเที่ยวของประเทศ
ตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลที่ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
ท่องเที่ยวของประเทศ
ตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลที่ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร

ผลผลิต ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก รวม
ดีมาก วธ(๑๗) สุโขทัย(๑๓) ๓๐

ดีดี ศธ(๗) ๗
พอใช้พอใช้ พัทลุง(๑) ๑

ปรับปรุง
กก(๑๖๙)
สุโขทัย(๓)
สตูล(๑)

๑๗๓

รวม ๑๗๔ ๒๔ ๑๓ ๒๑๑
๓) การจัดการแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

กระทรวง ผลการเบิกจ่าย กำรด ำเนินงำนของโครงกำร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงำนบูรณำกำร 
และโครงกำรส่วนใหญ่สำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ มีผลผลิตและผลลัพธ์
โครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับที่ดี 
และโครงกำรส่วนใหญ่สำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ มีผลผลิตและผลลัพธ์
โครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับที่ดี 
และโครงกำรส่วนใหญ่สำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ มีผลผลิตและผลลัพธ์

- ดีมำก กำรใช้จ่ำยงบประมำณส่วนใหญ่อยู่
ในเกณฑ์ดี ภำพรวมด้ำนผลกระทบ พบว่ำ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในทำงบวก
โครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับที่ดี 
ในเกณฑ์ดี ภำพรวมด้ำนผลกระทบ พบว่ำ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในทำงบวก
โครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับที่ดี ดีมำก กำรใช้จ่ำยงบประมำณส่วนใหญ่อยู่
ในเกณฑ์ดี ภำพรวมด้ำนผลกระทบ พบว่ำ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในทำงบวก

ดีมำก กำรใช้จ่ำยงบประมำณส่วนใหญ่อยู่
       

โดยประชำชนมีควำมเช่ือมั่นนโยบำยรัฐบำล ลดปัญหำอำชญำกรรมในพื้นที่ ท ำ
ในเกณฑ์ดี ภำพรวมด้ำนผลกระทบ พบว่ำ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในทำงบวก
โดยประชำชนมีควำมเช่ือมั่นนโยบำยรัฐบำล ลดปัญหำอำชญำกรรมในพื้นที่ ท ำ
ในเกณฑ์ดี ภำพรวมด้ำนผลกระทบ พบว่ำ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในทำงบวก

ให้เกิดควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน กลุ่มเป้ำหมำยได้รับ
โอกำสในกำรปรับตัวเขำ้สู่สังคมและด ำรงชีวิตได้อย่ำงปกติสุข

ผลผลิต ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก รวม
ดีมาก รง(๑) สธ(๑)

กก(๑) ๓
ดี พม(๑) ๑

พอใช้
ปรับปรุง

รวม ๒ ๒ ๔
๔)๔)๔ การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

กระทรวง ผลการเบิกจ่าย กำรด ำเนินงำนภำพรวมบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของโครงกำร
อยู่ในระดับดีมำก โดยพบว่ำโครงกำรที่ด ำเนินกำรส่วนใหญ่ก่อให้เกิด

กำรด ำเนินงำนภำพรวมบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของโครงกำร
อยู่ในระดับดีมำก โดยพบว่ำโครงกำรที่ด ำเนินกำรส่วนใหญ่ก่อให้เกิด

กำรด ำเนินงำนภำพรวมบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของโครงกำร

ประโยชน์ในพ้ืนท่ีชุมชนที่ได้ด ำเนินโครงกำร พบว่ำยังมีโครงกำรบำงส่วนที่
อยู่ในระดับดีมำก โดยพบว่ำโครงกำรที่ด ำเนินกำรส่วนใหญ่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในพ้ืนท่ีชุมชนที่ได้ด ำเนินโครงกำร พบว่ำยังมีโครงกำรบำงส่วนที่
อยู่ในระดับดีมำก โดยพบว่ำโครงกำรที่ด ำเนินกำรส่วนใหญ่ก่อให้เกิด

ควรได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณอย่ำงเพียงพอและต่อเนื่องเพื่อให้มีผล
ประโยชน์ในพ้ืนท่ีชุมชนที่ได้ด ำเนินโครงกำร พบว่ำยังมีโครงกำรบำงส่วนที่
ควรได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณอย่ำงเพียงพอและต่อเนื่องเพื่อให้มีผล
ประโยชน์ในพ้ืนท่ีชุมชนที่ได้ด ำเนินโครงกำร พบว่ำยังมีโครงกำรบำงส่วนที่

ควำมส ำเร็จที่ยั่งยืน และพบว่ำประชำชนบำงพื้นที่ไม่อยำกเข้ำมำมี
ควรได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณอย่ำงเพียงพอและต่อเนื่องเพื่อให้มีผล

ส ำเร็จที่ยั่งยืน และพบว่ำประชำชนบำงพื้นที่ไม่อยำกเข้ำมำมี
ควรได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณอย่ำงเพียงพอและต่อเนื่องเพื่อให้มีผล

        
ส่วนร่วมกับกำรด ำเนินงำนเนื่องจำกเกรงกลัวผู้มีอิทธิพล ภำพรวมด้ำน
ผลกระทบ พบว่ำ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในทำงบวก โดยประชำชนมีควำมเช่ือมั่น
ส่วนร่วมกับกำรด ำเนินงำนเนื่องจำกเกรงกลัวผู้มีอิทธิพล 
ผลกระทบ พบว่ำ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในทำงบวก โดยประชำชนมีควำมเช่ือมั่น
ส่วนร่วมกับกำรด ำเนินงำนเนื่องจำกเกรงกลัวผู้มีอิทธิพล 

นโยบำยรัฐบำล ลดปัญหำอำชญำกรรม กลุ่มเป้ำหมำยได้รับโอกำสใน     
กำรปรับตัวเข้ำสู่สังคมและด ำรงชีวิตได้อย่ำงปกติสุข

ผลผลิต ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก รวม
ดีมาก มท(๔)

ยธ(๑๐) ๑๔
ดี

พอใช้
ปรับปรุง

รวม ๑๔ ๑๔
๕)๕)๕ การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา

กระทรวง ผลการเบิกจ่าย
 ภำพรวมกำรบริหำรแผนงำน/โครงกำรและเบิกจ่ำยงบประมำณอยู่ใน
ระดับดีมำก โดยโครงกำรส่วนใหญ่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จและเบิกจ่ำยได้ตำม
แผน ผลลัพธ์ของโครงกำรวิจัยมีควำมคุ้มค่ำเมื่อเทียบกับงบประมำณ       
ที่
แผน ผลลัพธ์ของโครงกำรวิจัยมีควำมคุ้มค่ำเมื่อเทียบกับงบประมำณ
ที่
แผน ผลลัพธ์ของโครงกำรวิจัยมีควำมคุ้มค่ำเมื่อเทียบกับงบประมำณ

ได้รับ โดยสำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ และ
แผน ผลลัพธ์ของโครงกำรวิจัยมีควำมคุ้มค่ำเมื่อเทียบกับงบประมำณ

ได้รับ โดยสำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ และ
แผน ผลลัพธ์ของโครงกำรวิจัยมีควำมคุ้มค่ำเมื่อเทียบกับงบประมำณ

สำมำรถน ำไปต่อยอดเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศได้ 
ได้รับ โดยสำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ และ

สำมำรถน ำไปต่อยอดเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศได้ 
ได้รับ โดยสำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ และ

 ทุกโครงกำรส่งผลกระทบด้ำนบวก โดยสำมำรถส่งเสริมกำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งทำงเศรษฐกิจได้ มีกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ และผลกำรด ำเนินงำนยัง
มีควำมส ำคัญในกำรเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจส ำคัญของรัฐบำลได้

ผลผลิต ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก รวม

ดีมาก ตช(๔)
วช(๒)

ศอ.บต.(๑)
นร(๒)

๙

ดี
พอใช้ นร(๑) ๑

ปรับปรุง ปปง(๑) ๑
รวม ๕ ๖ ๑๑
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๖

๖) การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ผลกำรเบิกจ่ำย = N/A และผลผลิตส่วนใหญ่ยังด ำเนินงำนไม่แล้วเสร็จ
ควำมส ำเร็จของโครงกำรเมื่อเทียบกับควำมเหมำะสมของงบประมำณที่ใช้ด ำเนินโครงกำรอำจยังไม่เห็นภำพควำมส ำเร็จที่ชัดเจนกำรด ำเนินงำนควำมส ำเร็จของโครงกำรเมื่อเทียบกับควำมเหมำะสมของงบประมำณที่ใช้ด ำเนินโครงกำรอำจยังไม่เห็นภำพควำมส ำเร็จที่ชัดเจนกำรด ำเนินงำน

หลำยโครงกำรยังล่ำช้ำ และยังมีควำมไม่ชัดเจนในส่วนของพื้นที่ด ำเนินกำร โครงกำรบำงส่วนยังได้รับกำรจัดสรรงบประมำณที่ไม่เพียงพอ และมีประมำณที่ไม่เพียงพอ และมี
กำรจัดสรรงบประมำณไม่เหมำะสมกับพื้นที่ซึ่งควรได้รับกำรปรับปรุง รวมทั้งพบว่ำยังขำดกำรวำงแผนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสม

 ข้อจ ำกัดในภำพรวม เช่น รูปแบบของเขตพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษและกำรจัดเก็บภำษีท้องถิ่นยังไม่มีควำมชัดเจน
กำรจัดสรรงบประมำณไม่เหมำะสมกับพื้นที่ซึ่งควรได้รับกำรปรับปรุง รวมทั้งพบว่ำยังขำดกำรวำงแผนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่เหม

รูปแบบของเขตพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษและกำรจัดเก็บภำษีท้องถิ่นยังไม่มีควำมชัดเจน
กำรจัดสรรงบประมำณไม่เหมำะสมกับพื้นที่ซึ่งควรได้รับกำรปรับปรุง รวมทั้งพบว่ำยังขำดกำรวำงแผนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่เหม

เป็นต้น

๒) กลุ่มโครงการที่ ๒ : โครงการส าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด ได้แก่ แผนงานบูรณาการด้านการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กระทรวง ผลการเบิกจ่าย ค.ต.ป. ได้ด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล โครงกำรภำยใต้
กระทรวง/กรม จ ำนวน ๔๕ โครงกำร/รำยกำร และโครงกำรที่ด ำเนินกำรในและโครงกำรที่ด ำเนินกำรใน
มิติพื้นที่จั งหวัด จ ำนวน ๙ โครงกำร/รำยกำรโครงกำร/รำยกำร โดยเป็นงบประมำณ โดยเป็นงบประมำณ 
๑,๒๔๖.๔๐๐๘ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๘๑..๖๖ ของงบประมำณทั้งแผนงำนของงบประมำณทั้งแผนงำน

สรุปภำพรวมกำรด ำเนินโครงกำรภำยใต้แผนงำนฯ สำมำรถบรรลุตำมภำพรวมกำรด ำเนินโครงกำรภำยใต้แผนงำนฯ สำมำรถบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ของแผนงำนฯ ได้ในระดับดี-ดีมำก พบว่ำ มีกำรวำงแผนก่อนมีกำรวำงแผนก่อน
กำรด ำเนินงำนอย่ำงละเอียด เหมำะสม และค ำนึงถึงควำมพร้อมก่อนกำรด ำเนินงำนอย่ำงละเอียด เหมำะสม และค ำนึงถึงควำมพร้อมก่อน
กำรด ำเนินงำน สำมำรถด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยสำมำรถด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยสำมำรถด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและแผนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพภำยในระยะเวลำและวงเงินงบประมำณที่จ ำกัด งบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพภำยในระยะเวลำและวงเงินงบประมำณที่จ ำกัด 
เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ตรงตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ รือสูงกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย

ผลผลิต ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก รวม

ดีมาก ยธ (๑) ยธ (๑)
พณ 
(๑๕)
รง (๑)

กษ (๑)
อก
(๒๓)

๔๒

ดี นร (๑) ๑

พอใช้ ศธ (๑) ๑
ปรับปรุ

ง ศธ (๑) ๑

รวม ๑ ๑ ๑๖ ๒๗ ๔๕

รำยละเอียดผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล ดังแสดงตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
และประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒) 

๕.๑.๓ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับท่ี ๑) และ (ฉบับท่ี ๒)

สรุปผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ      
มีดังนี้ ภำพรวมผลกำรประเมินตนเองของ ค.ต.ป. รำยคณะในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่ำมีผลกำรประเมินอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย ครั้งที่ ๑ = ๔.๕๔ และ ครั้งที่ ๒ = ๔.๖๐) นอกจำกนี้ผลกำรประเมินตนเองของ
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)

รำยละเอียดรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล       
ภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒) 

๕.๒ ประเด็นเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำเห็นชอบกับข้อเสนอแนะตำมบันทึกควำมเห็นของ ค.ต.ป. และเห็นควร

แจ้งให้รัฐมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกระทรวง กรม และจังหวัด ที่มีประเด็นสมควรปรับปรุงแก้ไขได้
ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. พร้อมทั้งรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำรต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ต่อไป 

ทั้งนี้ สรุปข้อเสนอแนะที่ส ำคัญตำมบันทึกควำมเห็นของ ค.ต.ป. มีดังนี้
๑) กำรด ำเนินโครงกำรในควำมรับผิดชอบของจังหวัด กระทรวงมหำดไทย ควรก ำหนดให้มี           

กำรประเมินผลโครงกำร เพ่ือให้ทรำบถึงผลกระทบของโครงกำรในภำพรวมในระดับจังหวัดและระดับประเทศ   
เพ่ือมำใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำโครงกำรให้มี ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  (ผู้รับผิดชอบ :
กระทรวงมหำดไทย)
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๗

๒) กำรด ำเนินโครงกำรในพ้ืนที่ เช่น โครงกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดับต ำบล 
กระทรวงกำรคลังควรซักซ้อมควำมเข้ำใจในเรื่องกระบวนกำรและขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ โดยเฉพำะ
ในเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้กับหมู่บ้ำน/ชุมชน รวมทั้งส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรตำม
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งระเบียบต่ำง ๆ ได้อย่ำง
ถูกต้อง เพ่ือเป็นกำรลดปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และช่วยลดควำมล่ำช้ำของ
กำรปฏิบัติงำนโครงกำรได ้(ผู้รับผิดชอบ : กระทรวงกำรคลัง)

๓) กำรขอใช้พื้นที่สำธำรณะ โดยเฉพำะกำรด ำเนินโครงกำรในพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติ อุทยำนแห่งชำติ       
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ ควรมีกำรด ำเนินกำรในกำรขอใช้ประโยชน์จำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ 
ทั้งนี้กระทรวงมหำดไทย กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกรมป่ำไม้ และกรมอุทยำนแห่งชำติ ทั้งนี้กระทรวงมหำดไทย กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกรมป่ำไม้ และกรมอุทยำนแห่งชำติ 
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ควรได้หำรือร่วมกัน เกี่ยวกับกำรก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรขอใช้พ้ืนที่สำธำรณะ และ
หำกเป็นพ้ืนที่ เอกชน ควรมีกำรจัดท ำเอกสำรกำรมอบกำรใช้ พ้ืนที่ เป็นลำยลักษณ์อักษรชัดเจน รวมถึงหำกเป็นพ้ืนที่ เอกชน ควรมีกำรจัดท ำเอกสำรกำรมอบกำรใช้ พ้ืนที่ เป็นลำยลักษณ์อักษรชัดเจน รวมถึง             
กำรก ำหนดให้ครอบคลุมระยะเวลำกำรใช้ประโยชน์ด้วย (ผู้รับผิดชอบ กำรก ำหนดให้ครอบคลุมระยะเวลำกำรใช้ประโยชน์ด้วย (ผู้รับผิดชอบ : กระทรวงมหำดไทย กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กรมป่ำไม ้และกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช)

๔) ในกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนงำนบูรณำกำร หน่วยงำนกลำงที่เกี่ยวข้องควรมีกำรบูรณำกำร    
เชิงนโยบำยให้มีควำมชัดเจน และก ำหนดให้มีกำรบูรณำกำร แต่ละกระบวนกำรตั้งแต่ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ ปลำยน้ ำ 
โดยค ำนึงถึงห่วงโซ่คุณค่ำ (Value chain) โดยก ำหนดหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ของแต่ละ
หน่วยงำนให้ครบถ้วนทุกกระบวนกำร ก ำหนดกลไกกำรส่งต่อกลุ่มเป้ำหมำยในแต่ละระดับให้สำมำรถต่อยอด
ควำมรู้ได้อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งร่วมส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ส่วนรำชกำรเจ้ำภำพแผนงำนบูรณำกำร         
ส่วนรำชกำรผู้รับผิดชอบโครงกำรควรร่วมกันก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
สำมำรถเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งร่วมกันกลั่นกรอง
โครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนงำน และสนับสนุนให้มีกำรบูรณำกำร
ข้อมูล และก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบตำมภำรกิจให้ชัดเจนเพ่ือไม่ให้มีปัญหำควำมซ้ ำซ้อนในกำรด ำเนินงำน
นอกจำกนี้ ส ำนักงบประมำณ ส่วนรำชกำรเจ้ำภำพ และส่วนรำชกำรผู้รับผิดชอบโครงกำร ควรจัดให้มีระบบ     
กำรก ำกับติดตำมโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยแสดงผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนพร้อมประเมินปัญหำอุปสรรคและ    
แนวทำงแก้ไข (ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักงบประมำณ สศช. ส ำนักงำน ก.พ.ร. ส่วนรำชกำรเจ้ำภำพแผนงำนบูรณำกำร 
ส่วนรำชกำรผู้รับผิดชอบโครงกำร)

๕) ผู้ด ำเนินงำนแต่ละแผนงำน/โครงกำรควรรวบรวมและจัดท ำฐำนข้อมูลของแต่ละงำนให้ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ส่วนรำชกำรเจ้ำภำพแผนงำนบูรณำกำรในเรื่องต่ำง ๆ ควรก ำหนดให้มีกำรเชื่อมโยง/บันทึก
ข้อมูลลงในระบบ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลกำรด ำเนินงำนที่สำมำรถขยำยผลกำรด ำเนินงำนในเชิงบูรณำกำรร่วมกันใน
ทุกมิติ และส ำนักงบประมำณควรสนับสนุนให้มีกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงแผนบูรณำกำร
ต่ำง ๆ เพ่ิมเติมด้วย (ผู้รับผิดชอบ : ส่วนรำชกำรเจ้ำภำพแผนงำนบูรณำกำร ส่วนรำชกำรผู้รับผิดชอบโครงกำร
และส ำนักงบประมำณ)

๖) ส่วนรำชกำรเจ้ำของโครงกำรตำมแผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ ควรรำยงำนข้อมูล
กำรใช้ประโยชน์ของรำยงำนผลกำรศึกษำที่ได้รับเพ่ือใช้ประเมินผลส ำเร็จของโครงกำร และเพ่ือให้ทรำบแนวคิด 
ควำมเป็นมำและใช้เป็นแนวทำงในกำรน ำไปต่อยอดในกำรด ำเนินงำนได้ต่อไป (ผู้รับผิดชอบ : ส่วนรำชกำร
ผู้รับผิดชอบโครงกำร)
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๗) กำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) 
ควรเสนอรัฐบำลพิจำรณำก ำหนดให้กำรด ำเนินกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับกำรจัดสรรงบประมำณใน
ลักษณะพิเศษแยกจำกงบประมำณปกติและมอบหมำยหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ ในระดับพ้ืนที่ให้มีควำม
ชัดเจน รวมทั้งพิจำรณำมอบหมำย อกนพ. ร่วมหำรือหน่วยงำนกลำงและผู้รับผิดชอบกำรดูแลจัดเก็บภำษีในระดับ
พ้ืนที่เพ่ือพิจำรณำก ำหนดกรอบแนวทำงกำรจัดเก็บภำษีท้องถิ่นของเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษให้ชัดเจนต่อไป
(ผู้รับผิดชอบ : กนพ. อ.ก.น.พ. ที่เกี่ยวข้อง และเทศบำลในพื้นที่)
หมำยเหต:ุ    แผนกำรด ำเนินกำรระยะสั้น (ระยะเวลำด ำเนินกำรไม่เกิน ๖ เดือน)

 แผนกำรด ำเนินกำรระยะปำนกลำง (ระยะเวลำด ำเนินกำรไม่เกิน ๑๒ เดือน) 
 แผนกำรด ำเนินกำรระยะยำว (ระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ ๑๒ เดือนขึ้นไป)

ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำมีรำยละเอียดตำมบันทึกควำมเห็นของ ค.ต.ป. ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำมีรำยละเอียดตำมบันทึกควำมเห็นของ ค.ต.ป. 
เรื่องรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรและรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรเรื่องรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรและรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖. ข้อเสนอของส่วนราชการ

ส ำนักงำน ก.พ.ร. เห็นควรเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำมีมติ
๖.๑ รับทรำบรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร และรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) 
และ (ฉบับที่ ๒) ตำมข้อ ๕.๑

๖.๒ เห็นชอบกับข้อเสนอแนะตำมบันทึกควำมเห็นของ ค.ต.ป. และเห็นควรแจ้งให้รัฐมนตรี หัวหน้ำส่วน
รำชกำรระดับกระทรวง กรม และจังหวัด ที่มีประเด็นสมควรปรับปรุงแก้ไขได้ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของ   
ค.ต.ป. ดังกล่ำว พร้อมทั้งรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำรต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ต่อไป ตำมข้อ ๕.๒
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๒

และ ๒) โครงกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดับต ำบล ซึ่งมีผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงกำรตำมมำตรกำรดังกล่ำว สรุปภำพรวมได้ ดังนี้

๒.๑.๑ โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
๑) ภาพรวมผลการด าเนินงาน

โครงกำรตำมมำตรกำรกระตุ้นกำรลงทุนขนำดเล็กของรัฐบำลทั่วประเทศ          
มีวัตถุประสงค์กระตุ้นให้เกิดกำรจ้ำงงำนและส่งเสริมให้มีกำรลงทุนทั้งในส่วนกลำงและต่ำงจังหวัด โดยก ำหนด
วงเงินในกำรด ำเนินงำนรำยกำรละไม่เกิน ๑ ล้ำนบำท ทั้งนี้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ได้รับจัดสรรงบประมำณ          
(หลังพ.ร.บ. โอนงบประมำณฯ) ๓๗,๘๑๙.๑๙ ล้ำนบำท รวม (หลังพ.ร.บ. โอนงบประมำณฯ) ๓๗,๘๑๙.๑๙ ล้ำนบำท รวม ๑๑๕,๑๔๑ รำยกำร มีสรุปข้อมูลภำพรวมผล       
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ณ วันที่ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ มีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ๓๕,๓๘๗.๖๑ ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ ๙๓.๕.๕๗ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๒๒๓.๕๔ ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ ๐.๕๙ และคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่ำย ๗ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๒๒๓.๕๔ ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ ๐.๕๙ และคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่ำย 
๒๒,๒๒๐๘.๐๔ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๔ (ข้อมูลจำกระบบรำยงำนผลของส ำนักงบประมำณ) และพบว่ำ        
กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรฯ ท ำให้เกิดประโยชน์ทำงตรงและทำงอ้อมต่อประชำชนและกิจกำรในพ้ืนที่ โดยมีจ ำนวน       
ผู้ได้รับประโยชน์ทำงตรงจำกกำรจ้ำงงำน ๑๖๔ผู้ได้รับประโยชน์ทำงตรงจำกกำรจ้ำงงำน ๑๖๔,๓๘๕ รำย จ ำนวนกิจกำรที่ได้รับประโยชน์ทำงตรง ๖,๔๒๕ รำย 
จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ทำงอ้อม จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ทำงอ้อม ๕๐,๓๑๒,๑๘๖ รำย (ข้อมูลจำกส่วนรำชกำรที่รำยงำนมำยัง ค.ต.ป. 
ประจ ำกระทรวง)

๒) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการ  
ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ได้ด ำเนินกำรติดตำม 

ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำรตำมมำตรกำรฯ โดยภำพรวมพบว่ำ กำรด ำเนินโครงกำรตำมมำตรกำร 
สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของมำตรกำรฯ ในกำรกระตุ้นให้เกิดกำรจ้ำงงำนและส่งเสริมให้มีกำรลงทุนในพ้ืนที่ 
สำมำรถด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผนงำนที่ก ำหนด ประชำชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในฐำนะผู้รับจ้ำงงำนและผู้รับบริกำร 
และบำงพ้ืนที่ประชำชนมีส่วนร่วมเนื่องจำกโครงกำรได้ผ่ำนเวทีประชำคม ทั้งนี้ ประชำชนส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจ   
ต่อโครงกำรตำมมำตรกำรในประเด็นผลผลิตของโครงกำรท ำให้ได้รับควำมสะดวกสบำยและปลอดภัยในกำรใช้
บริกำรจำกสถำนที่รำชกำรหรือพ้ืนที่สำธำรณะ รวมทั้งพอใจที่มีกำรจ้ำงงำนรำยย่อย เกิดกำรกระจำยรำยได้      บริกำรจำกสถำนที่รำชกำรหรือพ้ืนที่สำธำรณะ รวมทั้งพอใจที่มีกำรจ้ำงงำนรำยย่อย เกิดกำรกระจำยรำยได้      บริกำรจำกสถำนที่รำชกำรหรือพ้ืนที่สำธำรณะ รวมทั้งพอใจที่มีกำรจ้ำงงำนรำยย่อย เกิดกำรกระจำยรำยได้
ไปสู่ชุมชนในพ้ืนที่ 

๒.๑.๒ โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ ๕ ล้านบาท)
๑) ภาพรวมผลการด าเนินงาน

สรุปข้อมูลจำกส ำนักนโยบำยและแผน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทยได้สรุป
โครงกำรภำยใต้มำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดับต ำบล (ต ำบลละ ๕ ล้ำนบำท) โดยมีภำพรวมงบประมำณที่
ได้รับจัดสรร ๓๖,๒๗๕ ล้ำนบำท มีจ ำนวนโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ ๑๒๐,๐๒๒ โครงกำร ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณของโครงกำร ณ วันที่ ๒๐ มีนำคม ๒๕๖๐ พบว่ำ มีผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณแล้ว เป็นจ ำนวนเงิน 
๓๔,๑๖๕ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๘ ของเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร รวมก่อหนี้ผูกพันแล้วทั้งหมดเป็น
จ ำนวนเงิน ๓๔,๑๘๑.๗๔ ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๓ (ข้อมูลจำกส ำนักนโยบำยและแผนส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงมหำดไทย) และพบว่ำ กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรฯ ท ำให้เกิดประโยชน์ทำงตรงและทำงอ้อมต่อ
ประชำชนและกลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนที่ ดังนี้ (๑) จ ำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์ทำงตรงจำกกำรจ้ำงงำน ๔,๐๐๒,๔๑๔ รำย ๔๑๔ รำย ๔๑๔
และคิดเป็นจ ำนวนเงิน ๑,๓๕๗,๔๐๓,๗๗๐ บำท (๒) จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ทำงอ้อม ๑๑,๔๖๓๔๖๓๔ ,๐๒๒ รำย 
และ (๓) จ ำนวนครัวเรือนที่ ได้ รับประโยชน์ทำงอ้อม ๒๘ ,๙๗๗ ,๒๗๒ ครัว เรือน (ข้อมูลจำก เว็บไซต์ 
http://tambon1.dopa.go.th)
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๓

๒) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด และ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวงมหำดไทย รวมทั้ง อ.ค.ต.ป.               

กลุ่มกระทรวงด้ำนควำมมั่นคงและกำรต่ำงประเทศ ได้ด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงกำรตำมมำตรกำรฯ โดยพบว่ำ ภำพรวมกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมมำตรกำรฯ เกิดผลท่ีเป็นรูปธรรม และ
บรรลุตำมวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยที่ประชำชนในชุมชนต้องกำรในลักษณะของกำรด ำเนินงำนที่หลำกหลำย 
ได้แก่ กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือส่งเสริมกำรมีน้ ำใช้ในกำรเกษตรและกำรบริโภค กำรส่งเสริมอำชีพและเศรษฐกิจใน
พ้ืนที่ให้เกิดกำรขยำยตัว รวมทั้งกำรกระจำยรำยได้สู่ประชำชน เป็นต้น ซึ่งกำรด ำเนินโครงกำรได้สะท้อนให้เห็นถึง
ผลของกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของรัฐบำล คือ ประชำชนระดับฐำนรำกได้รับ
ประโยชน์โดยตรงจำกกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ รวมทั้งสำมำรถแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประโยชน์โดยตรงจำกกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ รวมทั้งสำมำรถแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนและช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตด้ำนต่ำง ๆ ของประชำชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ ยังช่วยกระตุ้นประชำชนและช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตด้ำนต่ำง ๆ ของประชำชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ ยังช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจในชุมชนจำกกำรเพิ่มกำรจ้ำงงำน สนับสนุนอำชีพหลักและสร้ำงอำชีพเสริม และช่วยให้ประชำชนมีก ำลังเศรษฐกิจในชุมชนจำกกำรเพิ่มกำรจ้ำงงำน สนับสนุนอำชีพหลักและสร้ำงอำชีพเสริม และช่วยให้ประชำชนมีก ำลัง
ซื้อที่เพ่ิมมำกขึ้น พร้อมทั้งกระตุ้นกำรบริโภคในชุมชน ในขณะที่ผลผลิตจำกโครงกำรประเภทสิ่งก่อสร้ำงยังช่วยซื้อที่เพ่ิมมำกขึ้น พร้อมทั้งกระตุ้นกำรบริโภคในชุมชน ในขณะที่ผลผลิตจำกโครงกำรประเภทสิ่งก่อสร้ำงยังช่วย
อ ำนวยควำมสะดวก ในกำรเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมมูลค่ำในภำคกำรเกษตร ช่วยพัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค
และแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้ ำ และผลผลิตที่ได้จำกโครงกำรยังส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในชุมชน และแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้ ำ และผลผลิตที่ได้จำกโครงกำรยังส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในชุมชน 
เป็นกำรสร้ำงควำมสำมัคคีให้กับคนในชุมชน อีกทั้งประชำชนได้ด ำเนินงำนตำมแนวทำงประชำรัฐ และตอบสนอง
ต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยมีผลท ำให้ประชำชนเชื่อมั่นและไว้วำงใจรัฐบำล เกิดภำพลักษณ์ที่ดีต่อเป้ำหมำยของ
รัฐบำลอีกด้วย

๒.๑.๓ ภาพรวมปัญหา และอุปสรรค 
ในกำรด ำเนินโครงกำรตำมมำตรกำร ๒ มำตรกำรคือ มำตรกำรกระตุ้นกำรลงทุน

ขนำดเล็กของรัฐบำลทั่วประเทศ และมำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดับต ำบล (ต ำบลละ ๕ ล้ำนบำท) มีภำพรวม
ปัญหำและอุปสรรค ดังนี้

๑) ภาพรวมปัญหาและอุปสรรคทั่วไป จำกกำรด ำเนินโครงกำรของทั้ง ๒ มำตรกำรฯ
(๑) กำรก ำหนดกรอบเวลำในกำรด ำเนินงำนที่กระชั้นชิด มีเวลำค่อนข้ำงจ ำกัด      

ท ำให้กำรคัดเลือก/สรรหำผู้ประกอบกำรและกำรจ้ำงแรงงำนในบำงพ้ืนที่ไม่เป็นไปตำมแผน และบำงพ้ืนที่ต้องมี
กำรเร่งรัดกำรด ำเนินงำนซึ่งอำจส่งผลต่อคุณภำพงำนได้  รวมทั้งกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในระยะเวลำเร่งด่วนภำยใต้     
กำรด ำเนินงำนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบที่เกี่ยวข้องยังคงมี    
บำงขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำในบำงโครงกำร

(๒) ควำมพร้อมของหน่วยงำนและจ ำนวนบุคลำกรที่ เกี่ยวข้องมีไม่มำก
เท่ำที่ควรส ำหรับด ำเนินโครงกำรจ ำนวนมำกภำยในระยะเวลำเร่งด่วน โดยเฉพำะบุคลำกรที่ด ำเนินกำรในขั้นตอน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจัดท ำแบบรูปรำยกำรที่ต้องใช้ประกอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ท ำให้กำรด ำเนินโครงกำร กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรเบิกจ่ำยเงินบำงโครงกำรเกิดควำมล่ำช้ำ 

(๓) พ้ืนที่กำรด ำเนินงำนบำงโครงกำรไม่พร้อมด ำเนินงำนโดยประสบปัญหำ   
ภัยธรรมชำติ หรือสภำพภูมิประเทศไม่เอ้ืออ ำนวย เช่น เกิดน้ ำท่วม หรือบำงโครงกำรอยู่ห่ำงไกลและยำกแก่       
กำรเข้ำถึงพ้ืนที่

๒.๑.๔ สรุปข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข
คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ได้มีข้อเสนอแนะ     

และแนวทำงแก้ไขปัญหำต่อผู้ด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบโครงกำรไว้ในรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผล    
ภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และยังได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย เพ่ือเป็น         
กำรเตรียมควำมพร้อมหำกจะมีกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรในลักษณะเช่นนี้อีกในอนำคต ดังนี้
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๔

๑) โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
ปัญหา/อุปสรรค/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

(๑) กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรกระตุ้น     
กำรลงทุนฯ ส่วนใหญ่มีกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย และมีผลสัมฤทธ์ิอยู่ใน
ระดับดี อย่ำงไรก็ตำมยังพบปัญหำอุปสรรคอยู่บ้ำงใน
กำรด ำเนินกำร 

 ส ำนั ก งบประมำณและกรม บัญ ชีกลำง         
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 ำเนินงำนตั้งแต่กำรวำงแผนก ำหนดโครงกำร
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

กำรด ำเนินงำนตั้งแต่กำรวำงแผนก ำหนดโครงกำร
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

     
กำรจัดสรรงบประมำณ โดยก ำหนดกลุ่มหรือประเภท
ของโครงกำรให้ชัดเจนตั้งแต่กำรขอจัดตั้งงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี จะท ำให้กำรด ำเนินงำนและ      
กำรประเมินผลมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมทั้ง
ก ำหนดให้มีระบบกำรติดตำมและประเมินผล
โครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นกำรด ำเนินงำน
และกำรต่อยอดโครงกำรโดยใช้ชุมชนบริหำรจัดกำร
ได้ด้วยตนเองและเกิดควำมต่อเนื่องอย่ำงยั่งยืน

ส ำนักงบประมำณ
กรมบัญชีกลำง
ส่วนรำชกำร

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

 ควร เพิ่ ม ระยะ เวลำและงบประมำณใน       
กำรด ำเนินโครงกำรให้มำกขึ้น รวมทั้งก ำหนด
หลักเกณฑ์ในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรโดยให้
ส่วนรำชกำรจ้ำงงำนกับผู้ รับจ้ำงรำยย่อยภำยใน
ชุมชน ก ำหนดสัดส่วนผู้ใช้งำนแรงงำนที่เป็นสัญชำติ
ไทยอย่ำงน้อยร้อยละ ๗๐ ของแรงงำนทั้งหมด

ก ำหนดสัดส่วนผู้ใช้งำนแรงงำนที่เป็นสัญชำติ
ของแรงงำนทั้งหมด

ก ำหนดสัดส่วนผู้ใช้งำนแรงงำนที่เป็นสัญชำติ
และ

ให้ใช้วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่จ ำหน่ำยในท้องถิ่นเป็น
หลัก เพื่อให้เกิดกำรหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจใน
พื้นที่และภำพรวมของประเทศ

กระทรวงกำรคลัง  
ส ำนักงบประมำณ

 ส ำหรับโครงกำรเร่ งด่วนของรัฐบำลที่มี         
กำรด ำเนินงำนร่วมของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหลำย
หน่วย ควรสนับสนุนให้มีกำรก ำหนดรูปแบบ      
กำรบริหำรโครงกำรเป็นกำรเฉพำะเพื่อให้มีควำม
คล่องตั วหรืออยู่ ภำยใต้กำรบริหำรของคณะ
กรรมกำรฯ ที่คัดเลือกมำจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ดังเช่น รูปแบบกำรด ำเนินกำรของโครงกำรสร้ำง
รำยได้และพัฒนำกำรเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทำ
ปัญหำภัยแล้ง 

• กระทรวงกำรคลัง  
• ส ำนักงบประมำณ

 กำรด ำเนินงำนในโอกำสต่อไป ควรพิจำรณำ
เพิ่มหลักเกณฑ์กำรก ำหนดสัดส่วนของงบประมำณ
กำรด ำเนินโครงกำรแต่ละประเภท เช่น หำกมี
เป้ำหมำยในกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนในพื้นที่อำจ
ก ำหนดสัดส่วนงบประมำณกำรจ้ำงงำน (ร้อยละ ๕๐) 
ต่อกำรซื้อวัสดุ (ร้อยละ ๕๐) เป็นต้น โดยพิจำรณำ
ตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของมำตรกำรนั้น ๆ 

กระทรวงกำรคลัง
ส ำนักงบประมำณ

 หำกมีกำรด ำเนินโครงกำรในลักษณะเช่นนี้อีก     
ควรมีกำรประเมินผลผู้บริหำรระดับสูงในบทบำท         
กำรก ำกับเร่งรัดกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
ดังกล่ำว โดยอำจน ำไปก ำหนดไว้ในกำรประเมิน
ผู้บริหำรตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่องมำตรกำรปรับปรุ ง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร

ส ำนักงำน ก.พ.
ส่วนรำชกำร

ผู้รับผิดชอบโครงกำร
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๕

ปัญหา/อุปสรรค/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ
(๒) กำรด ำเนินกำรบำงโครงกำรมีควำมล่ำช้ำ

และยังไม่แล้วเสร็จตำมแผน ซึ่งมีสำเหตุส่วนหน่ึงมำ
จำกควำมล่ำช้ำจำกกำรจัดท ำแบบรูปรำยกำรเพื่อใช้
ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงงำนก่อสร้ำง

กำรจัดท ำแบบรูปรำยกำรเพื่อใช้
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงงำนก่อสร้ำง

กำรจัดท ำแบบรูปรำยกำรเพื่อใช้
ที่มีปริมำณ

มำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้แล้วเสร็จภำยใน
ระยะเวลำเร่งด่วน 

 กระทรวงมหำดไทยควรพิจำรณำแนวทำง       
กำรแก้ปัญหำในขั้นตอนกำรจัดท ำ กำรตรวจ และ     
กำรอนุมัติแบบรูปรำยกำรก่อสร้ำงของกรมโยธำธิกำร
และผังเมืองในช่วงเวลำกำรด ำเนินงำนเร่งด่วนตำม
มำตรกำรที่จะมีขึ้นในอนำคต โดยอำจจัดท ำแผน
เตรียมกำรจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ช่วยด ำเนินกำรในเวลำ
เร่งด่วน หรือศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจ้ำงคนนอก
(Outsource) เพื่อมำแบ่งเบำภำรกิจใน กำรจัดท ำและ
ตรวจแบบรูปรำยกำรด้ำนก่อสร้ำงในอนำคต

กระทรวงมหำดไทย

(๓) มหีน่วยงำน ทีย่ังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงท ำให้ไม่สำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำง
ได้เป็นผลส ำเร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดของ
โครงกำรเร่งด่วนตำมนโยบำยรัฐบำลได้

 หน่วยงำนหลักที่รับผิดชอบมำตรกำรควรควร
ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้กับหน่วยงำนก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้กับหน่วยงำน     
ผู้ปฏิบัติเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง
และคล่องตัว และมอบหมำยหน่วยงำนกลำงให้
ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนตำมระเบียบที่
เกี่ยวข้องฯ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเกิดผลสัมฤทธิ์
มำกยิ่งข้ึนต่อไป

กระทรวงกำรคลังกระทรวงกำรคลังกระทรวงกำรคลั

 ควรจัดท ำเอกสำรถอดบทเรียนกำรด ำเนินกำร
ของกระทรวงที่สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ตำมมำตรกำรฯ ได้รวดเร็วและถูกระเบียบฯ เช่น 
กระทรวงกำรคลัง เพื่อเผยแพร่วิธีกำรด ำเนินกำร
ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุฯ 
อย่ำงถูกต้องในโครงกำรเร่งด่วนตำมนโยบำยรฐับำลในโครงกำรเร่งด่วนตำมนโยบำยรฐับำลใน
แก่ส่วนรำชกำรอื่น ๆ

กระทรวงกำรคลัง

๒) โครงการตามมาตรการการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ ๕ ล้านบาท)

ปัญหา/อุปสรรค/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ
   (๑) กำรด ำเนินโครงกำรที่เป็นลักษณะโครงกำรกำรด ำเนินโครงกำรที่เป็นลักษณะโครงกำรกำรด ำเนิน ทีม่ี
ขนำดเล็กอำจไม่สำมำรถส่งผลกระทบต่อกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจได้กว้ำงขวำงเพียงพอตำมวัตถุประสงค์ของ
โครงกำรได้อย่ำงแท้จริง

 หำกจะด ำเนินโครงกำรลักษณะเดียวกันนี้อีกนี้อีกนี้
ในปีต่อไป กระทรวงมหำดไทย ควรก ำหนดให้มี             
กำรประเมินผลโครงกำรในภำพรวมของจังหวัด 
เพื่อให้ทรำบถึงผลกระทบของโครงกำรในภำพรวม
ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อมำใช้เป็น
แนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำโครงกำรให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน

กระทรวงมหำดไทย

  (๒) กำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดบัต ำบล (ต ำบลละ 
๕ ล้ำนบำท) ได้รับจัดสรรจำกเงินงบกลำง และ
รำยกำรเงินส ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น 
ซึ่งกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต้องด ำเนินกำรตำม
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ      
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบที่
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด อำจท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำใน
กำรปฏิบัติงำนเนื่องจำกมีระยะเวลำที่เร่งด่วน

 กระทรวงกำรคลัง ควรซักซ้อมควำมเข้ำใจใน
ประเด็นนโยบำยของกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร     
ในเร่ืองกระบวนกำรและข้ันตอนกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณ โดยเฉพำะในเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ให้กับหมู่บ้ ำน/ชุมชน รวมท้ังส่วนรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง โดยก ำหนดเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติที่
ชัดเจน เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบต่ำง ๆได้อย่ำง
ถูกต้อง เพื่อเป็นกำรลดปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น      
จำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และช่วย
ถูกต้อง เพื่อเป็นกำรลดปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น
จำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และช่วย
ถูกต้อง เพื่อเป็นกำรลดปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น

ลด
ควำมล่ำช้ำของกำรปฏิบัติงำนโครงกำรได้

กระทรวงกำรคลัง
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๖

ปัญหา/อุปสรรค/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ
   (๓) โครงกำรส่วนหนึ่งเป็นโครงกำรที่ขอใช้พื้นที่
สำธำรณะ ซึ่งตำมหลักเกณฑ์กำรจัดท ำโครงกำร
ก ำหนดให้ต้องมีหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์จำก
หน่วยงำนท่ีดูแลหรือหำกเป็นสถำนท่ีส่วนบุคคลต้อง
มี เอกสำรยืนยันกำรใ ช้สถำนที่  โดยระบุ เป็น       
ลำยลักษณ์อักษร จึงท ำ ให้กำรด ำเนินกำรบำง
โครงกำรล่ำช้ำ เนื่องจำกมีระยะเวลำและขั้นตอนใน
กำรขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เช่น โครงกำรที่ด ำเนินกำร
ในเขตพื้นที่ในเขตพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ อุทยำนแห่งชำติ และป่ำสงวนแห่งชำติ อุทยำนแห่งชำติ และ
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ เป็นต้น ซึ่งบำงแห่งต้องเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ เป็นต้น ซึ่งบำงแห่งต้อง
ยกเลิกโครงกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ยกเลิกโครงกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้

 กำรด ำเนินโครงกำรโดยขอใช้พื้นที่สำธำรณะ
โดยเฉพำะกำรด ำเนินโครงกำรในพื้นที่ป่ำสงวน
แห่งชำติ อุทยำนแห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ 
ควรมีกำรด ำเนินกำรในกำรขอใช้ประโยชน์จำก
หน่วยงำนที่รับผิดชอบไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ ทั้งนี้
กระทรวงมหำดไทย กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกรมป่ำไม้ และกรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ควรได้หำรือร่วมกัน
เกี่ยวกับกำรก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรขอใช้
พื้นที่สำธำรณะส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำรในกรณี
ตำมมำตรกำรนโยบำยท่ีส ำคัญเร่งด่วนของรัฐบำล 
และหำกเป็นพื้นที่เอกชน ควรมีกำรจัดท ำเอกสำร
กำรมอบกำรใช้พื้นที่ เป็นลำยลักษณ์อักษรชัดเจน 
รวมถึงกำรก ำหนดให้ครอบคลุมระยะเวลำกำรใช้
ประโยชน์ด้วย

กระทรวงมหำดไทย
กระทรวงทรัพยำกร

ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

กรมป่ำไม้
กรมอุทยำนแห่งชำติ 

สัตว์ป่ำ และพันธ์ุพืช

หมำยเหต:ุ    แผนกำรด ำเนินกำรระยะสั้น (ระยะเวลำด ำเนินกำรไม่เกิน ๖ เดือน)
 แผนกำรด ำเนินกำรระยะปำนกลำง (ระยะเวลำด ำเนินกำรไม่เกิน ๑๒ เดือน) 
 แผนกำรด ำเนินกำรระยะยำว (ระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ ๑๒ เดือนขึ้นไป)

รำยละเอียดรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙         
(ฉบับที่ ๑) ปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย ๒

๒.๒ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(ฉบับที่ ๒)

๒.๒.๑ สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ
ผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๒ เป็นกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลโครงกำรตำมตำมยุทธศำสตร์ส ำคัญของกระทรวงและจังหวัด 
โครงกำรท่ีสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลที่ส ำคัญตำมแผนงำนบูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และโครงกำรส ำคัญตำมที่ ค.ต.ป. ก ำหนด โดยมีสรุปภำพรวมได้ ดังนี้

๑) กลุ่มโครงการประเภทท่ี ๑ : โครงการตามยุทธศาสตร์ส าคัญ 
๑.๑) การด าเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด  โดย 

อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ได้ด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลรวมทั้งสิ้น ๔๖ โครงกำร โดยภำพรวมพบว่ำ โครงกำรส่วนใหญ่มีผลกำรเบิกจ่ำยและมีควำมส ำเร็จของ
ผลผลิตที่ได้อยู่ในระดับด-ีดีมำก โดยโครงกำรสำมำรถสนองตอบนโยบำย ยุทธศำสตร์กระทรวง ยุทธศำสตร์จังหวัด
และกลุ่มจังหวัด รวมทั้งสำมำรถสนองตอบต่อควำมต้องกำรของประชำชนได้เป็นอย่ำงดี จึงได้รับกำรสนับสนุนและ
ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและภำคส่วนต่ำง ๆ เช่น ส่วนรำชกำรอ่ืน ภำคประชำชน ภำคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอย่ำงดี เกิดกำรรวมกลุ่มและพ่ึงพำตนเอง สร้ำงควำมเข้มแข็งให้ภำคส่วนต่ำง ๆ 
เนื่องจำกมีกำรแบ่งปันควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญและข้อมูล รวมทั้งมีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้แก่กันและพยำยำมหำ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มำใช้ประโยชน์ ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ร่วมกัน โดยมี   
ส่วนรำชกำรให้ควำมช่วยเหลือ ดูแล และสนับสนุน และเกิดกำรกระจำยรำยได้ สร้ำงอำชีพ ลดรำยจ่ำยของ
ประชำชน ช่วยให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น จำกช่องทำง วิธีกำร แหล่งในกำรประกอบอำชีพใหม่ ๆ ช่วยลด
กำรเคลื่อนย้ำยออกจำกพ้ืนที่ของประชำชน
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๗

๑.๒) การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่
ส าคัญตามแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง อ.ค.ต.ป.             
กลุ่มกระทรวงและ อ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัด ได้ด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้งสิ้น ๖ แผนงำน
และได้มีผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลแยกตำมแผนงำนบูรณำกำร ดังนี้ 

(๑) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ภำพรวม        
กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนงำนฯ ของกระทรวงในกลุ่มเศรษฐกิจ ๙ กระทรวง ๖๓ ส่วนรำชกำร ๒๖๒ โครงกำร/
กิจกรรม งบประมำณ ๖ ,๙๓๗.๗๐ ล้ ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๗๒๒ ของงบประมำณทั้ งแผนงำน        
๑๙,๓๔๐.๓๓๓๓ ล้ำนบำท) โดยมีภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยร้อยละ ๗๕ และมีควำมส ำเร็จของผลผลิตอยู่ในระดับดี 
ภำพรวมกำรด ำเนินงำนส่วนใหญ่สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำน โดยส่วนใหญ่มีกำรบริหำรแผนงำน/ภำพรวมกำรด ำเนินงำนส่วนใหญ่สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำน โดยส่วนใหญ่มีกำรบริหำรแผนงำน/
โครงกำรตำมก ำหนดระยะเวลำ สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมแผนงำนที่ก ำหนด แต่มีบำงส่วนรำชกำรที่ยังมีโครงกำรตำมก ำหนดระยะเวลำ สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมแผนงำนที่ก ำหนด แต่มีบำงส่วนรำชกำรที่ยังมี
ปัญหำกำรเบิกจ่ำยที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย เนื่องจำกมีกำรก่อหนี้ผู กพัน และมีกำรเบิกจ่ำยงำนบ ำรุงรักษำปัญหำกำรเบิกจ่ำยที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย เนื่องจำกมีกำรก่อหนี้ผู กพัน และมีกำรเบิกจ่ำยงำนบ ำรุงรักษำ      
ด้ำน IT ล่ำช้ำ ภำพรวมด้ำนผลกระทบ พบว่ำ ทุกโครงกำรส่งผลกระทบด้ำนบวก เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ ล่ำช้ำ ภำพรวมด้ำนผลกระทบ พบว่ำ ทุกโครงกำรส่งผลกระทบด้ำนบวก เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติIT ล่ำช้ำ ภำพรวมด้ำนผลกระทบ พบว่ำ ทุกโครงกำรส่งผลกระทบด้ำนบวก เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติIT
ภำรกิจและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ ส่วนรำชกำร ผู้ประกอบกำร ชุมชน และประชำชน ให้มีควำมทันสมัย ปลอดภัย 
รวดเร็ว และเชื่อถือได้ ผลกระทบทำงลบที่เกิดขึ้นได้แก่ เทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีกำรพัฒนำและเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ว และเชื่อถือได้ ผลกระทบทำงลบที่เกิดขึ้นได้แก่ เทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีกำรพัฒนำและเปลี่ยนแปลงไป
อำจก่อให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

(๒) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ภำพรวมกำรด ำเนิน
โครงกำรตำมแผนงำนฯ ของกระทรวงด้ำนสังคม (กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กระทรวงวัฒนธรรม                   
และกระทรวงศึกษำธิกำร) จ ำนวน ๑๘๖ โครงกำร ๗ กิจกรรม งบประมำณทั้งสิ้น ๓,๘๕๑.๔๘๗๐ ล้ำนบำท      
(คิดเป็นสัดส่วนงบประมำณร้อยละ ๒๕.๖๙ ของงบประมำณท้ังแผนงำน ๑๔,๙๙๑.๙๒๖๑ ล้ำนบำท) และโครงกำร
ในควำมรับผิดชอบของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๒ และ คณะที่ ๔ รวม ๑๘ กิจกรรมมีงบประมำณทั้งสิ้น   
๔๑.๖๙ ล้ำนบำท จำกกำรติดตำม ตรวจสอบ พบว่ำ โครงกำรที่ติดตำม ตรวจสอบมีภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำย 
ประมำณร้อยละ ๖๑ - ๗๐ และมีควำมส ำเร็จของผลผลิตอยู่ในระดับพอใช้ โดยผลผลิต ผลลัพธ์ จำกโครงกำร       
ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ พบว่ำ สำมำรถส่งผลให้เศรษฐกิจหมุนเวียนโดยกำรน ำทุนทำงวัฒนธรรมมำสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
ทำงเศรษฐกิจ เพ่ิมรำยได้ให้กับชุมชน และกำรพัฒนำรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เป็นระบบและยั่งยืน                 
และทุกโครงกำรส่งผลกระทบด้ำนบวก โดยตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลที่ ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพ    
ด้ำนกำรท่องเที่ยวของประเทศ

(๓) การจัดการแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ภำพรวมกำรด ำเนิน
โครงกำรตำมแผนฯ ของกระทรวงในกลุ่มสังคม (กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง             
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ กระทรวงแรงงำน และกระทรวงสำธำรณสุข) จ ำนวน ๓ แผนงำน และ ๑ กิจกรรม 
งบประมำณ ๗๖๓.๙๙๕๗ ล้ำนบำท (คิดเป็นสัดส่วนงบประมำณร้อยละ ๖๗.๘๑ ของงบประมำณทั้งแผนงำน 
๑,๑๒๖.๗๓๖๓ ล้ำนบำท) มีภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยมำกกว่ำร้อยละ ๘๐ กำรด ำเนินงำนของโครงกำร สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของแผนงำนบูรณำกำร และโครงกำรส่วนใหญ่สำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ มีผลผลิตและ
ผลลัพธ์โครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับที่ดี-ดีมำก กำรใช้จ่ำยงบประมำณส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี โครงกำรมี    
ควำมคุ้มค่ำต่อกำรลงทุน เนื่องจำกเป็นกำรจัดระบบบริหำรกำรใช้แรงงำนต่ำงด้ำวและช่วยแก้ไขปัญหำ           
กำรค้ำมนุษย์ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีภำพลักษณ์ที่ดีเพ่ิมขึ้น ภำพรวมด้ำนผลกระทบ พบว่ำ ส่วนใหญ่เกิดขึ้น
ในทำงบวก โดยประชำชนมีควำมเชื่อม่ันนโยบำยรัฐบำล ลดปัญหำอำชญำกรรมในพ้ืนที่ ท ำให้เกิดควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน กลุ่มเป้ำหมำยได้รับโอกำสในกำรปรับตัวเข้ำสู่สังคมและด ำรงชีวิตได้อย่ำงปกติสุข 
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(๔) การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ภำพรวม        
กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนงำนฯ ของกระทรวงในกลุ่มควำมมั่นคงและกำรต่ำงประเทศ (กระทรวงมหำดไทย 
และกระทรวงยุติธรรม) จ ำนวน ๑๔ โครงกำร งบประมำณ ๖,๐๐๔.๗๐๔๕ ล้ำนบำท (คิดเป็นสัดส่วนงบประมำณ
ร้อยละ ๕๖.๒๐ ของงบประมำณทั้งแผนงำน ๑๐,๖๘๔.๗๔๓๓ ล้ำนบำท) โดยมีภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยมำกกว่ำ
ร้อยละ ๙๓ และมีควำมส ำเร็จของผลผลิตอยู่ในระดับดีมำก โครงกำรที่ด ำเนินกำรส่วนใหญ่ก่อให้เกิดประโยชน์ใน
พ้ืนที่ชุมชนที่ได้ด ำเนินโครงกำร อย่ำงไรก็ดีพบว่ำยังมีโครงกำรบำงส่วนที่ควรได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณอย่ำง
เพียงพอและต่อเนื่องเพ่ือให้มีผลควำมส ำเร็จที่ยั่งยืน และประชำชนบำงพ้ืนที่ไม่อยำกเข้ำมำมีส่วนร่วมกับ           
กำรด ำเนินงำนเนื่องจำกเกรงกลัวผู้มีอิทธิพล ภำพรวมด้ำนผลกระทบ พบว่ำ  ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในทำงบวก          
โดยประชำชนมีควำมเชื่อมั่นนโยบำยรัฐบำล ลดปัญหำอำชญำกรรมในพ้ืนที่ ท ำให้เกิดควำมปลอดภัยในชีวิตและโดยประชำชนมีควำมเชื่อมั่นนโยบำยรัฐบำล ลดปัญหำอำชญำกรรมในพ้ืนที่ ท ำให้เกิดควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชน กลุ่มเป้ำหมำยได้รับโอกำสในกำรปรับตัวเข้ำสู่สังคมและด ำรงชีวิตได้อย่ำงปกติสุขทรัพย์สินของประชำชน กลุ่มเป้ำหมำยได้รับโอกำสในกำรปรับตัวเข้ำสู่สังคมและด ำรงชีวิตได้อย่ำงปกติสุข

(๕) การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา ภำพรวมกำรด ำเนินโครงกำร
ตำมแผนงำนฯ ของ  ส่วนรำชกำรในควำมรับผิดชอบของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้ำนบริหำรและส่วนรำชกำรไม่ตำมแผนงำนฯ ของ  ส่วนรำชกำรในควำมรับผิดชอบของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้ำนบริหำรและส่วนรำชกำรไม่
สังกัดฯ และส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี รวม ๖ ส่วนรำชกำร จ ำนวนรวม ๑๑ โครงกำร งบประมำณ 
๒๒ ,๘๓๔.๘๘๐๑ ล้ำนบำท (คิดเป็นสัดส่วนงบประมำณร้อยละ ๑๑.๓๕ ของงบประมำณทั้งแผนงำน 
๒๔,๙๘๑.๐๕๓๙ ล้ำนบำท) โดยมีภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยร้อยละ ๙๘.๐๒ มีภำพรวมกำรบริหำรแผนงำน/โครงกำร
และเบิกจ่ำยงบประมำณและควำมส ำเร็จของผลผลิตอยู่ในระดับดีมำก โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติมี
ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนเกินกว่ำเป้ำหมำยที่วำงไว้ ส ำหรับโครงกำรบำงส่วนที่ด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผนจะ
เป็นโครงกำรจ้ำงศึกษำวิจัยด้ำนกฎหมำย/ระเบียบ ผลลัพธ์ของโครงกำรวิจัยมีควำมคุ้มค่ำเมื่อเทียบกับงบประมำณ
ที่ได้รับโดยสำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ และสำมำรถน ำไปต่อยอดเพ่ิมขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศได้  และทุกโครงกำรส่งผลกระทบด้ำนบวก โดยสำมำรถส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง  
ทำงเศรษฐกิจได้ มีกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ และผลกำรด ำเนินงำน ยังมีควำมส ำคัญในกำรเป็นข้อมูลประกอบ       
กำรตัดสินใจส ำคัญของรัฐบำลได้

(๖) การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภำพรวมกำรด ำเนิน
โครงกำรตำมแผนงำนฯ รวมทั้งสิ้น ๖ จังหวัด (จำกพ้ืนที่เป้ำหมำย ๑๐ จังหวัด) ได้แก่ ตรำด มุกดำหำร หนองคำย 
สระแก้ว กำญจนบุรี และนครพนม ภำพรวมพบว่ำ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์โครงกำรสอดคล้องกับนโยบำยส ำคัญ
ของรัฐบำล เป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ควำมส ำเร็จของโครงกำร
เมื่อเทียบกับควำมเหมำะสมของงบประมำณที่ใช้ด ำเนินโครงกำรอำจยังไม่เห็นภำพควำมส ำเร็จที่ชัดเจน           
กำรด ำเนินงำนหลำยโครงกำรยังล่ำช้ำ และยังมีควำมไม่ชัดเจนในส่วนของพ้ืนที่ด ำเนินกำร โครงกำรบำงส่วนยัง
ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณที่ไม่เพียงพอ และมีกำรจัดสรรงบประมำณไม่เหมำะสมกับพ้ืนที่ซึ่งควรได้รับ         
กำรปรับปรุง รวมทั้งพบว่ำยังขำดกำรวำงแผนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสม คำดว่ำหำกโครงกำร
แล้วเสร็จจะสำมำรถตอบสนองต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจได้ โดยมีกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจกำรค้ำชำยแดน           
มีกำรขนส่งท่ีจะเชื่อมโยงภูมิภำคอินโดจีน เกิดกำรเปลี่ยนจำกสังคมเกษตรเป็นอุตสำหกรรมมำกขึ้น ประชำชน/
ชุมชนในพ้ืนที่มีรำยได้เพ่ิมข้ึน 

๒) กลุ่มโครงการประเภทท่ี ๒ : โครงการส าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด (แผนงาน
บูรณาการ ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลฯ 
คณะต่ำง ๆ ได้ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลโครงกำรในส่วนท่ีได้รับงบประมำณ ๑,๒๔๖.๔๐๐๘ ล้ำนบำท 
(คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๖ ของงบประมำณทั้งแผนงำน ๑,๕๒๖.๔๐๐๘ ล้ำนบำท) โดยมีภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำย
มำกกว่ำร้อยละ ๙๐ สำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำนฯ ได้ในระดับดี-ดีมำก มีกำรวำงแผนก่อน         
กำรด ำเนินงำนอย่ำงละเอียด เหมำะสม และค ำนึงถึงควำมพร้อมก่อนกำรด ำเนินงำน สำมำรถด ำเนินงำนให้เป็นไป
ตำมแผนงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพภำยในระยะเวลำและวงเงินงบประมำณที่จ ำกัด 
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เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ตรงตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ มีควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน            
ทั้งระดับผลผลิตและระดับผลลัพธ์ได้ในระดับดี-ดีมำก พบว่ำ ผู้ประกอบกำรสำมำรถเพ่ิมผลิตภำพได้อย่ำงเป็น
รูปธรรม และสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้ง ส่งผลกระทบทำงบวกในด้ำน
เศรษฐกิจ ได้แก่ ผู้ประกอบกำรสำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร ลดต้นทุนกำรผลิต และประชำชน
ในพ้ืนทีมีรำยได้เพ่ิมข้ึนจำกกำรจ้ำงงำน เป็นต้น

ซึ่ งข้อค้นพบจำกผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ต่อผู้ด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบโครงกำร              
มีรำยละเอียดตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)
และได้มีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย ดังนี้

๒.๒.๒ สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โครงการตามยุทธศาสตร์ส าคัญสรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โครงการตามยุทธศาสตร์ส าคัญ
ภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด

ข้อค้นพบ หน่วยงาน
ที่พบปัญหา ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
• ยังคงพบข้อจ ำ กัดด้ำนจ ำนวน

บุคลำกรไม่เพียงพอต่อภำระงำน
• ส่วนรำชกำร : กต 
พม คค ทส พณ ศธ 
สธ อก 

• ผู้บริหำรหน่วยงำนควรต้องบริหำรและใช้
ทรัพยำกรบุคคลให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด

• กระทรวง
• กรม
• จังหวัด

• ควรพิจำรณำอัตรำก ำลังให้เหมำะสมกับ
ภำระงำนของแต่ละหน่วยงำน

• ส ำนักงำน ก.พ.

• ยังไม่มีต ำแหน่งวิชำชีพในสหสำขำ
ที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน 

• ส่วนรำชกำร : สธ • ควรก ำหนดควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพให้กับ
บุคลำกรที่มีลักษณะงำนที่มีควำมเฉพำะทำง 

• ส ำนักงำน ก.พ.

• พบโครงกำรท่ีได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อน
ห รื อ ผ ลั ก ดั น โ ค ร ง ก ำ ร ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภำพสู งสุ ด จ ำนวน ๑๖ 
โครงกำร (ร้อยละ ๓๔.๗๘)

• ส่วนรำชกำร : กต 
พม กษ ทส พน ศธ

• จังหวัดใน อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มจังหวัด คณะที่ ๑

• จังหวัดในอ.ค.ต.ป. 
กลุ่มจังหวัด คณะที่ ๔

• ควรจัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกับ
ค ำของบประมำณ และเร่งรัด กำรจ่ำยเงิน
งบประมำณตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ พร้อมท้ัง
ก ำหนดมำตรกำรเพื่อเร่งรัดให้ส่วนรำชกำร
เบิกจ่ำยเงินงบประมำณ

• ส่วนรำชกำรและจังหวัดควรเตรียม
ควำมพร้อมในกำรด ำ เ นินโครงกำรให้
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันทีเมื่อได้รับจัดสรร
งบประมำณ

• ส ำนักงบประมำณ
• กระทรวง
• กรม
• จังหวัด

• ยังพบควำมล่ำช้ำจำกกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

• ส่วนรำชกำร : กก 
พม กษ คค ดส มท 
ยธ สธ

• ส่วนรำชกำรใน อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มกระทรวงด้ำนบริหำรฯ

• จังหวัดใน อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มจังหวัด คณะที่ ๑

• จังหวัดใน  อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มจังหวัด ณะที่ ๔

• พบข้อบกพร่องของกำรด ำเนินกำร
และไม่มีหน่วยงำนในกำรก ำกับ ดูแล 
ติดตำม รวมทั้ง

หน่วยงำนในกำรก ำกับ ดูแล 
รวมทั้ง
หน่วยงำนในกำรก ำกับ ดูแล 

ขำดกำรบูรณำกำรใน
ภำพรวมซึ่งยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง หรือทุกกิจกรรมที่จ ำเป็น     
ใน ๑๑ โครงกำร (ร้อยละ ๒๓.๙๑)

• ส่วนรำชกำร : กต ศธ 
อก 

• จังหวัดใน อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มจังหวัด คณะที่ ๑

• ควรก ำหนดนโยบำยโดยค ำนึงถึงภำพรวม
ของทั้งประเทศและเป้ำหมำยสุดท้ำย รวมทั้ง 
ควรก ำหนดภำพรวมให้ ชัดเจน และก ำหนด
แนวทำงกำรบูรณำกำร กำรท ำงำนร่วมกันท้ัง
ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน เพื่อ
ขับเคลื่อนโครงกำร

• สศช.

• กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบำงอย่ำง
ก่อให้เกิดอุปสรรคในกำรด ำเนินกำร

• ส่วนรำชกำร :นร ทส รง
• ส่วนรำชกำรใน อ.ค.ต.ป. 
กลุ่ มกระทรวงด้ ำน
บริหำรฯ

• ในบำงกรณีอำจจ ำเป็นต้องพิจำรณำเพื่อ
ยกเว้นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เป็น
อุปสรรคต่อกำรด ำเนินกำร และเร่ งรัด       
กำรออกข้อบังคับที่จ ำเป็น

• หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
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LXXII

๑๐

ข้อค้นพบ หน่วยงาน
ที่พบปัญหา ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
- - • ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ควรพิจำรณำให้แผนงำนที่ต้องด ำเนินกำร
เป็นประจ ำทุกปี หรือมีควำมส ำคัญ ได้จัดท ำ
เป็นแผนแม่บทหรือแผนบูรณำกำร เพื่อที่
ส ำนักงบประมำณจะได้จัดสรรงบประมำณ
ในแต่ละระยะกำรด ำเนินกำรให้เหมำะสม 
รวมทั้ง เพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม
ในกำรด ำเนินกำร ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน 
และภำคประชำชน เพื่อขับเคลื่อนโครงกำร 
หรือก ำหนดให้เป็นยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และ
เป็นประโยชน์ต่อประชำชนยิ่งขึ้น

• สศช.

๒.๒.๓ สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โครงการตามยุทธศาสตร์ส าคัญที่
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส าคัญตามแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อค้นพบ หน่วยงาน
ที่พบปัญหา

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 ภาพรวม
• กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนงำน

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

•ส่วนรำชกำร
ใ น ค ว ำ ม
รั บผิ ดชอบ  
ของ อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มกระทรวง
ด้ำนเศรษฐกิจ 
/สังคม/สังคม/ /ควำม/ควำม/
มั่นคงและกำร
ต่ำงประเทศ

• ส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และส ำนักงำน 
ก.พ.ร. ควรร่วมกันส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจให้       
ส่ วนรำชกำรเจ้ ำภำพแผนงำนบู รณำกำร และ          
ส่วนรำชกำรผู้ รับผิดชอบโครงกำรร่วมกันก ำหนด
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนตำมแผนท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม 
สำมำรถเช่ือมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ  แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับท่ี ๑๒ รวมทั้งร่วมกัน
กลั่นกรองโครงกำร/กิจกรรม ของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง
ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนงำน 

• ส่วนรำชกำรเจ้ำภำพ ควรสนับสนุนให้มีกำรบูรณำกำร
ข้อมูล และก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบตำมภำรกิจให้
ชัดเจนเพื่อไม่ให้มีปัญหำควำมซ้ ำซ้อนใน
ข้อมูล 
ชัดเจนเพื่อไม่ให้มีปัญหำควำมซ้ ำซ้อนใน
ข้อมูล 

กำรด ำเนินงำน
• ส ำนักงบประมำณ ส่วนรำชกำรเจ้ำภำพ และ     

ส่วนรำชกำรผู้รับผิดชอบโครงกำร ควรจัดให้มีระบบ   
กำรก ำกับติดตำมโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยแสดง
ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนพร้อมประเมินปัญหำ
อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข 

• ส ำนักงบประมำณ
• สศช.
• ส ำนักงำน ก.พ.ร.
• ส่วนรำชกำร

เจ้ำภำพแผนงำน
บูรณำกำร 

• ส่วนรำชกำร
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

• ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผน
บูรณำกำรยังไม่สำมำรถบูรณำกำรข้อมูลและ
เช่ือมโยงฐำนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อใช้
ประโยชน์ร่ วมกันได้ เท่ ำที่ ควร และมี         
กำรบันทึกข้อมูลซ้ ำซ้อนกัน

•ส่วนรำชกำร : 
มท ยธ พม

•จังหวัด: สต

• ผู้ด ำ เนินงำนแต่ละแผนงำน/โครงกำร ควร
รวบรวมและจัดท ำฐำนข้อมูลของแต่ละงำนให้
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

• ส่วนรำชกำรเจ้ำภำพแผนงำนบูรณำกำรในเร่ือง
ต่ำง ๆ ควรก ำหนดให้มีกำรเช่ือมโยง/บันทึกข้อมูล     
ลงในระบบ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกำรด ำเนินงำนที่
สำมำรถขยำยผลกำรด ำเนินงำนในเชิงบูรณำกำร
ร่วมกันในร่วมกันในร่วมกัน ทุกมิติ และส ำนักงบประมำณควรสนับสนุนให้
มีกำรบูรณำกำรเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงแผน
บูรณำกำรต่ำง ๆ เพิ่มเติมด้วย

• ส่วนรำชกำร
เจ้ำภำพแผนงำนแผนงำนแ
บูรณำกำร

• ส่วนรำชกำร
ผู้รับผดิชอบ
โครงกำร

• ส ำนัก
งบประมำณ



LXXIII

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

LXXIII

๑๑

ข้อค้นพบ หน่วยงาน
ที่พบปัญหา

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
• ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น บู รณำก ำ ร          

กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ     
กำรสื่ อสำร ยั ง ไม่ เป็นภำพรวมใน      
กำรด ำเนินงำนในทิศทำงเดียวกัน

•ส่วนรำชกำร
ใน อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มกระทรวง
ด้ำนเศรษฐกิจ

• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควรก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรบูรณำกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและ
นวัตกรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ น ำไป
ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน รวมทั้งเข้ำมำมี
บทบำทในกำรก ำหนดมำตรฐำนของครุภัณฑ์มำกขึ้น

• กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

• ส่ วนรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง

• ขำดกำรเช่ือมโยงข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำน

•ส่วนรำชกำร
ใน อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มกระทรวง
ด้ำนเศรษฐกิจ

• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควร
ผลักดันให้เกิดควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัลด้ำนกำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลในประเทศ รัฐบำลดิจิทัลด้ำนกำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลในประเทศ 
(Data Center) โดยมีกำรบูรณำกำรเช่ือมโยงข้อมูลโดยมีกำรบูรณำกำรเช่ือมโยงข้อมูล
ผ่ำนระบบกลำง เพื่อให้มีกำรบูรณำกำรข้อมูลและผ่ำนระบบกลำง เพื่อให้มีกำรบูรณำกำรข้อมูลและ
ด ำ เนินกำร เ ชิ ง รุก  สำมำรถแลกเปลี่ ยน ข้อมู ล          
ทุกภำคส่วนให้ครบวงจร ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ด ำ เนินกำร เ ชิ ง รุก  สำมำรถแลกเปลี่ ยน ข้อมู ล

คส่วนให้ครบวงจร ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ด ำ เนินกำร เ ชิ ง รุ ก  สำมำรถแลกเปลี่ ยน ข้อมู ล

       
ลดค่ำใช้จ่ำย และเกิดผลประโยชน์ร่วมกัน

• กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมสังคม

• ส่ วนรำชกำร        ส่ วนรำชกำร        ส่ วนรำชกำร
ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง

• เทคโนโลยี สำรสนเทศที่มี กำร
พัฒนำและเปลี่ยนแปลงอำจก่อให้เกิด
ขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผล
ต่อกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

•ส่วนรำชกำร
ใน อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มกระทรวง
ด้ำนเศรษฐกิจ

• ควรเร่งรัดผลักดันให้ร่ำง พ.ร.บ. กำรจัดกำรซำก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้ เพื่อให้เกิดกำรบริหำรและ
จัดกำรขยะและกำรดูแลสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภำพ
ยิ่งข้ึน
จัดกำรขยะและกำรดูแลสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภำพ
ยิ่งข้ึน
จัดกำรขยะและกำรดูแลสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภำพ


• กรมควบคมุ
มลพิษ

• ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติมเพื่อกำร
พัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

- • ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ควรให้ควำมส ำคัญในกำรดูแล
ด้ำนมำตรฐำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (Security) เพิ่มมำกข้ึน

• ส่วนรำชกำร

• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควรศึกษำ
และรวมรวบข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อกำรพัฒนำงำน
ด้ ำ น เทค โน โ ล ยี ส ำ รสน เทศของ ภำครั ฐ  ว่ ำ ม ี            
กำรด ำเนินงำนโดยหน่วยงำน/บริษัทเอกชน/บริษัทเอกชน/ รำยใหญ่
ใดบ้ำง และมีปัญหำ อุปสรรคอย่ำงไร ทัง้นีเ้พื่อเป็นข้อมลู
ประกอบการบรูณาการระบบสารสนเทศภาครัฐ

• กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

• ส ำนักงำน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ควรวิเครำะห์ และพิจำรณำก ำหนด
อัตรำก ำลังและคุณสมบัติของบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ทั้งภำพรวมและจ ำแนกตำมภำรกิจของ     
แต่ละส่วนรำชกำรให้มีควำมเหมำะสม ทั้งนี้เพื่อเป็น  
กำรเตรียมบุคลำกรรองรับกำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศได้อย่ำงเหมำะสมต่อไป 

• ส ำนักงำน 
ก.พ.

• กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคม

 การสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ
• จังหวัด/ส่วนรำชกำรในฐำนะ

ผู้รับผิดชอบโครงกำรและผู้เก่ียวข้อง
ทุกภำคส่วนต้องร่วมกันด ำเนินกำร
เพื่อให้กำรท่องเที่ยวประสบผลส ำเร็จ
มำกขึ้น

•ส่วนรำชกำร :
กก ศธ วธ

•จังหวัด : สท 
พท  สต

• ควรเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนในท้องถิ่น โดยเฉพำะ
ภำคประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและ
จัดท ำแผนแม่บทกำรพัฒนำพื้นที่ท่องเที่ยว 

• ควรแบ่ งหน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบตำมภำรกิ จ          
ที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรท่องเที่ยวของแต่ละหน่วยงำนให้
ชัดเจน เพื่อลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรด ำเนินงำน และควรมี
กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำรเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรที่ตอบสนองต่อ      
กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวได้ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพต่อไป

• กระทรวง          กระทรวง          กระทรวง
กำรท่องเทีย่วฯ

• จังหวัด
• ส่วนรำชกำร
ผู้รับผดิชอบ
โครงกำร
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LXXIV

๑๒

ข้อค้นพบ หน่วยงาน
ที่พบปัญหา

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

• ในกำรก ำหนดกิจกรรมโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยวควรพิจำรณำส่งเสริม     
กำรท่องเที่ยวเพื่อรักษำวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้ด้วย
เพื่อให้กำรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวมีควำมยั่งยืน 
เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีควำมสนใจมำเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
มิใช่ส่งเสริมเฉพำะช่วงฤดูกำลหรือเทศกำลเท่ำนั้น

 การจัดการแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
• กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรแรงงำน

ต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์ยังไม่เกิดต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์ยังไม่เกิด
กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำง
แท้จริง

•ส่วนรำชกำร : 
พม รง

• ส่วนรำชกำรเจ้ำภำพได้แก่ กระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมฯ ร่วมกับกระทรวงแรงงำน ควรก ำหนดนโยบำย
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์เสนอต่อ
รัฐบำลให้มีควำมต่อเนื่องและชัดเจนมำกยิ่งขึ้น และ
ควรเพิ่มกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์เพื่อให้เกิดควำม
รับรู้เข้ำใจและตระหนักถึงปัญหำในทุกภำคส่วน 

• ก ำหนดนโยบำยให้มุ่ งเน้นกำรแสวงหำควำม
ร่วมมือกำรด ำเนินงำนในระดับพื้นที่ เพื่อบูรณำกำร
ร่วมกันแก้ปัญหำในทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐและเอกชน 
ร่วมมือกำรด ำเนินงำนในระดับพื้นที่ เพื่อบูรณำกำร
ร่วมกันแก้ปัญหำในทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐและเอกชน 
ร่วมมือกำรด ำเนินงำนในระดับพื้นที่ เพื่อบูรณำกำร

และควรสร้ำงพันธมิตรกำรแก้ไขปัญหำในระดับ
ภูมิภำคอำเซียนร่วมกันด้วย

• พัฒนำระบบฐำนข้อมูลในเรื่องแรงงำนต่ำงด้ำว
และกำรค้ำมนุษย์ให้สมบูรณ์และสำมำรถเช่ือมโยง
ข้อมูลระหว่ำงทุกหน่วยรำชกำรได้

• กระทรวง   
กำรพัฒนำ
สังคมฯ

• กระทรวง     
แรงำน

• ส่วนรำชกำร  
ที่เกี่ยวข้อง

 การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
• สังคมยังไม่ตระหนักรับรู้ในพิษภัย

ข อ ง ย ำ เ ส พ ติ ด  แ ล ะ ยั ง ไ ม่ เ ห็ น
ควำมส ำคัญในกำรให้ควำมร่วมมือ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดของส่วนรวม

•ส่วนรำชกำร : 
มท ยธ

• สนับสนุนให้มีกำรรณรงค์อย่ำงเข้มข้นโดยใช้สื่อ
ประชำสัมพันธ์ทุกช่องทำง เพื่อให้เกิดกำรค ำนึงถึง
เยำวชนที่อำจสูญเสียต่อพิษภัยยำเสพติดซึ่งกระทบ
ควำมมั่นคงของชำติ และกำรสร้ำงชุมชน/ครอบครัว 
ให้เข้มแข็ง โดยใช้กลไกประชำรัฐ

• ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมต้ำนยำเสพติดต่ำง ๆ ใน
ชุมชน และควรตั้งเครือข่ำยรับฟังข่ำวจำกเยำวชน โดย
เทคโนโลยีเพื่อติดตำมยำเสพติด 

• กระทรวงมหำดไทย
• กระทรวงยุติธรรม
• ป.ป.ส.

• ปัญหำผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดและฟื้นฟู
แล้วแต่ ไม่มีอำชีพและสังคมยังไม่
ยอมรับอำจหวนกลับไปสู่กำรติดยำ
เสพติดซ้ ำ
ยอมรับอำจหวนกลับไปสู่กำรติดยำ
เสพติดซ้ ำ
ยอมรับอำจหวนกลับไปสู่กำรติดยำ

•ส่วนรำชกำร: 
ยธ

• สนับสนุนให้มีนโยบำยส่งเสริมอำชีพโดยจัดตั้งเป็น
กองทุนส่งเสริมอำชีพให้กับผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดที่มีควำม
ประพฤติดี และท ำควำมเข้ำใจให้ ชุมชน ภำคเอกชน 
องค์กรต่ำง ๆ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม

• กระทรวงยุติธรรม
• ป.ป.ส.

• ประเทศเพื่ อนบ้ำนขำดควำม
เข้มแข็งจริงจัง ในกำรด ำเนินป้องกัน
ป ร ำ บ ป ร ำ ม  ร วม ทั้ ง ข ำ ด แ ค ล น
บุคลำกร/วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่
ทันสมัยไม่เพียงพอ โดยบำงครั้งฝ่ำย
ไทยต้องให้กำรช่วยเหลือสนับสนุน 

•ส่วนรำชกำร: 
มท ยธ

• ในระดับภูมิภำคอำเซียนรัฐบำลควรท ำควำมตกลง
ให้เกิดควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำงจริงจัง 
โดยใช้กลไกกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนประสำนงำน
ปรำบปรำมยำเสพติดชำยแดน (BLO) ให้ประสบผล   
ส ำเร็จในกำรประสำนควำมร่วมมือด้ำนกำรข่ำว             
กำรปรำบปรำม กำรวำงแผนงำนกฎหมำยและ        
กำรสนับสนุนองค์ควำมรู้ด้ำนยำเสพติดในภูมิภำค

• กระทรวงมหำดไทย
• ป.ป.ส.

• กำรด ำ เนิ นคดี กับผู้ ค้ ำ  ผู้ เ สพ 
พบว่ำยังไม่ประสบผลส ำเร็จเท่ำที่ควร 
โดยผู้กระท ำผิดยังไม่ เกรงกลัวต่อ
กฎหมำย 

•ส่วนรำชกำร : 
มท ยธ

• ควรบังคับใช้กฎหมำยกับผู้กระท ำผิดด้ำนยำเสพติด
อย่ำงจริงจัง

• ควรทบทวนระบบกฎหมำยให้มีมำตรฐำนใน     
กำรลงโทษและกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยควรเป็นไป
อย่ำงรวดเร็ว

• กระทรวงยุติธรรม
• ป.ป.ส.
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LXXV

๑๓

ข้อค้นพบ หน่วยงาน
ที่พบปัญหา

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา
• กำรวิจัยที่เกี่ยวกับผลกำรศึกษำ

บำง โคร งกำร  ไม่ ไ ด้ แสดงข้ อมู ล
รำยละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรใช้
ประโยชน์จำกผลกำรศึกษำฯ 

•ส่วนรำชกำร :
•สคก.

• ส่วนรำชกำรเจ้ำของโครงกำรควรรำยงำนข้อมูล
กำรใช้ประโยชน์ของรำยงำนผลกำรศึกษำที่ได้รับ     
เพื่อใช้ประเมินผลส ำเร็จ และเพื่อให้ทรำบแนวคิด 
ควำมเป็นมำและใช้เป็นแนวทำงในกำรน ำไปต่อยอดใน
กำรด ำเนินงำนได้ต่อไป

• ส่วนรำชกำร
ผู้รับผดิชอบ
โครงกำร

• ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อสนับสนุน
ให้งำนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำบรรลุ
เป้ำหมำยในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
ประเทศได้อย่ำงเหมำะสม และยั่งยืน

•อ.ค.ต.ป. กลุ่ม
กระทรวงด้ำน
บริหำรฯ

• สภำนโยบำยวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ ส่งเสริม
สนับสนุนกำรวิจัยของภำคเอกชนให้มีสัดส่วนที่สูงขึ้น 
เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ 
ฉบับที่ ๘ โดยเปิดโอกำสให้เอกชน ผู้ประกอบกำรเข้ำมำมีโดยเปิดโอกำสให้เอกชน ผู้ประกอบกำรเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในทุกระดับตั้งแต่กำรก ำหนดโจทย์ กำรร่วมลงทุนส่วนร่วมในทุกระดับตั้งแต่กำรก ำหนดโจทย์ กำรร่วมลงทุน

โดยเปิดโอกำสให้เอกชน ผู้ประกอบกำรเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในทุกระดับตั้งแต่กำรก ำหนดโจทย์ กำรร่วมลงทุน

โดยเปิดโอกำสให้เอกชน ผู้ประกอบกำรเข้ำมำมีโดยเปิดโอกำสให้เอกชน ผู้ประกอบกำรเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในทุกระดับตั้งแต่กำรก ำหนดโจทย์ กำรร่วมลงทุน

โดยเปิดโอกำสให้เอกชน ผู้ประกอบกำรเข้ำมำมี

ท ำวิจัยและเป็นเจ้ำของผลงำนวิจัยร่วม ตลอดจน          
กำรจัดสรรทรัพย์สินทำงปัญญำที่เหมำะสมเป็นธรรม

• ควรมีกำรเน้นกำรใช้ทรัพยำกรกำรวิจัยและ
เครือข่ำยภำคีกำรวิจัยที่มีอยู่อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
โดยเฉพำะกำรต่อยอดภูมิปัญญำให้เกิดประโยชน์เชิง
พำณิชย์ และผลักดันให้เกิดกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และสำธำรณะให้มำกขึ้น
และมุ่งเน้นกำรก ำหนดตัวช้ีวัดระดับผลผลิตและระดับ
ผลลัพธ์ในด้ำนกำรต่อยอดงำนวิจัยไปสู่นวัตกรรม

• ภำครัฐควรก ำหนดหน่วยงำนหลักในกำรติดตำม 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของแผนงำนบูรณำกำรด้ำน       
กำรส่งเสริมกำรวิจัยและกำรพัฒนำ รวมทั้งท ำหน้ำที่ใน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของแผนงำนบูรณำกำรด้ำน

รวมทั้งท ำหน้ำที่ใน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของแผนงำนบูรณำกำรด้ำน

กำรประเมินผลส ำเร็จของวิจัยภำพรวมของประเทศ
• กรมทรัพย์สินทำงปัญญำควรมีกำรปรับปรุงระบบ

กำรจดแจ้งทรัพย์สินทำงปัญญำให้มีควำมสะดวกรวดเร็วจดแจ้งทรัพย์สินทำงปัญญำให้มีควำมสะดวกรวดเร็วจดแจ้งทรัพย์สินทำงปัญญำ
มำกขึ้น และหน่วยงำนท่ีท ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรวิจัยและ
กำรพัฒนำ เช่น วช. สวทช. สกว. ควรช่วยอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรจดแจ้งทรัพย์สินทำงปัญญำให้กับ 
ผู้ขอรับบริกำรด้วย

• สภำนโยบำยวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชำติ

• กรมทรัพสินทำงกรมทรัพสินทำง
ปัญญำ  

•• วชวช
• สวทช
• สกว.

 การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
• กำรบริหำรจัดกำรเพื่อขับเคลื่อน

แผนบูรณำกำรเขตเศรษฐกิจพิ เศษ         
มีอุปสรรคจำกด ำเนินกำรโดยต้องรอกำร
จัดสรรงบประมำณปกติของหน่วยงำน ซึ่ง
ท ำให้หน่ วยงำนต่ ำง ๆ ไม่ สำมำรถ
ด ำเนินกำรต่อเนื่องตำมแผนบูรณำกำรให้
สอดคล้องกันได้

•จังหวัด :กจ 
สก ตร นค นพ

• คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
(กนพ . )  ควร เสนอรั ฐบำลพิ จำรณำก ำหนด ให้          ให้          ให้
กำรด ำเนินกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิ เศษได้รับ        
กำรจัดสรรงบประมำณในลักษณะพิเศษแยกจำก
งบประมำณปกติ และมอบหมำยหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำน
ด้ำนต่ำง ๆ ในระดับพื้นที่ให้มีควำมชัดเจน 

• กนพ.

• รูปแบบของเขตพัฒนำเขตเศรษฐกิจ
พิ เศษ ยังไม่มีควำมชัดเจนแน่นอน
ส ำหรับนักลงทุน ท ำให้นักลงทุนที่มี
ควำมสนใจเข้ำมำลุงทุนไม่มำกเท่ำที่ควร
และภำคเอกชนไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน
จำกหน่วยงำนที่ติดต่อด้วย

•จังหวัด :กจ
สก ตร มก นค 
นพ

• รัฐบำลควรมอบหมำยให้ BOI พิจำรณำกำรเพิ่มสิทธิ
ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบกำรเพื่อเป็นกำรจูงใจนักลงทุน 
และกระทรวงพำณิชย์ เพิ่ มกำรประชำสัมพันธ์ ให้
ค ำปรึกษำข้อมูลกำรลงทุนให้กับภำคเอกชน

• กนพ.
• คณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน

• กระทรวงพำณิชย์
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ข้อค้นพบ หน่วยงาน
ที่พบปัญหา

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

• ภำครัฐควรจัดตั้ งหน่วยงำนรับผิดชอบในกำร
ประสำนงำนและให้ ข้ อมู ลที่ ถู กต้ อง ชัดเจนแก่
ภำคเอกชน โดยมีกำรบูรณำกำรข้อมูลจำกส่วนรำชกำร
ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน และควรจัดตั้งหน่วย
ภำคเอกชน โดยมีกำรบูรณำกำรข้อมูลจำกส่วนรำชกำร
ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน และควรจัดตั้งหน่วย
ภำคเอกชน โดยมีกำรบูรณำกำรข้อมูลจำกส่วนรำชกำร

บริกำรภำคเอกชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
เพื่อช่วยผลักดันนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงแท้จริง

• ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น ด้ ำ น ก ำ ร ค้ ำ
ชำยแดนไทยพบปัญหำอุปสรรคที่ควร
ได้รับกำรแก้ไขในเชิงนโยบำย เช่น ได้รับกำรแก้ไขในเชิงนโยบำย เช่น 
แนวโน้มกำรเสียดุลกำรค้ำกับ สปปแนวโน้มกำรเสียดุลกำรค้ำกับ สปป .
ลำวที่น ำเข้ำมำกกว่ำส่งออกลำวที่น ำเข้ำมำกกว่ำส่งออก/รวมทั้ง
จัดเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มสินค้ำน ำเข้ำจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มสินค้ำน ำเข้ำ
เพิ่มขึ้น และกำรพัฒนำพื้นที่กำรค้ำ
จัดเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มสินค้ำน ำเข้ำ
เพิ่มขึ้น และกำรพัฒนำพื้นที่กำรค้ำ
จัดเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มสินค้ำน ำเข้ำ

ชำยแดนให้เหมำะสม

•จังหวัด :นค • ควรมีแผนจัดกำรแก้ปัญหำกำรเสียดุลกำรค้ำกับ 
สปป.ลำว ในอนำคต และพิจำรณำผลกระทบท่ี สปป. 
ลำวได้ออกประกำศกำรจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มส ำหรับ
สินค้ำน ำเข้ำเพิ่มขึ้น รวมทั้งติดตำมท่ำทีของ สปป. ลำว 
ลำวได้ออกประกำศกำรจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่ม
สินค้ำน ำเข้ำเพิ่มขึ้น รวมทั้งติดตำมท่ำทีของ สปป. ลำว 
ลำวได้ออกประกำศกำรจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่ม

เกี่ยวกับปัญหำควำมขัดแย้ง/กรณีมีกำรสร้ำงเขื่อนที่
อำจจะมีผลกระทบกำรค้ำชำยแดนต่อประเทศไทย

• ก ำหนดหน่วยงำนระดับจังหวัดให้มีบทบำทที่จะ
รับผิดชอบดูแลกำรค้ำชำยแดนให้ชัดเจน และควรมี    
กำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนรัฐและ
เอกชนของไทย ในกำรแก้ไขปัญหำกำรค้ำชำยแดนต่ำง ๆ 
ให้เป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น

• ควรส่งเสริมให้จังหวัดหนองคำยเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่มุ่งเน้นในเรื่องของกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน 
(Financial trade zone) 

• กนพ.
• กรมส่ ง เส ริ ม      
กำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ

• ยังไม่มีควำมชัดเจนเกี่ยวกับประเด็น
กำรจัดเก็บภำษีท้องถิ่นของเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ 

•จังหวัด : สก • กนพ.พิจำรณำมอบหมำย อกนพ. ร่วมหำรือ
หน่วยงำนกลำงและผู้รับผิดชอบกำรดูแลจัดเก็บภำษี
ในระดับพื้นที่เพื่อพิจำรณำก ำหนดกรอบแนวทำง

ผู้รับผิดชอบกำรดูแลจัดเก็บภำษี
ในระดับพื้นที่เพื่อพิจำรณำก ำหนดกรอบแนวทำง

ผู้รับผิดชอบกำรดูแลจัดเก็บภำษี
    

กำรจัดเก็บภำษีท้องถิ่นของเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
ให้ชัดเจนต่อไป

• เทศบำลในพื้นที่

• พื้นที่กำรเกษตรจ ำนวนมำกถูก
นำยทุนกว้ำนซื้อก่อนกำรประกำศเป็น

พื้นที่กำรเกษตรจ ำนวนมำกถูก
นำยทุนกว้ำนซื้อก่อนกำรประกำศเป็น

พื้นที่กำรเกษตรจ ำนวนมำกถูก

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ก่อให้เกิดปัญหำเรื่อง
ที่ดินท ำกินส ำหรับภำคกำรเกษตรใน
อนำคต 

•จังหวัด : สก 
กจ 

• ในกำรพัฒนำพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ กรมโยธำธิกำร
และผังเมือง ร่วมกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องควรพิจำรณำ
ก ำหนด Zoning ของพื้นที่กำรพัฒนำให้ชัดเจน เพื่อให้
พื้นที่กำรเกษตรได้รับกำรสงวนไว้มิให้น ำไปใช้ท ำ
ประโยชน์ในด้ำนอื่น ๆ

• กรมโยธำธิกำร
และผังเมือง

๒.๒.๔ สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ข้อค้นพบ หน่วยงาน
ที่พบปัญหา ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
• กำรก ำหนดทิศทำงกำรบูรณำกำร

กำรท ำงำนรวมถึ งกำรบูรณำกำร      
ก ำ ร จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม ำ ณ ใ น
ระดับประเทศยังไม่ชัดเจนเท่ำที่ควร 
ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนในระดับพื้นที่
ยังมีควำมซ้ ำซ้อนเช่น กำรก ำหนด
กลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำรส่งเสริม
วิสำหกิจนำดกลำงและขนำดย่อม 
(SME)  โครงกำรส่ งเส ริมวิสำหกิจ
ชุมชน และโครงกำรหนึ่งต ำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีควำมซ้ ำซ้อนกัน

• ส่วนรำชกำร
: กษ อก 

• จั งหวั ดใน 
อ . ค . ต . ป . 
กลุ่ มจั งหวัด 
คณะที่ ๑

• จั งหวั ดใน 
อ . ค . ต . ป . 
กลุ่ มจั งหวัด 
คณะที่ ๓

• หน่วยงำนกลำงที่เกี่ยวข้องควรมีกำรบูรณำกำร   
เชิงนโยบำยให้มีควำมชัดเจน และก ำหนดให้มีกำรบูรณำกำร
แต่ละกระบวนกำรตั้งแต่ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ ปลำยน้ ำ 
เชิงนโยบำยให้มีควำมชัดเจน และก ำหนดให้มีกำรบูรณำกำร
แต่ละกระบวนกำรตั้งแต่ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ ปลำยน้ ำ 
เชิงนโยบำยให้มีควำมชัดเจน และก ำหนดให้มีกำรบูรณำกำร

โดย
ค ำนึงถึงห่วงโซ่คุณค่ำ (Value chain) ของกำรพัฒนำ
วิสำหกิจฯ โดยก ำหนดหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ภำรกิจ 
อ ำนำจหน้ำที่ ของแต่ละหน่วยงำนให้ครบถ้วน         
ทุกกระบวนกำร ก ำหนดกลไกกำรส่งต่อกลุ่มเป้ำหมำย
ในแต่ละระดับให้สำมำรถต่อยอดควำมรู้ได้อย่ำง
ต่อเนื่อง และไม่ให้เกิดปัญหำควำมซ้ ำซ้อนของกำร
ในแต่ละระดับให้สำมำรถต่อยอดควำมรู้ได้อย่ำง

หำควำมซ้ ำซ้อนของกำร
ในแต่ละระดับให้สำมำรถต่อยอดควำมรู้ได้อย่ำง

ปฏิบัติภำรกิจในระดับพื้นที่ เช่น ก ำหนดให้กระทรวง       
กำรท่องเที่ยวและกีฬำร่วมด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับ

• สศช.
• ส ำนักงบประมำณ
• สสว.
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ข้อค้นพบ หน่วยงาน
ที่พบปัญหา ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่วนด้ำน
มำตรฐำนกำรผลิตอำจก ำหนดให้กระทรวงสำธำรณสขุ
ด ำ เนิ นกำรก ำหนดมำตรฐำนด้ ำนสุ ขอนำมั ย 
ก ำหนดให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมส่งเสริมกำรพัฒนำก ำหนดให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมส่งเสริมกำรพัฒนำก ำหนดให้กระทรวงวั
สินค้ำจำกภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เป็นต้น 

• ส ำนักงบประมำณควรบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำน
เจ้ำภำพและหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรในกำรจัดสรร
งบประมำณระยะสั้น กลำง ยำว ให้สอดคล้องกับงบประมำณระยะสั้น กลำง ยำว ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ นโยบำย เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน เพื่อให้ยุทธศำสตร์ นโยบำย เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีเกิดประโยชน์สูงสุดและสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

• ส ำนักงบประมำณ

• กรมส่งเสริมกำรเกษตรและส ำนักงำนเกษตร
จังหวัดควรเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
วิสำหกิจชุมชนแบบองค์รวมส ำหรับแต่ละจังหวัด      
ให้เช่ือมโยงกับแผนงำนฯ ระดับประเทศ โดยค ำนึงถึง
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำและศักยภำพ/ควำมพร้อม
ของแต่ละพื้นที่ เพื่อทดแทนกำรก ำหนดโครงกำร
ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนแยกตำมภำรกิจของแต่ละ
กระทรวง ซึ่งอำจซ้ ำซ้อนหรือไม่ตรงตำมควำมต้องกำร
ที่แท้จริงของกลุ่มเป้ำหมำย 

• กรมส่งเสรมิ
กำรเกษตร 
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์

• ส ำนักงำน
เกษตรจังหวัด

• ตัวช้ีวัดรำยโครงกำรยังไม่สำมำรถ
สะท้อนผลสัมฤทธิ์ และควำมส ำเร็จ
ภำพรวมของแผนงำนฯ ได้อย่ ำ ง
ชัดเจน

• ส่วน
รำชกำร : 
ศธ อก

• หน่วยงำนกลำงที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำนฯ ควรก ำหนดกลไกกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งระยะ
สั้น และระยะยำว ภำยหลังจำกด ำเนินกำรเสร็จสิ้น 
โดยเปรียบเทียบสภำพก่อนและหลังกำรด ำเนินงำน 
และสรุปเป็นภำพรวมผลสัมฤทธิ์ของแผนงำนฯ      
ด้วยตัวช้ีวัดที่สำมำรถวัดผลได้ชัดเจน สำมำรถสะท้อน
ควำมส ำเร็จในกำรขับเคลื่อนนโยบำยได้อย่ำงเป็น
รูปธรรม 

• สสว.
• สศช.
• ส ำนัก
งบประมำณ

• ส ำนักงำน 
ก.พ.ร.

• ส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ

• ภำครัฐด ำเนินกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำวิสำหกิจฯ ได้ ไม่ครอบคลุม
ก ลุ่ ม เ ป้ ำ ห ม ำ ย เ ท่ ำ ที่ ค ว ร 
ผู้ประกอบกำรบำงส่วนยังไม่ ได้รับ
โอกำสในกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียม มี
ข้อจ ำกัดทำงด้ำนเ งินทุนและกำร
เข้ำถึงข้อมูลกำรตลำดเชิงลึก

• ส่วน
รำชกำร : 
ศธ

• จังหวัดใน 
อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มจังหวัด 
คณะที่ ๓

• ภำครั ฐควรด ำ เนินกำร ในเ ชิงรุ กมำกยิ่ งขึ้ น        
เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรได้ตรงตำม
ศักยภำพ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบกิจกำร
แบบครบวงจร ในรูปแบบกำรจัดตั้งศูนย์ให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำ ศูนย์อ ำนวยควำมสะดวกผู้ประกอบกำร
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม เป็นต้น 

• กระทรวง
• กรม
• จังหวัด

• ภำครัฐควรมีนโยบำยส่งเสริมให้ธนำคำรเฉพำะกิจ
ของรัฐ เช่น ธนำคำรออมสิน ธนำคำรเพื่อกำรเกษตร
และสหกรณ์กำรเกษตร และธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) SME Bank) SME Bank
ให้กำรสนับสนุนแก่วิสำหกิจที่มีศักยภำพในระดับต่ำง ๆ 
และมีควำมพร้อมท่ีจะยกระดับธุรกิจให้ขยำยตัวยิ่งขึ้น 
เพิ่มเติมจำกมำตรกำรที่รัฐบำลได้ด ำเนินกำรแล้ว เช่น 
กำรจัดตั้งกองทุนเพื่อร่วมลงทุนกับวิสำหกิจเริ่มต้น 
มำตรกำรฟื้นฟูกิจกำรวิสำหกิจฯ โครงกำรสินเช่ือ
ดอกเบี้ยต่ ำส ำหรับวิสำหกิจฯ เป็นต้น 
มำตรกำรฟื้นฟูกิจกำรวิสำหกิจฯ โครงกำรสินเช่ือ
ดอกเบี้ยต่ ำส ำหรับวิสำหกิจฯ เป็นต้น 
มำตรกำรฟื้นฟูกิจกำรวิสำหกิจฯ โครงกำรสินเช่ือ



• สสว.
• ธนำคำรแห่ ง
ประเทศไทย

• กระทรวงกำรคลัง
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๑๖

ข้อค้นพบ หน่วยงาน
ที่พบปัญหา ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
• ปัจจุบันส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ

ขนำดย่อม (สสว.) เป็นผู้รวบรวมข้อมูลทำงสถิติของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลจ ำนวนวิสำหกิจที่        
จดทะเบียน ดังนั้นจึงเห็นควรมอบหมำย ให้ สสว. เป็น
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลจ ำนวนวิสำหกิจที่        
จดทะเบียน ดังนั้นจึงเห็นควรมอบหมำย ให้ สสว. เป็น
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลจ ำนวนวิสำหกิจที่        

เจ้ำภำพในกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ 
( One Stop Service) ที่ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ผ ล             
กำ รด ำ เ นิ น ง ำนของผู้ ป ร ะกอบกำ รที่ ป ร ะสบ
ควำมส ำเร็จในกำรเพิ่มศักยภำพด้ำนต่ำง ๆ วิธีแก้ไข
ปัญหำจ ำแนกตำมประเภทธุรกิจ ประเภทสินค้ำและ
บริ กำรในระดั บพื้ นที่  เพื อใ ช้ ในกำรติ ดตำมผล          
กำรส่งเสริมวิสำหกิจฯ แต่ละแห่ง ว่ำได้รับกำรพัฒนำต่อ
ยอดในเรื่องใดบ้ำง พร้อมทั้งเพื่ยอดในเรื่องใดบ้ำง พร้อมทั้งเพื่ยอด อเผยแพร่แนวกำรปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best practices) และสนับสนุนข้อมูลที่
จ ำเป็น องค์ควำมรู้ที่ทันสมัยในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของธุรกิจให้พร้อมต่อกำรขยำยตลำด ให้แก่ผู้สนใจ/
ผู้ประกอบกำรสำมำรถน ำไปใช้ได้อย่ำงสะดวก 

• สสว.

หมำยเหต:ุ    แผนกำรด ำเนินกำรระยะสั้น (ระยะเวลำด ำเนินกำรไม่เกิน ๖ เดือน)
 แผนกำรด ำเนินกำรระยะปำนกลำง (ระยะเวลำด ำเนินกำรไม่เกิน ๑๒ เดือน) 
 แผนกำรด ำเนินกำรระยะยำว (ระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ ๑๒ เดือนขึ้นไป)

รำยละเอียดรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙         
(ฉบับที่ ๒) ปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย ๓

๒.๓ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙๒๕๕๙๒๕๕ (ฉบับท่ี ๑) และ (ฉบับท่ี ๒)

ค.ต.ป. ได้มีมติรับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล   
ภาคราชการคณะต่าง ๆ โดยมีสรปุผลกำรประเมินตนเองฯ ดังนี้ ภำพรวมผลกำรประเมินตนเองของ ค.ต.ป. รำยคณะ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่ำมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม (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)  (คะแนนเฉลี่ย ครั้งที่ ๑ = ๔.๖๑ และ ครั้งที่ ๒ = ๔.๖๐)  (คะแนนเฉลี่ย ครั้งที่ ๑ = ๔.๖๑ และ ครั้งที่ ๒ = ๔.๖๐)

รำยละเอียดรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล     
ภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) ปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย ๔ และ
รำยละเอียดรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) ปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย ๕
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LXXXIII

 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ไดกําหนดแ นวทางการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการคณะตาง ๆ ใชเปนแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานโครงการของ

สวนราชการและจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อเสริมสรางความนาเชื่อถือและความมั่นใจแกสาธารณชนตอผลการดําเนินงาน

ของสวนราชการวาไดมีการตรวจสอบและกํากับดูแลอยางรอบคอบ และเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของ

การกํากับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของสวนราชการ อันจะนําไปสูการบรรลุเจตนารมณ ตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี 

 สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ค.ต.ป. ไดกําหนดประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการในฉบับที่ ๒ เปนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ๒ กลุมโครงการ ไดแก 

 (๑) กลุมโครงการประเภทท่ี ๑ : โครงการตามยทุธศาสตรสาํคญั ซึง่แบงออกเปน ๒ กลุมโครงการยอย คือ

  ๑) การดําเนินงานภายใตนโยบายยุทธศาสตรกระทรวงและจังหวัด 

  ๒) การดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลท่ีสําคัญตามแผนงาน

บูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 (๒) กลุมโครงการประเภทที ่๒ : โครงการสาํคญัตามท่ี ค.ต.ป. กาํหนด (แผนงานบูรณาการดานการสงเสรมิ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม) 

 ท้ังนี้ จากผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการในสองกลุมดังกลาวของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ สรุปภาพรวมได ดังนี้

 ๑. สรปุผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลโครงการประเภทที ่๑ : โครงการตามยทุธศาสตร

  สําคัญในภาพรวม

  ๑.๑ การดําเนินงานภายใตนโยบายยุทธศาสตรกระทรวงและจังหวัด

   การดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตรสําคัญในสวน

ของการดําเนินงานภายใตนโยบายยุทธศาสตรกระทรวงและจังหวัดนั้น อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง และ ค.ต.ป. 

ประจํากระทรวงไดคัดเลือกโครงการเพื่อดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล จํานวน ๓๖ โครงการ 

สวน อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คัดเลือกโครงการเพ่ือดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล จํานวน

๑๐ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๔๖ โครงการ โดยเปนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามแนวทาง

ที่ ค.ต.ป. กําหนด เมื่อพิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการในภาพรวม พบวา โครงการ

ตาง ๆ สามารถสนองตอบนโยบาย ยุทธศาสตรกระทรวง ยุทธศาสตรจังหวัดและกลุมจังหวัดไดเปนอยางดี

ถึงแมวาบางโครงการยังมีขอจํากัดเรื่องงบประมาณ แตเนื่องจากโครงการสวนใหญเกิดจากความตองการ

ของประชาชน ชุมชนอยางแทจริง จึงไดรับการสนับสนุนและไดรับความรวมมือจากผูที่มีสวนไดสวนเสีย

และภาคสวนตาง ๆ เปนอยางด ีไมวาจะเปนเอกชน สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิน่ มกีารรวมกลุม

และพึ่งพาตนเอง สรางความเขมแข็งใหภาคสวนตาง ๆ และมีการถายทอดเทคโนโลยีใหแกกัน เปนการกระตุน

บทสรุปผูบริหาร
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และสงเสรมิใหนําเทคโนโลยใีหม ๆ มาใชในการดาํเนนิโครงการ ซึง่ผลการดาํเนนิโครงการปรากฏใหเหน็วาสามารถ

สรางความรู ความเขาใจแกกลุมเปาหมาย มีการนําไปใชประโยชนไดจริง ซึ่งการใชประโยชนนั้นนําไปสู

การเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ เกิดการกระจายรายได สรางอาชีพ ลดรายจายของประชาชน และประชาชน

มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เชน มีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เกิดความสามัคคี มีความเขมแข็งมากขึ้น 

ลดการเคลื่อนยายออกจากพื้นที่ รวมทั้ง ทําใหภาครัฐสามารถขยายพื้นที่และกลุมเปาหมายในการดูแล สงผลให

ชุมชน/ประชาชนไดรับการพัฒนาและไดรับบริการตาง ๆ จากภาครัฐอยางทั่วถึง

   อยางไรก็ตามพบวาแผนงานของบางโครงการยังขาดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ หรือตัวชี้วัดในระดับ

ผลลพัธ บางโครงการขาดความพรอมในเชงิพืน้ที ่หรือไดรับผลกระทบจากฤดูกาล/ธรรมชาติ บางโครงการมปีญหา

บุคลากรไมเพียงพอตอภาระงาน และบางโครงการมีการดําเนินงานลาชากวาแผนจึงสงผลถึงการเบิกจาย

งบประมาณอีกดวย ดังนั้น จึงควรคํานึงถึงความคุมคาและความยั่งยืนใหมากขึ้น และใหความสําคัญกับ

การดําเนินการโครงการยอย/กิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย เพื่อชวยผลักดันใหโครงการหลักสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายไดดียิ่งขึ้น ท้ังนี้ สวนราชการและจังหวัดควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวย

ในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการบริหารจัดการขอมูลใหมีความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา เพื่อชวยให

ผูบริหารสามารถใชขอมูลในการตัดสินใจไดอยางถูกตอง ทันทวงที นอกจากน้ีหนวยงานกลางหรือรัฐบาล

ยงัสามารถชวยสงเสรมิและสนบัสนนุการดาํเนนิงานของสวนราชการและจงัหวดัผานการสนบัสนนุดานงบประมาณ

ในโครงการสําคัญและสงผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง การสงเสริมความรูความเขาใจที่จําเปนและถูกตอง

ใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ังควรสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจ

ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพื้นที่อีกดวย

  ๑.๒ สรุปผลการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่สําคัญ

ตามแผนงานบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในภาพรวม

   โดย ค.ต.ป. ประจาํกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง รวมกนัพิจารณาคดัเลอืกแผนงาน

บูรณาการ สําหรับใชในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของสวนราชการ และให อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด 

พจิารณาคดัเลอืกแผนงานบรูณาการมาดาํเนนิการ สําหรับใชในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลของจังหวดั 

รวมทั้งสิ้น ๖ แผนงาน ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล

ที่สําคัญตามแผนงานบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในภาพรวม ไดดังนี้

   (๑) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผล โดย อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ และ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงในกลุม)

    ภาพรวมการดําเนินโครงการตามการแผนงานบูรณาการการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงในกลุมเศรษฐกิจ ๙ กระทรวง ๖๓ สวนราชการ ๒๖๒ โครงการ/

กิจกรรม งบประมาณ ๖,๙๓๗.๗๐ ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ ๓๕.๘๗๒๒ ของงบประมาณท้ังแผนงาน 

(๑๙,๓๔๐.๓๓๓๓ ลานบาท) ลักษณะโครงการที่ตรวจติดตาม ไดแก การจัดซื้อครุภัณฑดาน IT การบํารุงรักษา/

การจัดทําฐานขอมูล การพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการใหบริการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ โดยพบวา

การดาํเนินงานสวนใหญบรรลวุตัถปุระสงค และเปาหมายของโครงการซึง่สอดคลองกบัวตัถปุระสงคของแผนงาน 

ดานผลผลิต ผลลัพธ และประสิทธิภาพความสําเร็จในการดําเนินการอยูในระดับดี ยกเวนกระทรวงการคลัง
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โดยสวนใหญมกีารบริหารแผนงาน/โครงการตามกาํหนดระยะเวลา การเบกิจายงบประมาณ และการดาํเนนิงานอืน่ ๆ 

ของกระบวนการดําเนินงานอยูในระดับดี สามารถเบิกจายงบประมาณไดตามแผนงานที่กําหนด มีเพียง

บางโครงการท่ีไมเปนไปตามแผนงานแตสามารถดาํเนนิการไดภายในสิน้ปงบประมาณ สาํหรบัปญหาในการเบกิจาย

ที่ไมเปนไปตามเปาหมายของบางสวนราชการ มีสาเหตุมาจากการกอหนี้ผูกพันสัญญาลาชากวาแผน และ

มีการเบิกจายงบประมาณของงานบํารุงรักษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศลาชา

    ภาพรวมดานผลกระทบ พบวา ทุกโครงการของกระทรวงดานเศรษฐกิจสงผลกระทบ

ดานบวกตอหนวยงานภาครัฐและประชาชนผูรับบริการท่ีเกิดจากการบูรณาการการทํางานในมิติตาง ๆ รวมทั้ง

ประโยชนของการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจและอํานวยความสะดวก

ในการดําเนินงานใหแกเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งเปนผูใหบริการ สวนราชการ ผูประกอบการ ชุมชน และประชาชน

ใหมีความทันสมัย ปลอดภัย รวดเร็ว และเชื่อถือได ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและ

ประชาชนตอไป อยางไรกด็ผีลกระทบทางลบท่ีเกดิข้ึนไดแก เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมกีารพัฒนาและเปลีย่นแปลง

อาจกอใหเกิดขยะอิเล็กทรอนิกสเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสงผลตอการจัดการสิ่งแวดลอม  

    ปจจัยความสําเร็จ ไดแก บุคลากรของหนวยงานที่ไดใหความรวมมือและเห็นถึง

ความสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกัน ผูบริหารใหการสนับสนุนในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขามาเปนเครื่องมือชวยดําเนินงาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถหนวยงานสูเปาหมายการเปนไทยแลนด

๔.๐ หนวยงานท่ีรับผิดชอบพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศอยางทั่วถึง เพื่อให

การดําเนินงานประสบความสําเร็จในภาพรวมยิ่งขึ้น

    ขอจาํกดัในการดาํเนินงาน ไดแก บคุลากรยังท่ีมคีวามรูความชาํนาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในองคกรไมเพียงพอ ขาดการวางแผนการบูรณาการพัฒนาระบบสารสนเทศในภาพรวมอยางเหมาะสม

ยังไมมีการบูรณาการการดําเนินงานโครงการประเภทเดียวกันทําใหการดําเนินงานไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน

และไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน นอกจากนี้ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศมีขอจํากัดดานระยะเวลา

ที่ไมควรนานเกินไปเน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วการจัดหาครุภัณฑเพื่อพัฒนา

เทคโนโลยแีละเครอืขายนัน้เปนการวางแผนลวงหนาจึงอาจไมเหมาะสม/รองรับกบัระบบท่ีมีการพัฒนาไปเรว็มาก

    ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบฯ คณะตาง ๆ ไดใหขอเสนอแนะเชงินโยบาย โดยเห็นควร

ใหกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควรกําหนดหลักเกณฑการบูรณาการดานโครงสรางพื้นฐานและ

นวัตกรรมที่ชัดเจนเพ่ือใหสวนราชการตาง ๆ นําไปปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และเขามามีบทบาท

ในการกําหนดมาตรฐานของครุภัณฑมากขึ้น รวมท้ังควรผลักดันใหเกิดความสําเร็จของยุทธศาสตรการพัฒนา

รฐับาลดจิทิลัดานการพัฒนาศนูยขอมลูในประเทศ (Data Center) เพ่ือใหสามารถใชประโยชนรวมกนั นอกจากนี้

ควรศึกษาและรวมรวบขอมูลการจัดซ้ือจัดจางเพื่อการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ 

วามีการดําเนนิงานโดยหนวยงาน/บริษทัเอกชนรายใหญใดบางและมปีญหา อปุสรรคอยางไร ทัง้นีเ้พือ่เปนขอมูล

ประกอบการบูรณาการระบบสารสนเทศภาครัฐ ในการนี้ยังเห็นควรใหกรมควบคุมมลพิษควรเรงรัดผลักดันให

ราง พ.ร.บ. การจัดการซากผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... ใหมีผลบังคับใช

เพื่อใหเกิดการบริหารและจัดการขยะและการดูแลสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เห็นควรใหสํานักงาน ก.พ. 

รวมกบักระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ควรวเิคราะห และพจิารณากําหนดอตัรากาํลงัและคณุสมบตัขิอง
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บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมของแตละสวนราชการ และเห็นควรใหสวนราชการตาง ๆ ควรให

ความสาํคญัในการดแูลดานมาตรฐานความมัน่คงปลอดภยัทางเทคโนโลยสีารสนเทศ (Security) เพิม่มากขึน้ดวย

   (๒) การสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ (ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ

และประเมนิผล โดย อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานสังคม ค.ต.ป. ประจํากระทรวงในกลุม อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวดั

คณะที่ ๒ และ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัดคณะที่ ๔)

    ภาพรวมการดําเนินโครงการตามการแผนงานการสรางรายไดจากการทองเที่ยว

และบริการของกระทรวงดานสังคม (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงศึกษาธิการ) 

จํานวน ๑๘๖ โครงการ ๗ กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๘๕๑.๔๘๗๐ ลานบาท คิดเปนสัดสวนงบประมาณ

รอยละ ๒๕.๖๙ ของงบประมาณทั้งแผนงาน (๑๔,๙๙๑.๙๒๖๑ ลานบาท) สวน อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัดคณะที่ ๒ 

และ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๔ ไดติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินโครงการในเชิงพื้นที่

รวมทัง้สิน้ ๑๘ กจิกรรม มงีบประมาณทัง้สิน้ ๔๑.๖๙ ลานบาท ลกัษณะโครงการทีต่รวจตดิตาม ไดแก การพฒันา

มาตรการแหลงทองเท่ียว การสนับสนุนการรวมกลุมและเชื่อมโยงการทองเที่ยวในพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพ

บคุลากรดานการทองเทีย่ว พฒันาแหลงศลิปวฒันธรรม และการสรางสรรควฒันธรรมรวมสมยัเพือ่การทองเทีย่ว 

และการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวในจังหวัด โดยพบวา สวนใหญมีการกําหนดวัตถุประสงคโครงการที่สอดคลอง

กับนโยบายสําคัญของรัฐบาล รวมท้ังผลผลิต ผลลัพธของโครงการที่แลวเสร็จเปนไปตามเปาหมายวัตถุประสงค

ของแผนงาน ดานผลผลิต ผลลัพธ และประสิทธิภาพความสําเร็จของโครงการ พบวา มีหลายหนวยงานสามารถ

บรหิารจดัการและดาํเนนิการไดตามแผนงานโครงการอยางมีประสิทธภิาพภาพรวมอยูในระดับดี และกจิกรรมที่

ตรวจติดตามในพื้นที่จังหวัดสวนใหญ มีการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ยกเวนโครงการในสังกัดกระทรวง

การทองเทีย่วและกฬีา (ซึง่เปนโครงการสวนใหญทีติ่ดตามตรวจสอบฯ) มภีาพรวมแลวเสร็จคดิเปนรอยละ ๔๒.๕๓ 

ทั้งนี้จากการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการที่แลวเสร็จเมื่อเทียบกับเปาหมายโครงการ พบวา 

ผลผลติ ผลลพัธ สามารถสงผลใหเศรษฐกจิหมนุเวยีนโดยการนาํทนุทางวฒันธรรมมาสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกจิ 

เพิ่มรายไดใหกับชุมชน มีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประชาชนและชุมชนมีความพรอมรองรับ

การทองเที่ยว การเพิ่มขีดความสามารถในการทองเท่ียว และการสรางเครือขายในการทองเที่ยว รวมท้ัง 

การพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับมัคคุเทศก การจัดนําเที่ยวเชิงอนุรักษ และการพัฒนารูปแบบกิจกรรม

การทองเที่ยวที่เปนระบบและยั่งยืน

    ภาพรวมดานผลกระทบ พบวา ทุกโครงการสงผลกระทบดานบวกในทุกมิติ

โดยมผีลกระทบทีสํ่าคัญ ไดแก เกดิการสรางงาน สรางรายไดใหกบัประชาชน ชมุชน และเครอืขาย เพิม่ศกัยภาพ

ดานการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดตาง ๆ เกิดการเห็นคุณคามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนมีเครือขาย

การทองเทีย่วในประเทศเพิม่ขึน้ และตอบสนองนโยบายของรฐับาลทีส่งเสรมิใหเกดิการพฒันาศกัยภาพดานการทองเทีย่ว

ของประเทศอยางยั่งยืนและการสงเสริมเศรษฐกิจ เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ

    ปจจัยความสาํเรจ็ ไดแก ความรวมมอืในการดําเนนิงานของสวนราชการ และประชาชน

ในพื้นที่ การจัดกิจกรรมทองเที่ยวที่มีเอกลักษณ อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีและสิ่งแวดลอม สงผลใหการสราง

รายไดจากการทองเที่ยวและบริการในพื้นที่ประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืน
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    ขอจํากัดในการดําเนินงาน ไดแก ประชาชนขาดองคความรูอยางแทจริงในการ

ดาํเนนิธรุกจิทองเท่ียวชมุชนไมมศีกัยภาพและเงนิทนุเพียงพอในการจดักิจกรรมการทองเทีย่วในพืน้ที ่ไมสามารถ

บูรณาการขอมูลกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดและไมมีหนวยงานหลักท่ีเปนเจาภาพการดําเนินงาน มีการผลิต

ผูจบการศึกษาดานการทองเที่ยวแตไมสามารถตอยอดใหบุคคลเหลานั้นมีอาชีพที่ยั่งยืน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

ไมเพียงพอ และขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน

    ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบฯ คณะตาง ๆ ไดใหขอเสนอแนะเชงินโยบาย โดยเห็นควร

ใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดและสวนราชการผูรับผิดชอบโครงการ ควรเปดโอกาสใหทุกภาคสวน

ในทองถิ่น โดยเฉพาะภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการวางแผนและจัดทําแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่

ทองเทีย่ว และแบงหนาทีค่วามรบัผดิชอบตามภารกจิทีเ่กีย่วของดานการทองเทีย่วของแตละหนวยงานใหชัดเจน 

เพื่อลดความซํ้าซอนในการดําเนินงาน และควรมีการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการเพื่อเปนขอมูล

ประกอบการจัดทําโครงการที่ตอบสนองตอการพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

รวมทั้งในการกําหนดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันดานการทองเที่ยว ควรพิจารณาสงเสริม

การทองเที่ยวเพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิมไวดวยเพื่อใหการสงเสริมการทองเที่ยวมีความยั่งยืน ทําให

นักทองเที่ยวมีความสนใจมาเที่ยวไดตลอดทั้งปมิใชสงเสริมเฉพาะชวงฤดูกาลหรือเทศกาลเทานั้น

   (๓) การจัดการแรงงานตางดาวและการคามนุษย (ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผล โดย อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานสังคม ค.ต.ป. ประจํากระทรวงในกลุม)

    ภาพรวมการดําเนินโครงการตามการแผนงานการจัดการแรงงานตางดาวและ

การคามนษุยของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย กระทรวงการทองเทีย่วและกฬีา กระทรวง

แรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๓ แผนงานและ ๑ กิจกรรม งบประมาณ ๗๖๓.๙๙๕๗ ลานบาท 

คิดเปนสัดสวนงบประมาณรอยละ ๖๗.๘๑ ของงบประมาณทั้งแผนงาน (๑,๑๒๖.๗๓๖๓ ลานบาท) ลักษณะ

โครงการที่ตรวจติดตาม ไดแก การจัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ยื่นขอใบอนุญาต การใหความคุมครองคนหางาน 

การปองกันแกปญหาการคามนุษยและใชแรงงานเด็ก การพัฒนาบริหารขอมูลท่ีเก่ียวของ การพัฒนากลไก

ขับเคลื่อนเชิงนโยบายการปองกันการคามนุษย การบริหารจัดการดานสุขภาพ และการแกปญหาการคามนุษย

ที่สงผลกระทบตอการทองเที่ยว โดยพบวา การดําเนินงานของโครงการ สอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนงาน

บูรณาการ และโครงการสวนใหญสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามวัตถุประสงค ผลผลิตและผลลัพธโครงการ

ในภาพรวมอยูในระดับท่ีดี โครงการมีความคุมคาตอการลงทุน เนื่องจากเปนการจัดระบบบริหารการใช

แรงงานตางดาวและชวยแกไขปญหาการคามนุษย และกลุมเปาหมายใหปลอดภัยและไมใหตกเปนเหย่ือ

จากกระบวนการคามนษุย ประชากรตางดาวในพ้ืนทีเ่ขาถงึระบบบริการสาธารณสุข ทัง้นีใ้นการใชจายงบประมาณ

พบการรายงาน ๒ กระทรวง ไดแก กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการใชจายอยู

ในเกณฑดี ในขณะที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และกระทรวงแรงงาน ไมพบการรายงานผลการเบิกจาย

งบประมาณ

    ภาพรวมดานผลกระทบ พบวา โครงการสงผลกระทบดานบวก โดยเฉพาะดานนโยบาย

รฐับาล ดานเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม โดยสามารถสอดคลองกบันโยบายรัฐบาล สรางภาพลักษณท่ีดใีหกับ

ประเทศ สรางความนาเชือ่ถือในภาคเศรษฐกจิ เพิม่ประสทิธภิาพการผลติและเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนั 
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มกีารจัดระบบบรหิารการใชแรงงานตางดาว และประชาชนกลุมเปาหมายใหปลอดภยัจากกระบวนการคามนษุย 

การบริหารจัดการแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมายใหเปนระบบ และแรงงานตางดาว ผูติดตาม และเหยื่อคามนุษย

ไดรับการบริการชวยเหลือทางการแพทยอยางเหมาะสม ชวยลดการนําโรคติดตอระบาดกลับมาสูคนไทย

    ปจจัยความสําเร็จ ไดแก มีการดําเนินการแบบบูรณาการรวมกับหนวยงานสวนกลาง

และสวนภูมิภาค มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ วางแผนการดําเนินการและการแกไขปญหา มีการใชเทคโนโลยี

ดานการสือ่สารมาชวย เพ่ือการถายทอดนโยบายและการตดิตามประเมนิผลการดาํเนนิงาน และการรายงานขอมลู

ผลการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพผานทางระบบ Internet และมีการประชาสัมพันธ รณรงคและอบรมให

ความรูดานการคามนุษยแกกลุมเปาหมาย/เจาหนาที่

    ขอจํากัดในการดําเนินงาน ไดแก บางโครงการกําหนดตัวชี้วัดระดับผลลัพธยัง

ไมเหมาะสมในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงดานการคามนุษยที่รุนแรง ยังมีเจาหนาที่ไมเพียงพอตอการดําเนินงาน และ

บางสวนราชการเจาหนาท่ีขาดประสบการณในการดําเนนิงาน ในแตละพ้ืนทีม่ปีญหาและความรนุแรงแตกตางกนั

ซึ่งการจัดสรรงบประมาณของบางสวนราชการยังไมสอดคลองตามสภาพปญหาของเขตพื้นที่ หนวยงานภาครัฐ

หลายหนวยงานมพีืน้ฐานการวนิจิฉยักระบวนการคามนษุยแตกตางกนั ซึง่ควรนาํขอมลูและแนวทางการดาํเนนิงาน

มาบูรณาการการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด

    ทั้งนี้ ค.ต.ป. คณะตาง ๆ ไดใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยเห็นควรใหสวนราชการ

เจาภาพ ไดแก กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รวมกับกระทรวงแรงงาน ควรกําหนดนโยบายดานการปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษยเสนอตอรัฐบาลใหมีความตอเนื่องและชัดเจนมากยิ่งข้ึน และควรเพ่ิมการรณรงค

ประชาสมัพนัธเพือ่ใหเกดิความรบัรูเขาใจและตระหนกัถงึปญหาในทกุภาคสวน กาํหนดใหมกีารมุงเนนการแสวงหา

ความรวมมอืการดาํเนนิงานในระดับพืน้ที ่การบูรณาการเพือ่แกปญหารวมกนัในทกุภาคสวนทัง้ภาครฐัและเอกชน 

และการสรางพนัธมติรการแกไขปญหาในระดบัภมูภิาคอาเซยีนรวมกนั และพฒันาระบบฐานขอมลูในเรือ่งแรงงาน

ตางดาวและการคามนุษยใหสมบูรณและสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางทุกหนวยราชการได

   (๔) การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด (ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผล โดย อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานความมั่นคงและการตางประเทศ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงในกลุม)

    ภาพรวมการดําเนินโครงการการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด

ของกระทรวงในกลุมดานความมั่นคงและการตางประเทศ (กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรม) จํานวน

๑๔ โครงการ งบประมาณ ๖,๐๐๔.๗๐๔๕ ลานบาท คิดเปนสัดสวนงบประมาณรอยละ ๕๖.๒๐ ของแผนงาน

งบประมาณทั้งแผน (๑๐,๖๘๔.๗๔๓๓ ลานบาท) ลักษณะโครงการที่ตรวจติดตาม ไดแก การสนับสนุน

การแกปญหายาเสพติดในพื้นท่ี บําบัด แกไข ฟนฟูผูติดยา การสรางการมีสวนรวมของประชาชน สรางความรู

ความเขาใจ การทําลายโครงขายการผลิตการคายา และการประสานความรวมมือกับตางประเทศ โดยพบวา

การดําเนินงานภาพรวมบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของโครงการ โดยโครงการของกระทรวงมหาดไทย

ทุกโครงการสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย และมีการเบิกจายงบประมาณตามแผนงาน

ที่กําหนด และกระทรวงยุติธรรมสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายมากกวารอยละ ๙๐ โดยโครงการ

ที่ดําเนินการเกิดประโยชนในพื้นท่ีชุมชนท่ีไดดําเนินโครงการ ทั้งนี้ ยังพบวามีโครงการบางสวนที่ควรไดรับ

การสนบัสนนุงบประมาณอยางเพยีงพอและตอเน่ืองเพือ่ใหมผีลความสาํเรจ็ทีย่ัง่ยนื และพบวาประชาชนบางพืน้ที่

ไมอยากเขามามีสวนรวมกับการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเนื่องจากเกรงกลัวผูมีอิทธิพล
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    ภาพรวมดานผลกระทบ พบวา ผลกระทบของโครงการสวนใหญเกิดขึ้นในทางบวก

โดยประชาชนมีความเชื่อมั่นนโยบายรัฐบาลที่กอใหเกิดรายไดตอกลุมเปาหมาย ลดปญหาอาชญากรรมในพื้นที่ 

ทาํใหเกดิความปลอดภยัในชวีติและทรพัยสนิของประชาชน กลุมเปาหมายไดรบัโอกาสในการปรบัตวัเขาสูสงัคม

และดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข

    ปจจัยความสําเร็จ ไดแก การถายทอดแนวนโยบายของรัฐสูการปฏิบัติสรางความรู

ความเขาใจ ใหกับทุกระดับใหชัดเจนในเปาหมายตัวช้ีวัด การบูรณาการทํางานดานการปองกัน ปราบปราม

และบาํบดัยาเสพติดทีต่องอาศยัความรวมมอืจากภาครฐั เอกชน ภาคประชาชน ผูปกครอง และองคกรปกครองทองถิน่

รวมทั้งใชกลไกภาคประชารัฐในการดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดอยางเขมขนและตอเนื่อง การบริหารงาน

และงบประมาณท่ีมเีอกภาพ และวางแผนการปฏบิตังิานใหเหมาะสมกบัสภาพปญหาของแตละพืน้ที ่การบริหาร

ขอมลูขาวสารทีเ่กีย่วของอยางเหมาะสม การใหความสําคญักับฐานขอมลู สถติิในดานตาง ๆ เพ่ือนาํมาวเิคราะห

บนพืน้ฐานขอมลูทีช่ดัเจน ทนัสมยั เพือ่แกไขปญหาไดตรงประเดน็ และตดิตามประเมนิผลทกุระยะอยางตอเนือ่ง

    ขอจํากัดในการดําเนินงาน ไดแก บางพื้นที่พบปญหาในการถายทอดกิจกรรมสู อปท. 

และสรางความเขาใจในการดาํเนนิงานในทศิทางเดียวกนั รวมทัง้การเชือ่มโยงขอมลูระหวางหนวยงาน บางพืน้ที่

ยังขาดกิจกรรมการสรางความเขาใจ และการสรางทัศนคติที่มีตอผูติดยาใหกับสังคม ผูปกครองบางสวนที่ปดบังขอมูล 

และการไมยอมรับผูที่ผานการบําบัดรักษายาเสพติดประกอบอาชีพ ขาดขอมูลและผลการติดตามตรวจสอบ

และประเมนิผล ดานการปราบปรามผูกระทาํความผดิ ซึง่การตดิตามควรมฐีานขอมลูทีช่ดัเจน ทนัสมยั บางพืน้ท่ี

ขาดแคลนบุคลากรทางเทคนิคเฉพาะในการดําเนินงาน เชน นักจิตวิทยาที่ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแกเด็กและเยาวชน 

และกฎหมายที่เกี่ยวของยังไมทันสมัยและรองรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เปนตน

    ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบฯ คณะตาง ๆ ไดใหขอเสนอแนะเชงินโยบาย โดยเห็นควร

ใหสํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม รวมทั้งกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนใหมีการรณรงคอยางเขมขนโดยใช

สื่อประชาสัมพันธทุกชองทางเพื่อใหเกิดการคํานึงถึงเยาวชนที่อาจสูญเสียตอพิษภัยยาเสพติดซึ่งกระทบ

ความม่ันคงของชาติ และการสรางชุมชน/ครอบครัว ใหเขมแข็งโดยใชกลไกประชารัฐ รวมทั้งสงเสริม

การจัดกิจกรรมตานยาเสพติดตาง ๆ ในชุมชน และควรต้ังเครือขายรับฟงขาวจากเยาวชนโดยใชเทคโนโลยี

เพื่อติดตามยาเสพติด สนับสนุนใหมีนโยบายสงเสริมอาชีพโดยจัดตั้งเปนกองทุนสงเสริมอาชีพใหกับผูผานการบําบัด

ที่มีความประพฤติดี สําหรับในระดับภูมิภาคอาเซียนรัฐบาลควรทําความตกลงใหเกิดความรวมมือกับประเทศ

เพื่อนบานอยางจริงจัง โดยใชกลไกการดําเนินงานสํานักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) 

นอกจากนี้ควรบังคับใชกฎหมายกับผูกระทําผิดดานยาเสพติดอยางจริงจัง และควรทบทวนระบบกฎหมาย

ใหมีมาตรฐานในการลงโทษและการดําเนินการทางกฎหมายควรเปนไปอยางรวดเร็ว

   (๕) การสงเสริมการวิจัยและการพัฒนา (ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

โดย อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานบริหารและสวนราชการไมสังกัดฯ และ ค.ต.ป. ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี)

    ภาพรวมการดําเนินโครงการตามการสงเสริมการวิจัยและการพัฒนาของสวนราชการใน

ความรับผิดชอบของ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานบริหารและสวนราชการไมสังกัดฯ และสวนราชการในสังกัด

สาํนกันายกรฐัมนตร ีรวม ๖ สวนราชการ จาํนวนรวม ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๒,๘๓๔.๘๘๐๑ ลานบาท หรอื

คดิเปนรอยละ ๑๑.๓๕ ของงบประมาณทัง้แผนงาน (๒๔,๙๘๑.๐๕๓๙ ลานบาท) ลกัษณะโครงการทีต่รวจตดิตาม 
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ไดแก การวจิยัเรือ่งกฎหมาย กฎระเบียบ เชน กฎหมายการฟอกเงนิ การผลติเก่ียวกบัยทุโธปกรณ การทดลองใช

ยางพาราแปรรูปเปนสนามฟุตบอล การจัดการความรูการวิจัยเพื่อการใชประโยชน และการเผยแพรผลผลิตจาก

ผลงานวิจัยและสิง่ประดษิฐ โดยพบวา ดานผลผลติ ผลลพัธ และประสทิธภิาพความสาํเรจ็ในการดาํเนนิโครงการ 

มภีาพรวมการบรหิารแผนงาน/โครงการและเบิกจายงบประมาณอยูในระดบัด-ีพอใช โดยโครงการสวนใหญดาํเนนิการ

แลวเสร็จและเบิกจายไดตามแผน โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติมีความสําเร็จในการดําเนินงาน

เกนิกวาเปาหมายทีว่างไว แตกย็งัพบโครงการบางสวนทีด่าํเนนิงานและเบกิจายงบประมาณโครงการยงัไมเปนไป

ตามแผน โดยเฉพาะโครงการจางศึกษาวิจัยดานกฎหมาย/ระเบียบ

    ภาพรวมดานผลกระทบ พบวาทุกโครงการสงผลกระทบดานบวกในทุกดาน ผลลัพธ

ของทกุโครงการวจิยัมคีวามคุมคาเมือ่เทยีบกบังบประมาณทีไ่ดรบั โดยสามารถเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนั 

สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสรางความเชื่อมั่นของประเทศ ประชาชน/ชุมชนกลุมเปาหมายในพื้นที่

มีความมั่นใจในความปลอดภัย โครงการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของสวนราชการ/ขาราชการ 

มีการสรางนวัตกรรมใหม และผลการดําเนินงานยังมีความสําคัญในการเปนขอมูลการตัดสินใจสําคัญของรัฐบาล

ไดอยางเหมาะสม เชน รัฐบาลมีกฎหมายสนับสนุนการดําเนินการดานเศรษฐกิจดิจิทัล

    ปจจัยความสําเร็จ ไดแก การจัดทําแผนการปฏิบัติงานใหละเอียดชัดเจน เกี่ยวกับ

ขัน้ตอน กระบวนงาน ระยะเวลาดาํเนนิการ การควบคมุการตดิคางการสงรายงานการวจิยัใหการบริหารงานวจิยั

สูการใชประโยชนใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศไดอยางชัดเจน และการเรงรัดการดําเนินโครงการ

ใหเปนไปตามแผนทีกํ่าหนดไวอยางรดักุมใกลชดิ เพ่ือมใิหเกดิความลาชาในกระบวนงานตาง ๆ รวมทัง้การจัดต้ัง

งบประมาณใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับแผนงานโครงการ ที่สําคัญคือการเปดโอกาสใหภาคเอกชน 

ผูประกอบการเขามามีสวนรวมในทุกระดับตั้งแตการกําหนดโจทย สูการรวมลงทุนทําวิจัยและเจาของผลงานวิจัยรวม 

การจัดสรรทรัพยสินทางปญญาที่เปนธรรม

    ขอจํากัดในการดําเนินการ ไดแก บางสวนราชการยังไมมีการเตรียมความพรอม

ในการดาํเนนิงานโครงการของผูรบัผดิชอบโครงการศกึษาและวจัิย การดําเนนิงานของบางโครงการท่ีลาชาไมเปน

ไปตามเปาหมายเนือ่งมาจากผูรบัจางยงัไมสงมอบงาน กระบวนการจดัซือ้จดัจางลาชา เพราะตองใชวัสดบุางสวน

จากตางประเทศ หรือมีผู ดําเนินการนอยราย ฤดูกาลไมเอื้ออํานวยในการดําเนินงาน การกําหนดตัวชี้วัด

และเปาหมายที่ยังไมทาทายหรือนอยเกินไปยังไมสะทอนผลสัมฤทธิ์ และการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

ตอการปรับปรุงผลการดําเนินงานยังมีไมมากเทาที่ควร

    ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบฯ คณะตาง ๆ ไดใหขอเสนอแนะเชงินโยบาย โดยเห็นควรให

สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติสงเสริมสนับสนุนการวิจัยของภาคเอกชนใหมีสัดสวนที่สูงข้ึนเพ่ือให

เปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับท่ี ๘ เนนการใชทรัพยากรการวิจัยและเครือขายภาคี

การวิจัยที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการตอยอดภูมิปญญาและผลักดันใหเกิดการนําผลงานวิจัยไปใช

ประโยชนตอชุมชน ทองถิ่น และสาธารณะใหมากขึ้น กําหนดหนวยงานหลักในการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์

ของแผนงานบูรณาการดานการสงเสริมการวิจัยและการพัฒนา รวมทั้งทําหนาที่ในการประเมินผลสําเร็จของ

การวิจัยภาพรวมของประเทศ นอกจากนี้กรมทรัพยสินทางปญญาควรมีการปรับปรุงระบบการจดแจงทรัพยสิน

ทางปญญาใหมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน และหนวยงานที่ทําหนาที่สงเสริมการวิจัยและการพัฒนา เชน วช. 

สวทช. สกว. ควรชวยอํานวยความสะดวกในการจดแจงทรัพยสินทางปญญาใหกับผูขอรับบริการ
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   (๖) การบรูณาการเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ (ดําเนนิการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล 

โดย อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัดคณะที่ ๑ และ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๓)

    ภาพรวมการดาํเนนิโครงการตามการแผนงานการบรูณาการเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 

อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๑ และ คณะที่ ๓ ไดดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในมิติพื้นที่จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๖ จังหวัด จากพื้นที่เปาหมาย ๑๐ จังหวัด (งบประมาณ

ทั้งแผนงาน ๖,๑๖๘.๙๑๔๒ ลานบาท) โดยเปนพ้ืนที่ดําเนินการระยะแรก ๔ จังหวัดไดแกตราด มุกดาหาร 

หนองคาย และสระแกว และพื้นที่ดําเนินการระยะท่ี ๒ จํานวน ๒ จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี และนครพนม 

ลกัษณะโครงการท่ีตรวจตดิตาม : โครงการตาง ๆ ทีด่าํเนนิการในพืน้ที ่การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน การอาํนวย

ความสะดวกกบัผูลงทุน และการกาํหนดขอบเขตพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ ภาพรวมพบวา การกาํหนดวตัถปุระสงค

โครงการสอดคลองกับนโยบายสําคัญของรัฐบาล เปนไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ (กนพ.) และสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนงานการบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ดานผลผลิต ผลลัพธ และประสิทธิภาพความสําเร็จในการดําเนินการ พบวา ความสําเร็จของโครงการ

เมื่อเทียบกับความเหมาะสมของงบประมาณที่ใชดําเนินโครงการอาจยังไมเห็นภาพความสําเร็จที่ชัดเจน

การดําเนินงานหลายโครงการยังลาชา และยังมีความไมชัดเจนในสวนของพื้นที่ดําเนินการ นอกจากนี้ โครงการ

บางสวนยังไดรับการจัดสรรงบประมาณที่ไมเพียงพอ และมีการจัดสรรงบประมาณไมเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

ซึง่ควรไดรบัการปรบัปรงุ ท้ังน้ี คาดวาหากการดาํเนนิงานโครงการตามแผนการบรูณาการเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

แลวเสร็จ พบวา โครงการจะสามารถตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจและความสําเร็จในการดําเนินนโยบาย

รัฐบาลไดเปนอยางดี

    ภาพรวมดานผลกระทบ พบวา การดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาการบูรณาการเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีผลกระทบทางบวกในทุกดาน ท้ังดานความสําเร็จในการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจการคาชายแดน และการขนสงที่จะเชื่อมโยงภูมิภาคอินโดจีน เชื่อมโยงการคา

สรางความสมัพนัธอนัดรีะหวางประเทศ ดานสงัคมและวฒันธรรมเปล่ียนจากสงัคมเกษตรเปนอตุสาหกรรมมากขึน้ 

นาํไปสูการแลกเปลีย่นวฒันธรรม มกีารนาํเทคโนโลยใีหม ๆ เขามาใชในดานการใหบรกิารประชาชน ประชาชน/

ชุมชนในพื้นที่มีรายไดและมีการจางงานเพิ่มขึ้น และพบผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น ไดแก การพัฒนาพ้ืนท่ีเขต

เศรษฐกิจพิเศษยังขาดการวางแผนดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะขยะอุตสาหกรรม

    ปจจัยความสาํเร็จ ไดแก การกาํหนดเขตพืน้ท่ีเพือ่พฒันาเศรษฐกจิพเิศษใหมคีวามเหมาะสม 

ความรวมมอืในการบูรณาการการทาํงานของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทัง้ภาครฐัและเอกชน เพื่อแกไขปญหา

อปุสรรคตาง ๆ ระหวางกนั การรวมกนัผลกัดนัใหโครงการตาง ๆ ใหไดรบัการจดัสรรงบประมาณเปนกรณพีเิศษ 

และมีการบริหารจัดการที่เปนอิสระ เพื่อใหการขับเคลื่อนโครงการเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว การวางแผน

การประชาสัมพันธที่เหมาะสม สงเสริม/สนับสนุน/ใหคําปรึกษาแกภาคเอกชนในการเขาไปทําธุรกิจ

ภาครัฐสนับสนุนการจัดหาสาธารณูปโภคที่จําเปน สนับสนุนใหผูประกอบการไทยรักษาคุณภาพมาตรฐานสินคา 

ซึ่งเปนขอไดเปรียบเมื่อเทียบกับคุณภาพสินคาของประเทศเพ่ือนบาน ทั้งนี้เพ่ือใหมีการรักษาดุลการคาไวได

สวนหนึ่ง 
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    ขอจํากัดในการดําเนินงาน ไดแก บางพ้ืนที่ไมมีความพรอมในการดําเนินงาน เชน 

ไมสามารถสงมอบท่ีราชพัสดุได บางสวนไดรับงบประมาณไมเพียงพอตอเนื่อง และการจัดสรรงบประมาณ

ไมสอดคลองกับความพรอมของพื้นที่ รูปแบบของเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไมชัดเจน ประเภทกิจการที่

ภาครัฐใหการสงเสริมในบางพื้นที่ไมตรงความตองการของเอกชน  และสิทธิประโยชนในการลงทุนยังไมดึงดูดผูลงทุน

ในระดบัเลก็และระดับกลางมากพอ รวมทัง้พบปญหาในการดาํเนนิงานท่ี เชน การเสยีดลุการคากับประเทศเพือ่นบาน 

เชน สปป. ลาว การกําหนดตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธของโครงการยังไมชัดเจน ขาดการวางแผนดานการบริหาร

จัดการขยะ สิ่งแวดลอม และมลพิษ ไมมีความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทองถิ่น

    ทั้งนี้ ค.ต.ป. คณะตาง ๆ ไดใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยเห็นควรให กนพ. ควรเสนอ

รัฐบาลพิจารณากําหนดใหการดําเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไดรับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะพิเศษ

แยกจากงบประมาณปกติ และมอบหมายหนวยงานที่ปฏิบัติงานดานตาง ๆ ในระดับพื้นที่ใหมีความชัดเจน รวมทั้ง

ควรพิจารณามอบหมาย อกนพ. รวมหารือหนวยงานกลางและผูรับผิดชอบการดูแลจัดเก็บภาษีในระดับพื้นที่

เพื่อพิจารณากําหนดกรอบแนวทางการจัดเก็บภาษีทองถิ่นของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหชัดเจนตอไป นอกจากนี้

รัฐบาลควรมอบหมายให BOI พิจารณาการเพิ่มสิทธิประโยชนใหกับผูประกอบการเพื่อเปนการจูงใจนักลงทุน และ

ใหกระทรวงพาณชิยเพิม่การประชาสมัพนัธใหคาํปรกึษาขอมลูการลงทนุใหกับภาคเอกชน และควรจดัตัง้หนวยงาน

รับผดิชอบในการประสานงานและใหขอมูลทีถ่กูตอง ชัดเจนแกภาคเอกชน โดยจดัตัง้หนวยบรกิารภาคเอกชนแบบ

เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) นอกจากนี้ควรมีแผนจัดการแกปญหาการเสียดุลการคากับ สปป. ลาว ในอนาคต 

รวมทั้งกําหนดหนวยงานระดับจังหวัดใหมีบทบาทที่จะรับผิดชอบดูแลการคาชายแดนใหชัดเจน และในการพัฒนา

พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของควรพิจารณากําหนด Zoning 

ของพื้นที่การพัฒนาใหชัดเจน เพื่อใหพื้นที่การเกษตรไดรับการสงวนไวมิใหนําไปใชทําประโยชนในดานอื่น ๆ

    จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ของทั้ง ๖ แผนงาน ค.ต.ป. คณะตาง ๆ 

ไดมขีอเสนอแนะเชงินโยบายในภาพรวมท่ีพบจากการดาํเนนิงานทัง้ ๖ แผนงาน โดยเหน็ควรใหสาํนกังบประมาณ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงาน ก.พ.ร. ควรรวมกันสงเสริมความรู

ความเขาใจใหสวนราชการเจาภาพแผนงานบูรณาการ และสวนราชการผูรับผิดชอบโครงการรวมกันกําหนด

เปาหมายการดาํเนนิงานตามแผนท่ีชัดเจนเปนรปูธรรม สามารถเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรชาต ิแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมแหงชาตฉิบบัที ่๑๒ รวมทัง้รวมกนักลัน่กรองโครงการ/กจิกรรม ของหนวยงานทีเ่กีย่วของใหสอดคลอง

กับเปาหมายแผนงาน รวมทั้งสวนราชการเจาภาพ ควรสนับสนุนใหมีการบูรณาการขอมูล และกําหนดหนาที่

ความรับผิดชอบตามภารกิจใหชัดเจนเพื่อไมใหมีปญหาความซํ้าซอนในการดําเนินงาน และสํานักงบประมาณ 

สวนราชการเจาภาพ และสวนราชการผูรับผิดชอบโครงการ ควรจัดใหมีระบบการกํากับติดตามโครงการ

อยางตอเนื่อง โดยแสดงผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานพรอมประเมินปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
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 ๒. สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการประเภทที่ ๒ : โครงการสําคัญตามที่ 

  ค.ต.ป. กําหนด ไดแก แผนงานบูรณาการดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

  ในภาพรวม 

  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลฯ คณะตาง ๆ ไดติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 

ในสวนที่ไดรับงบประมาณ ๑,๒๔๖.๔๐๐๘ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๘๑.๖๖ ของงบประมาณท้ังแผนงาน 

(๑,๕๒๖.๔๐๐๘ ลานบาท) สรุปภาพรวมการดําเนินโครงการภายใตแผนงานบูรณาการดานการสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม อยูในระดับท่ีดี-ดีมาก เนื่องจากมีการวางแผนกอนการดําเนินงานอยางละเอียด

เหมาะสม และคาํนงึถงึความพรอมกอนการดําเนนิงาน เชน บคุลากร งบประมาณ สถานท่ี เปนตน ทําใหสามารถ

ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและแผนการเบิกจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาและ

วงเงินงบประมาณที่จํากัด แตกอใหเกิดผลผลิตและผลลัพธท่ีตรงตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว 

ทั้งยังสามารถสะทอนความสําเร็จของการดําเนินงานทั้งระดับผลผลิตและระดับผลลัพธไดในระดับดี-ดีมาก 

สามารถตอบสนองตอความตองการของกลุมเปาหมาย ไดแก ๑) กลุมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม ซึ่งมุงเนนการสนับสนุนกลุมศักยภาพ (Rising Star) และ กลุมเริ่มประกอบการ (Start up) เปนหลัก 

และ ๒) กลุมที่มีความสนใจเร่ิมตนประกอบธุรกิจ ทั้งบุคคลทั่วไป นักเรียนและนักศึกษา ไดอยางเหมาะสม 

สงผลกระทบทางบวกในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ และดานประชาชน/ชุมชนพื้นที่โครงการ ที่เห็น

ผลกระทบทางบวกและไดรับประโยชนอยางเดนชัด

  ดังที่ไดกลาวขางตน การดําเนินโครงการภายใตแผนงานฯ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของ

แผนงานฯ คอื “การขับเคลือ่นงานสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม ใหสามารถพฒันายกระดับวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอมไทยใหเติบโต สามารถสรางผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับสูง” ไดในระดับดี-ดีมาก

อยางไรก็ดี การดําเนินงานในบางโครงการไดพบขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรค ที่อาจทําใหผลการดําเนินงาน

ไมเปนไปตามเปาหมาย หรอืไมสามารถบรรลุตามวตัถุประสงคของโครงการไดเทาทีค่วร ไดแก ความไมพรอมของ

ผูรับผิดชอบโครงการ ความไมพรอมของกลุมเปาหมาย ขาดการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงาน 

การกาํหนดกลุมเปาหมายมคีวามซํา้ซอนกนั เปนตน ทัง้นี ้โครงการบางสวนไดดําเนนิการแกไขปญหาดวยวธิกีาร

ที่แตกตางกันตามแตปจจัยเกื้อหนุน เชน โครงการที่ขาดแคลนบุคลากรดําเนินงาน ไดจางที่ปรึกษาภายนอกเพื่อ

ดําเนินการแทน และบางโครงการไดเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับ

เพื่อใหสามารถดําเนินการตอไปได เปนตน 

  จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ค.ต.ป. จึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็น

ที่สําคัญ เพื่อชวยใหการดําเนินโครงการภายใตแผนงานฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

  (๑) ควรมีการบูรณาการการทํางานระหวางภาคสวนท่ีเกี่ยวของท้ังเชิงนโยบายและเชิงโครงสราง                  

โดยคาํนงึถงึหวงโซคณุคา (Value chain) ของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม เพือ่กาํหนดทศิทางการสงเสรมิ

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสอดคลองกัน และกําหนดภารกิจของหนวยงานในระดับพ้ืนที่ไมให

ซํ้าซอนกัน มีการสงตอกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง ครบถวนตามกระบวนการสงเสริม



รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

XCIV

  (๒) ควรมีการบรูณาการขอมลูทีเ่กีย่วของกบัการดาํเนนิงานภายใตแผนงานบรูณาการดานการสงเสรมิ

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และจดัทาํระบบสารสนเทศเพือ่เผยแพรขอมลูทีเ่กีย่วของและความรูทีจ่าํเปน

ในการดําเนินงานสําหรับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใหสามารถนําไปใชไดอยางสะดวกยิ่งขึ้น 

  ท้ังนี้ แมวาผลการดําเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย 

ค.ต.ป. จะมีผลการดําเนินงานในระดับท่ีดีและสามารถบรรลุวัตถุประสงคของแผนงานบูรณาการฯ ได แตก็เปน

การประเมินผลการดําเนินงานในระยะที่กําหนด ซึ่งการดําเนินโครงการการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมในระดับประเทศยังไมแลวเสร็จสมบูรณ จึงยังไมอาจวิเคราะหผลกระทบในระยะยาวและความสําเร็จ

ในการขับเคลื่อนนโยบายในภาพรวมไดอยางครบถวนและเปนรูปธรรม



XCV
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XCV

หนา

คํานํา I

บทสรุปสําหรับผูบริหาร LXXXIII – XCIV

สารบัญ XCV – XCVII

บทที่ ๑ บทนํา ๑ - ๑๐

๑.๑ รายละเอียดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามแนวทาง

การตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ฉบับที่ ๒

๓

๑.๒ สรุปโครงการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๒

๕

บทที่ ๒ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและขอเสนอแนะ

ของคณะกรร มการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ 
๑๑ - ๒๙

๒.๑ การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ๑๓

๒.๒ การรายงานความกาวหนาการดาํเนนิงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ

๒๑

บทที่ ๓ ผลการดําเนินงานตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๑ - ๗๘

๓.๑ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการประเภทที่ ๑ : โครงการ

ตามยุทธศาสตรสําคัญ

 ๓.๑.๑ ผลการดําเนินงานภายใตนโยบายยุทธศาสตรกระทรวงและจังหวัด

 ๓.๑.๒  ผลการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรที่สอดคลองกับนโยบาย

ของรัฐบาลที่สําคัญ ตามแผนงานบูรณาการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๓

๓๓

๔๐

๓.๒ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการประเภทที่ ๒ : โครงการ

สําคัญตามที่ ค.ต.ป. กําหนด (แผนงานบูรณาการดานการสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม)

 ๓.๒.๑  ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงานบูรณาการ

ดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

๖๑

๖๑

สารบัญ

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



รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

XCVI

บทที่ ๔ สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ๗๙ - ๑๔๓

๔.๑ บทวิเคราะหผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ

 ๔.๑.๑  บทวิเคราะหผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ

ตามยุทธศาสตรสําคัญภายใตนโยบายยุทธศาสตรกระทรวงและจังหวัด

 ๔.๑.๒  บทวิเคราะหผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ

ตามยุทธศาสตรสําคัญที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่สําคัญ 

ตามแผนงานบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๔.๑.๓  บทวิเคราะหผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน

บูรณาการดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

๘๑

๘๑

๘๕

๑๑๖

๔.๒ สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะ

 ๔.๒.๑  สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะโครงการตามยุทธศาสตรสําคัญ

ภายใตนโยบายยุทธศาสตรกระทรวงและจังหวัด

  (๑) ขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูดําเนินงาน

  (๒) ขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการ

  (๓) ขอคนพบและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ๔.๒.๒  สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะโครงการตามยุทธศาสตรสําคัญ

ที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่สําคัญ ตามแผนงานบูรณาการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

  (๑) ขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูดําเนินงาน

  (๒) ขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการ

  (๓) ขอคนพบและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ๔.๒.๓  สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะแผนงานบูรณาการดานการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

  (๑) ขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูดําเนินงาน

  (๒) ขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการ

  (๓) ขอคนพบและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

๑๒๓

๑๒๓

๑๒๓

๑๒๔

๑๒๕

๑๒๖

๑๒๖

๑๒๘

๑๓๒

๑๓๘

๑๓๘

๑๓๙

๑๔๑

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

สารบัญ

หนา
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หนา

๑ ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวีาดวยการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๔๕

๒ องคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลคณะตาง ๆ ๑๕๗

๓ รายช่ือฝายสนับสนุนของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ ๑๘๓

๔ สรุปการจัดสงแบบการรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการและ

สรุปผลการดําเนินโครงการ

๑๘๙

๕ แผนบนัทกึขอมลูรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

คณะตาง ๆ

๒๑๑

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

สารบัญภาคผนวก





บทที่ ๑ 
บทนำ 





๓๓

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

บทที่ ๑

>> บทนํา
 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ไดกําหนดแนวทางการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล                

ภาคราชการคณะตาง ๆ ใชเปนแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานโครงการของ                

สวนราชการและจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อเสริมสรางความนาเชื่อถือและความมั่นใจแกสาธารณชนตอผลการดําเนินงาน

ของสวนราชการวาไดมีการตรวจสอบและกํากับดูแลอยางรอบคอบ และเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของ

การกํากับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของสวนราชการ อันจะนําไปสูการบรรลุเจตนารมณ ตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี 

 สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ค.ต.ป. ไดกําหนดประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล               

ภาคราชการในฉบับที่ ๒ เปนการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ๒ กลุมโครงการ ไดแก 

 (๑) กลุมโครงการประเภทท่ี ๑ : โครงการตามยทุธศาสตรสาํคญั ซึง่แบงออกเปน ๒ กลุมโครงการยอย คือ

  ๑) การดําเนินงานภายใตนโยบายยุทธศาสตรกระทรวงและจังหวัด 

  ๒) การดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่สําคัญตามแผนงาน

บูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 (๒) กลุมโครงการประเภทที ่๒ : โครงการสําคญัตามที ่ค.ต.ป. กําหนด (แผนงานบรูณาการดานการสงเสรมิ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม)

 ทัง้น้ี จากผลการตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลโครงการในสองกลมุดงักลาวของคณะกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ สรุปภาพรวมได ดังนี้

๑.๑ รายละเอียดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามแนวทางการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๒

 ๑.๑.๑ กลุมโครงการประเภทที่ ๑ : โครงการตามยุทธศาสตรสําคัญ

  เปนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ซึ่ง ค.ต.ป. ประจํากระทรวง อ.ค.ต.ป.                

กลุมกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุมจงัหวดัจะเปนผูพิจารณาคดัเลอืกแผนงาน/โครงการ ตามแนวทางการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการประจําปท่ี ค.ต.ป. กําหนด ซ่ึงจะพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการภายใตกรอบ

แนวทางการดําเนินงาน โดยแบงแผนงาน/โครงการออกเปน ๒ กลุม ดังนี้

  (๑) การดําเนินงานภายใตนโยบายยุทธศาสตรกระทรวงและจังหวัด โดยพิจารณาถึง

ความสอดคลองเชื่อมโยงกันของยุทธศาสตรกระทรวงและจังหวัด และแผนงานโครงการที่สําคัญของกระทรวง

และจังหวัด โดยให ค.ต.ป. ประจาํกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุมจงัหวดั พจิารณาคดัเลอืกโครงการมาดาํเนนิการ 

อยางนอยจํานวน ๑ โครงการ



๔

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

   โครงการที ่ค.ต.ป. ประจํากระทรวง และ อ.ค.ต.ป.กลุมจงัหวดั พจิารณาคดัเลอืกโครงการ
มาดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล จะตองอยูภายใตหลักเกณฑ และเง่ือนไขที่ ค.ต.ป. กําหนด 
โดยโครงการที่คัดเลือกเพื่อนํามาใชในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายลักษณะ ดังตอไปนี้
   ๑) เปนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการในปงบประมาณและไดรับงบประมาณสูง
ในการดําเนินงาน (งบประมาณตํ่ากวา ๑๐๐ ลานบาท) รวมทั้งเปนโครงการที่มีความเสี่ยงสูงในการดําเนินงานหรือ
   ๒) เปนโครงการท่ีดําเนินการตอเน่ืองจากปงบประมาณที่ผานมาที่ไดรับงบประมาณสูง
ในการดาํเนนิงาน (งบประมาณตํา่กวา ๑๐๐ ลานบาท) และเปนโครงการทีม่คีวามเส่ียงสูงในการดําเนนิงานหรือ
   ๓) เปนโครงการทีด่าํเนนิการในปงบประมาณ (งบประมาณตํา่กวา ๑๐๐ ลานบาท) หรอื
เปนโครงการตอเนื่องจากปงบประมาณที่ผานมา ซึ่งเปนโครงการท่ีมีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอื่น
หรือมีความรวมมือกันระหวางภาคสวนตาง ๆ หรือ
   ๔) เปนโครงการทีด่าํเนนิการในปงบประมาณ (งบประมาณตํา่กวา ๑๐๐ ลานบาท) หรอื
เปนโครงการตอเนือ่งจากปงบประมาณท่ีผานมาซ่ึงเปนโครงการทีอ่ยูในขอบเขตการดาํเนนิงานตามนโยบายสาํคญั
เรงดวนของรัฐบาล ๖ ดาน ไดแก ดานความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม วิจัยและจิตวิทยา ดานกฎหมาย
และการปองกันการทุจริต ดานการตางประเทศ และดานการแกไขปญหาภาคประชาชน
  (๒) การดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่สําคัญตามแผนงาน
บูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งกําหนดไว ๑๙ ดานโดยให ค.ต.ป. ประจํากระทรวง และ
อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง รวมกันพิจารณาคัดเลือกแผนงานบูรณาการ อยางนอย จํานวน ๑ แผนงาน สําหรับใชใน
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของสวนราชการ และให อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด พิจารณาคัดเลือก
แผนงานบูรณาการมาดําเนินการ อยางนอย จํานวน ๑ แผนงาน สําหรับใชในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ของจงัหวัด (แผนงานที่คดัเลือกมาดําเนินการจะตองไมซํ้าซอนกบัแผนงานที่ ค.ต.ป. กําหนดไว สาํหรับการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการในกลุมโครงการประเภทที่ ๒ : โครงการสําคัญตามที่ ค.ต.ป. กําหนด)

 ๑.๑.๒ กลุมโครงการประเภทที่ ๒ : โครงการสําคัญตามที่ ค.ต.ป. กําหนด

  เปนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการสําคัญที่สวนราชการจะไดรับมอบหมาย
จาก ค.ต.ป. เปนกรณพีเิศษ ซึง่โครงการดงักลาว ค.ต.ป. จะเปนผูกาํหนด โดยพิจารณาคดัเลือกจากโครงการสําคญั
ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล และเปนโครงการ Top Down จากระดับนโยบาย กําหนดใหดําเนินการ
ในทุกกระทรวง (ค.ต.ป. ประจํากระทรวง) กระทรวงละ ๑ แผนงาน และ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด กลุมจังหวัดละ
๑ แผนงาน สําหรับการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ค.ต.ป. ไดกําหนดโครงการ Top Down
เพื่อให ค.ต.ป. ประจํากระทรวง/อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง และ อ.ค.ต.ป.กลุมจังหวัด ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลโครงการ คือ แผนงานบูรณาการดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
  การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลโครงการ ในกลุมโครงการประเภทท่ี ๒ (โครงการสําคญั
ตามที ่ค.ต.ป. กาํหนด) ของสวนราชการ จะเปนการดําเนนิงานรวมกนัระหวาง ค.ต.ป. ประจํากระทรวงทีเ่กีย่วของ 
กับ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง ซึ่งจะตองทําหนาที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้งการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานเสนอตอ ค.ต.ป. สวนการดําเนินการของจังหวัด ให อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด ทําหนาท่ี
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้งการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอตอ ค.ต.ป. ตอไป



๕๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

๑.๒ สรปุโครงการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาํปงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๒

 ๑.๒.๑ โครงการตามยุทธศาสตรสําคัญ

  กลุมโครงการประเภทที่ ๑ : โครงการตามยุทธศาสตรสําคัญ 

  (๑) การดําเนนิงานภายใตนโยบายยทุธศาสตรกระทรวงและจงัหวดั โดย ค.ต.ป. ประจาํกระทรวง 

และ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด ไดพิจารณาคัดเลือกโครงการมาดําเนินการ ซึ่งไดคัดเลือกโครงการเพื่อดําเนินการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผล จํานวน ๓๖ โครงการ สวน อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คัดเลือกโครงการเพื่อดําเนินการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผล จํานวน ๑๐ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๔๖ โครงการ

  จํานวนและรายชื่อโครงการตามยุทธศาสตรสําคัญภายใตนโยบายยุทธศาสตรกระทรวงและจังหวัด 

ที่ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด ไดพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 

ค.ต.ป. ประจํากระทรวง จํานวน

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ

๑. ค.ต.ป. ประจํากระทรวงการคลัง
 ๑.๑ การศึกษาแนวทางเพื่อสงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเขาสูระบบภาษีเงินไดและภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อสงเสริม

ขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทย

๑

๒. ค.ต.ป. ประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ
 ๒.๑ โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

๑

๓. ค.ต.ป. ประจํากระทรวงคมนาคม
 ๓.๑ โครงการคากอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพังแมนํ้ามูล เขตเทศบาลวารินชําราบและบานชองหมอ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี
 ๓.๒ โครงการกอสรางทางสายอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา-นครไทย จ.พิษณุโลก

๒

๔. ค.ต.ป. ประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 ๔.๑ โครงการบริหารจัดการองคกรลุมนํ้า ๒๕ ลุมนํ้าหลัก

๑

๕. ค.ต.ป. ประจํากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 ๕.๑ โครงการปรับปรุงซอมแซมทางดานกายภาพของหอเตือนภัย
 ๕.๒ โครงการจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ รายการเครื่องสงวิทยุกระจายขาวอากาศ กําลังสง ๑๐ กิโลวัตต แบบ Solid state

๒

๖. ค.ต.ป. ประจํากระทรวงพลังงาน
 ๖.๑ โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเอง
 ๖.๒ โครงการสถานีผลิตพลังงานในหนวยงานสถานศึกษาและโรงพยาบาลของรัฐ
 ๖.๓ โครงการรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน

๓

๗. ค.ต.ป. ประจํากระทรวงพาณิชย
 ๗.๑ โครงการขยายการคาการลงทุนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 ๗.๒ โครงการสงเสริมผูประกอบการไทยในการใชประโยชนจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 ๗.๓ โครงการเชื่อมโยงสินคาเกษตรและผลิตภัณฑสูชายแดนประเทศเพื่อนบาน

๓

๘. ค.ต.ป. ประจํากระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 ๘.๑ โครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 ๘.๒ โครงการทดสอบสินคา OTOP เพื่อยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค
 ๘.๓  โครงการสงเสริมและพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ ดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู

ในอาเซียน (ASEANTOM)

๓



๖

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ค.ต.ป. ประจํากระทรวง จํานวน

๙. ค.ต.ป. ประจํากระทรวงอุตสาหกรรม
 ๙.๑ คาใชจายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยใหเปนครัวอาหารคุณภาพของโลก (Thailand Quality Food to the World)
 ๙.๑  คาใชจายในการเสริมสรางมูลคาทางเศรษฐกิจแกอุตสาหกรรมอาหารและสรางคุณคาทางเศรษฐกิจแกอุตสาหกรรมอาหาร

และสรางความเชื่อมั่นใหแกคุณคาอาหารของไทย

๒

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานสังคม

๑. ค.ต.ป. ประจํากระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
 ๑.๑ คาใชจายในการรวบรวมขอมูลสถิตินักทองเที่ยวและรายไดดานการทองเที่ยว
 ๑.๒ โครงการขับเคลื่อนการทองเที่ยววิถีไทยตามแผนพัมนาการทองเที่ยวแหงชาติ
 ๑.๓ โครงการสงเสริมกีฬาผูสูงอายุ
 ๑.๔ โครงการพัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต

๔

๒. ค.ต.ป. ประจํากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
 ๒.๑ โครงการเสริมพลังทางสังคมและการมีสวนรวมของเครือขาย
 ๒.๒ โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

๒

๓. ค.ต.ป. ประจํากระทรวงแรงงาน
 ๓.๑ โครงการฝกอบรมฝมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

๑

๔. ค.ต.ป. ประจํากระทรวงวัฒนธรรม
 ๔.๑ โครงการมหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๘๔ พรรษา

๑

๕. ค.ต.ป. ประจํากระทรวงศึกษาธิการ
 ๕.๑ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย

๑

๖. ค.ต.ป. ประจํากระทรวงสาธารณสุข
 ๖.๑ โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตําบล Long Term Care
 ๖.๒ โครงการพัฒนาระบบบริการโรคไตเรื้อรัง (CKD clinic)
 ๖.๓ โครงการปองกันลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจร

๓

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานความมั่นคงและการตางประเทศ

๑. ค.ต.ป. ประจํากระทรวงกระทรวงกลาโหม
 ๑.๑ โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตกระสุนปนรถถัง เพื่อสนับสนุนเหลาทัพและเพื่อการสงออกตางประเทศ (ระยะที่ ๑)

๑

๒. ค.ต.ป. ประจํากระทรวงกระทรวงการตางประเทศ
 ๒.๑ ภารกิจสงเสริมนโยบายครัวไทยสูครัวโลกในตางประเทศ

๑

๓. ค.ต.ป. ประจํากระทรวงมหาดไทย
 ๓.๑ โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อการทองเที่ยวชุมชนโขงเจียม เทศบาลตําบลบานดาน อ.โขมเจียม จ.อุบลราชธานี ระยะที่ ๑

๑

๔. ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม
 ๔.๑ แผนงานภายใตนโยบายที่สําคัญของกระทรวงยุติธรรมดานการสรางความปลอดภัยในสังคม

๑

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานบริหารและหนวยงานไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

๑. ค.ต.ป. ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
 ๑.๑ โครงการสรางและพัฒนาผูนําที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรมในภาครัฐ
๒. อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานบริหารและหนวยงานไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
 ๒.๑ โครงการเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณพระอารามหลวง (สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ)

๑

๑

รวม ๓๖



๗๗

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด จํานวน

๑. อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัดคณะที่ ๑ ๗

 ๑.๑ โครงการติดตั้งไฟฟาแสดงสวางพลังงานแสงอาทิตย อ.สวนผื้ง จ.ราชบุรี
 ๑.๒ โครงการพัฒนาสินคาเกษตรอินทรียและสุขภาพวิถีไทย จ.ปราจีนบุรี
 ๑.๓ โครงการกอสรางจุดชมวิวบริเวณเขาทานกง อ.คลองใหญ จ.ตราด
 ๑.๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยวหาดทรายดํา อ.แหลมงอบ จ.ตราด
 ๑.๕ โครงการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งอัญมณีสูตลาดโลก จ.จันทบุรี
 ๑.๖ โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตผลไม (เงาะ ทุเรียน) นอกฤดูกาล จ.จันทบุรี
 ๑.๗ โครงการกอสรางอาคาร (โดม) ตลาดการคาดานผักกาด อ.โปงนํ้ารอน จ.จันทบุรี

๒. อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัดคณะที่ ๒ ๑

 ๒.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันดานการทองเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย

๓. อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัดคณะที่ ๓ ๑

 ๓.๑ โครงการสงเสริมและผลักดันใหหนองคายเปนเมืองเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย

๔. อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัดคณะที่ ๔ ๑

 ๔.๑ โครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑเมืองประจวบคีรีขันธ จ.ประจวบคีรีขันธ

รวม ๑๐

  ในภาพรวมโครงการตาง ๆ สามารถสนองตอบนโยบายยุทธศาสตรกระทรวง ยุทธศาสตรจังหวัด

และกลุมจังหวดัไดเปนอยางด ีถงึแมวาบางโครงการยงัมีขอจาํกดัเรือ่งงบประมาณและอตัรากาํลงั แตทัง้ผูบรหิาร

และบคุลากรของสวนราชการและจงัหวดัซึง่เหน็ความสาํคญัและประโยชนทีป่ระชาชน ชมุขน และผูมสีวนไดสวนเสยี

จะไดรับ จึงไดบริหารจัดการและดําเนินโครงการภายใตขอจํากัดตาง ๆ สงผลใหโครงการสวนใหญสามารถ

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายไดเปนอยางดี

  อยางไรก็ตาม เพื่อใหโครงการตาง ๆ สามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรกระทรวงและจังหวัดได

อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย จึงมีคําแนะนําเพ่ือนําไป

ปรบัปรงุการบรหิารจดัการโครงการ เชน แผนงานของบางโครงการยงัขาดตัวชีวั้ดเชงิคณุภาพหรือตัวชีว้ดัในระดบั

ผลลพัธ บางโครงการมกีารดาํเนนิงานลาชากวาแผนจงึสงผลถงึการเบกิจายงบประมาณ สวนราชการและจงัหวดั

ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการบริหารจัดการขอมูลใหมีความถูกตอง 

ครบถวน ทันเวลา เพื่อชวยใหผูบริหารสามารถใชขอมูลในการตัดสินใจไดอยางถูกตอง ทันทวงที นอกจากนี้

หนวยงานกลางหรือรัฐบาลยังสามารถชวยสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสวนราชการและจังหวัด

ผานการสนับสนุนดานงบประมาณในโครงการสําคัญและสงผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง การสงเสริม

ความรูความเขาใจที่จําเปนและถูกตองใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้ง

ควรสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพื้นที่อีกดวย



๘

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

  (๒) การดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่สําคัญ ตามแผนงาน

บูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย ค.ต.ป. ประจํากระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง 

รวมกนัพจิารณาคดัเลอืกแผนงานบูรณาการ สาํหรบัใชในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลของสวนราชการ 

และให อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด พิจารณาคัดเลือกแผนงานบูรณาการมาดําเนินการ สําหรับใชในการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลของจังหวัด รวมทั้งส้ิน ๖ แผนงาน ซ่ึงสามารถสรุปแผนงานบูรณาการ ประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ไดดังนี้

   (๒.๑) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

    • วัตถุประสงค : เพื่อใหคนไทยมีโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัย ครอบคลุม และ

มีราคาที่เหมาะสม เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทาง

เศรษฐกิจของประเทศ และเพือ่ใหประชาชนเขาถงึการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารอยางมีประสทิธภิาพ 

ท่ัวถึงและเทาเทียม โดยพัฒนาเครือขายและบูรณาการระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พัฒนาศักยภาพการแขงขัน

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 

บริหารจัดการขอมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศอยางเปนระบบและมั่นคง เพ่ือใชประโยชนในทุกภาคสวน

พรอมทั้งยกระดับความพรอมกําลังคน

    • หนวยงานเจาภาพ : สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

   (๒.๒) การสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ

    • วัตถุประสงค : เพื่อพัฒนาและเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวและบริการดวย

การดําเนินกลยุทธใหมทางการตลาด สรางความเชื่อมั่นแกนักทองเที่ยวและสรางภาพลักษณของประเทศ

อยางตอเนื่อง สนับสนุนใหประเทศไทยเปนเจาภาพจัดประชุมระดับนานาชาติจากทุกภาคสวน สรางความยั่งยืน

ใหแหลงทองเที่ยวไทย โดยพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญ แหลงทองเที่ยวใหมในเชิงกลุมพื้นท่ี พัฒนา

โครงขายโลจิสติกสและสิ่งอํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับพื้นที่และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนายกระดับ

สนิคา บรกิาร ปจจยัสนบัสนนุ และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการทองเทีย่วใหมคีณุภาพ ตลอดจนพฒันาบคุลากรและ

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมทองเท่ียวใหมีศักยภาพ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและการลงทุนทั้งในระดับ

ประเทศและภูมิภาค อันนําไปสูการเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน

    • หนวยงานเจาภาพ : สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

   (๒.๓) การจัดการแรงงานตางดาวและการคามนุษย

    • วัตถุประสงค : เพ่ือจัดระบบบริหารการใชแรงงานตางดาวและประชาชน

กลุมเปาหมายปลอดภยัจากกระบวนการคามนษุย สนบัสนุนการปองกนั ใหการชวยเหลอื และคุมครองผูเสยีหาย

ใหพรอมคืนสูสังคม แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองและบริหารจัดการแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมายใหเปนระบบ

    • หนวยงานเจาภาพ : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และสํานักงานปลัด

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย



๙๙

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

   (๒.๔) การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด

    • วัตถุประสงค : เพื่อใหสังคมเขมแข็ง ปลอดภัย และมีภูมิคุมกันจากภัยยาเสพติด 

เดก็ เยาวชน และประชาชนกลุมเสีย่งไดรบัการปองกนัมใิหเขาไปเกีย่วของกบัยาเสพติด ปราบปรามลงโทษผูผลติ 

ผูคา ผูนําเขา ผูมีอิทธิพล และผูประพฤติมิชอบโดยใชมาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอยางเปน

ระบบรวมมือกับตางประเทศในการควบคุมและสกัดกั้น ยาเสพติด บําบัดรักษาและฟ นฟูสมรรถภาพ                

ผูตดิยาเสพติดใหกลบัเขาสูสงัคมและสามารถดาํเนนิชวีติไดตามปกต ิโดยมกีลไกตดิตามชวยเหลอือยางเปนระบบ

ภายหลังการบําบัด

    • หนวยงานเจาภาพ : สาํนกังานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ (ปปส.)

   (๒.๕) การสงเสริมการวิจัยและการพัฒนา

    • วัตถุประสงค : เพื่อใหเกิดการบูรณาการงบประมาณวิจัยและพัฒนาของประเทศ 

ลดความซ้ําซอนของการใชงบประมาณการวจิยัและมีเปาหมายทีช่ดัเจน เพ่ือกาํหนดสดัสวนการลงทนุทางวชิาการ

ตามมิตติาง ๆ ใหเกดิความคุมคา และสอดคลองกบัเปาหมายการวจิยั เพือ่กาํหนดเปาหมายและการใชงบประมาณ

ในโจทยวิจัยเฉพาะเรื่องและระเบียบวาระแหงชาติตามนโยบายรัฐบาล และเพื่อประเมินผลความคุมคาของ

การลงทุนดานสงเสริมการวิจัยและพัฒนาไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

    • หนวยงานเจาภาพ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

   (๒.๖) การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

    • วตัถปุระสงค : เพือ่เพิม่ความสามารถในการแขงขนัของพืน้ทีช่ายแดนและประเทศ

โดยใชประโยชนจากโอกาสการเชื่อมโยงภูมิภาคในบริบทประชาคมอาเซียน เพื่อจัดระบบเศรษฐกิจตาม

แนวชายแดนและสกัดกั้นการลักลอบนําเขาแรงงานและสินคาเกษตรผิดกฎหมายโดยใชประโยชนจากแรงงาน

ตางดาว และการนําเขาวัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบานมาผลิตในบริเวณชายแดน และเพ่ือสนับสนุนการลงทุน

ของภาคเอกชนบริเวณชายแดนจากผูประกอบการไทย (โดยเฉพาะ SMEs) และการลงทุนจากตางประเทศ 

และเพื่อสนับสนุนการลงทุนตอเนื่องในประเทศเพื่อนบานในภูมิภาค

    • หนวยงานเจาภาพ : สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ

 ๑.๒.๒ กลุมโครงการประเภทที่ ๒ : โครงการสําคัญตามที่ ค.ต.ป. กําหนด

  เปนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการสําคัญที่สวนราชการจะไดรับมอบหมาย

จาก ค.ต.ป. เปนกรณีพิเศษ ซึ่ง ค.ต.ป. กําหนดให ค.ต.ป. ประจํากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง และ 

อ.ค.ต.ป.กลุมจงัหวดั ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลโครงการตามแผนงานบรูณาการดานการสงเสรมิวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งสามารถสรุปลักษณะของแผนงานบูรณาการดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม ไดดังนี้ 

  (๑) วัตถุประสงค เพ่ือการขับเคลื่อนงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 

ใหสามารถพัฒนายกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ไทยใหเติบโต สามารถสรางผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจในระดับสูง



๑๐

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

  (๒) กลุมเปาหมาย/ผูไดรับประโยชน 

   • กลุมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

   • กลุมผูที่มีความสนใจเริ่มตนประกอบธุรกิจ ทั้งบุคคลทั่วไปและนักศึกษา

  (๓) หนวยงานรับผิดชอบ

   • หนวยงานเจาภาพ

    -  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) สํานักนายกรัฐมนตรี

    -  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

   •  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ๘ กระทรวง (๑๕ หนวยงาน) และ ๑ กองทุนและ

เงินทุนหมุนเวียน

  (๔) งบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๙ : รวมทั้งสิ้น ๑,๕๒๖.๔๐๐๘ ลานบาท



บทที่ ๒ 
รายงานความกาวหนาการดำ เนินงาน
ตามมติคณะรัฐมนตรีและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ 





๑๓๑๓

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

บทที่ ๒

>> รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและขอเสนอแนะของ

 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ 

 การดาํเนนิงานในรอบระหวางปทีผ่านมา คณะอนกุรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) 

กลุมกระทรวงและกลุมจังหวัด และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง (ค.ต.ป. ประจํา

กระทรวง) คณะตาง ๆ ไดจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พรอมทั้งใหขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะเกีย่วกบัการดําเนนิงานในดานตาง ๆ รวมท้ังขอเสนอแนะดานการตรวจสอบและประเมนิผลทีเ่กีย่วของ

เสนอตอรัฐมนตรีเจากระทรวง หัวหนาสวนราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

(ค.ต.ป.) ทั้งนี้ ค.ต.ป. ไดประมวลเปนรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พรอมจัดทําขอเสนอ

แนะเก่ียวกบัการตรวจสอบและประเมินผลเสนอตอคณะรฐัมนตรพีจิารณาและมมีตใิหสวนราชการตาง ๆ ดาํเนนิการ

ในสวนที่เก่ียวของและไดนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอไป

 สําหรับรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑) 

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด และ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง และสวนราชการที่เกี่ยวของ

ไดมีการรายงานความกาวหนาที่สวนราชการไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

รวมถึงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง และ อ.ค.ต.ป.

กลุมจังหวัดคณะตาง ๆ ในปงบประมาณที่ผานมา (พ.ศ. ๒๕๕๘) และขอเสนอแนะในรอบประจําปงบประมาณ   

พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑) ในสวนของการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ๒ มาตรการ คือ ๑) โครงการกระตุน

การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลท่ัวประเทศ และ ๒) โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล

(ตําบลละ ๕ ลานบาท) สรุปในภาพรวมตามประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้

๒.๑ การรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี

 จากรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง อ.ค.ต.ป.

กลุมกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด พบวา บางสวนราชการและจังหวัดไมไดรายงานความกาวหนาที่ได

ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘ รวมถงึไมไดรายงานการดาํเนินงานตามขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. 

ประจํากระทรวง คณะตาง ๆ ในขณะที่สวนราชการและจังหวัดสวนใหญไดปฏิบัติตามขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. 

ประจํากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะตาง ๆ พรอมทั้งไดรายงาน

ความกาวหนามายัง ค.ต.ป. เพื่อทราบดวยแลว



๑๔

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

 ๒.๑.๑ การสอบทานกรณีปกติ

   > มิติดานการบริหารจัดการ

    (๑) การตรวจราชการ

แนวทางแกไขตามมติคณะรัฐมนตรี
สรุปความกาวหนาในการดําเนินการ

(สวนราชการที่มีการดําเนินการ)

ขอคนพบ 

 การจัดทําแผนการตรวจราชการประจําป โดยสํานักตรวจราชการของกระทรวง พบวามีบางกระทรวงจัดทําแผนการตรวจราชการประจําป 

ไมสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และตัวชี้วัดของกระทรวง รวมทั้งสํานักตรวจราชการบางหนวยงานไมไดกําหนดมาตรการในการติดตาม

ผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจตามขอเสนอแนะ  

• การจัดทําแผนการตรวจราชการจะตองมีการกําหนดใหรายงาน

ความกาวหนาผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ

ในรอบปที่ผานมา รวมทั้งการปรับปรุงแกไขปญหาและการดําเนินการ

ตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ เพื่อใหเห็นความกาวหนาและ

ความตอเนื่องของการแกไขปญหา

• แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการ ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดกําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบและที่

เกี่ยวของรายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะเชิงนโยบายให

สาํนกัตรวจราชการเพือ่ประมวลผลการดําเนนิงานตามขอเสนอแนะและ

กราบเรียนนายกรัฐมนตรีภายในเดอืนตลุาคม ๒๕๕๙ นอกจากน้ี ยงัได

กาํหนดใหจงัหวดัมกีารรายงานความกาวหนาผลการดาํเนนิการปรบัปรงุ

แก  ไขป ญหาตามข อ เสนอแนะของผู  ตรวจราชการในรอบป 

ทีผ่านมาในประเดน็นโยบายสาํคญัของรฐับาล (Issue) เรือ่ง การจดัการ

ขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอม ซึ่งในรายงานผลการตรวจราชการแบบ

บรูณาการภาพรวมของผูตรวจราชการ รอบที ่๑ ซ่ึงเปนการตรวจราชการ

เพือ่ตดิตามความกาวหนา ปญหาอปุสรรคในการดาํเนนิงาน โดยผูตรวจ

ราชการจะใหขอเสนอแนะกับหนวยงานที่รับผิดชอบ และหนวยงานที่

เกี่ยวของท้ังในระดับพ้ืนท่ี และระดับนโยบาย เพ่ือนําไปปรับปรุงการ

ดาํเนนิงาน ทัง้นี ้ ไดมกีารรายงานผลการดาํเนนิการแกไขปญหาตอเนือ่ง 

จากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไวดวย (นร)



๑๕๑๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

    (๒) การตรวจสอบภายใน

แนวทางแกไขตามมติคณะรัฐมนตรี
สรุปความกาวหนาในการดําเนินการ

(สวนราชการที่มีการดําเนินการ)

ขอคนพบ
 จํานวนอัตรากําลังของเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในทั้งของสวนราชการและจังหวัดสวนใหญ ยังมีจํานวนอัตรากําลังเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
ไมครบถวน ตามกรอบที่มติคณะรัฐมนตรี หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งทําใหการดําเนินงานดานตรวจสอบ
ภายในของหนวยงานมีประสิทธิภาพนอยกวาที่ควรเปน

• อัตรากําลังของผู ตรวจสอบภายในยังไมสอดคลองกับปริมาณ
หนวยรบัตรวจและภารกิจท่ีตองรับผดิชอบ โดยเฉพาะโครงการทีเ่นนหนกั
ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เพิ่มเติม 
โดยมีขอเสนอแนะใหหัวหนาสวนราชการควรใหการสนับสนุนการ
เพิ่มอัตรากําลังเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในใหเหมาะสม สอดคลองกับ
ปริมาณงานและหนาที่ความรับผิดชอบ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔) รวมทั้งใหความสําคัญในการสรางขวัญกําลังใจ
ใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน

• สวนราชการในสังกัดกระทรวงสวนใหญมีอัตรากําลังผูตรวจสอบ
ภายในครบถวนตามกรอบอัตรากําลังแลว และบางกระทรวงพบ
สวนราชการในสังกัดอยูระหวางการสรรหาเพ่ือทดแทนอัตราวางจาก
การโอนยายหนวยงาน (กษ/อก)

• กรมบัญชีกลางกําหนดแนวทางในการสรางขวัญกําลังใจ ความกาวหนา
ในวชิาชพีและการรกัษาผูดาํรงตาํแหนงนกัวชิาการตรวจสอบภายในและสงเสรมิ
ใหผูตรวจสอบภายใน ไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษ โดยไดเชิญผูแทนจาก
สาํนกั ก.พ. สาํนกังบประมาณ สมาคมผูตรวจสอบภายในภาครัฐ และสมาคม
ผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย เขารวมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทาง
ในการกาํหนดเงนิเพ่ิมเตมิสาํหรบัตาํแหนงนกัวชิาการตรวจสอบภายใน (กค)

ขอคนพบ
 เจาหนาที่ตรวจสอบภายในขาดความรู ความเขาใจ และทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานที่ยังไมครอบคลุมทุกดาน สงผลกระทบทําให
การดาํเนนิงานดานการตรวจสอบภายในของสวนราชการและจงัหวดั ยงัไมสามารถดาํเนนิการไดครอบคลมุทกุดานตามแผนการตรวจสอบภายใน
ที่กําหนด

• กรมบัญชกีลาง และสาํนกังาน ก.พ. ควรวางแผนการดําเนนิงานรวมกนั

เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะการปฏิบัติงานใหกับผูตรวจสอบ

ภายใน เพื่อใหการพัฒนามีความตอเนื่องอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งพัฒนา

องคความรูใหมท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานใหกับผูตรวจสอบภายใน

ของสวนราชการและจังหวัด ทั้งนี้ อาจมีการประสานการดําเนินงาน

รวมกับสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทยและสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา เพ่ือรวมกันพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานใหกับผูตรวจสอบภายใน 

• กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางไดจัดอบรม ในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือพัฒนาศกัยภาพและขดีสมรรถนะการปฏบิตังิานใหกบั

ผูตรวจสอบภายในประกอบดวย หลักสูตร ดังนี้ 

 ๑) หลักสูตรวิชาชีพ : หลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายใน

ภาครัฐ (CGIA) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผูเขารับการอบรม 

จํานวน ๑,๐๔๓ คน แบงเปน ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง ระดับสูง และ

ระดับรวบยอด

 ๒) หลักสูตรเสริมสรางสมรรถนะของผูตรวจสอบภายใน จัดอบรม 

๕ โครงการ โดยมีผูเขารับการอบรม จํานวน ๑,๒๕๗ คน ดังนี้

  ๒.๑) โครงการประชมุช้ีแจงการตรวจสอบภายใน เร่ือง ประกนั

   คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

  ๒.๒) โครงการติดตามผลการประเมินการประกันคุณภาพงาน

   ตรวจสอบภายในภาครัฐ

  ๒.๓)  โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผูตรวจสอบภายในภาครัฐสูวิชาชีพ 

(หัวขอวิชากระบวนการปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิด

ทางละเมิดและแพง วิธีการเขาใชงานและการตรวจสอบ

การบนัทกึขอมลูในระบบงานความรบัผดิทางละเมิดและแพง 

แนวทางการจัดหาพัสดุวิธี e-Market และ e - Bidding

และการตรวจสอบขอมลูในระบบการจดัซือ้จัดจางภาครัฐ) 

  ๒.๔) โครงการพฒันาผูตรวจสอบภายในดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  ๒.๕) โครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจําป 

   (หวัขอวชิาระบบ e - Payment และการแลกเปล่ียนความรู

   เกี่ยวกับความเส่ียงโครงการท่ีจะกอใหเกิดการทุจริต) 

 ๓) หลักสูตรเครือขายการตรวจสอบภายใน : โครงการเครือขาย

การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (กค)



๑๖

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

แนวทางแกไขตามมติคณะรัฐมนตรี
สรุปความกาวหนาในการดําเนินการ

(สวนราชการที่มีการดําเนินการ)

• สวนราชการควรสนับสนุนใหผูตรวจสอบภายในไดมีโอกาสเพ่ิมพูน
ความรูความสามารถในหนาท่ีที่รับผิดชอบโดยเฉพาะในเรื่องกฎ และ
ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานดานการบัญชีและการเงินอยาง
ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายในใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• สวนราชการไดมกีารสนับสนุนผูตรวจสอบภายในใหไดรับการพัฒนา
ศักยภาพอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยการจัดสงเจาหนาท่ีเขารับ
การอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูจากกรมบัญชีกลางและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งกํากับดูแลใหผูรับผิดชอบปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบที่
เกีย่วของอยางเครงครัด โดยในบางกระทรวงพบวาไดมกีารพัฒนาบุคลากร
ใหสอดคลองกับสมรรถนะในการทํางาน (Competency) และเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ (Career path) ดวย (กษ/พณ/สธ/อก)

• การวางแผนตรวจสอบระยะยาวยังไมครอบคลุมทุกหนวยรับตรวจ 
โดยเฉพาะดานสารสนเทศ ดานบริหาร และ e-auction เนื่องจากมี
ขอจํากัดดานบุคลากร จึงไดปรับแผนการตรวจระหวางป เพื่อรองรับ
ภาระงานที่ไดรับมอบหมายเพิ่มเติม โดยมีขอเสนอแนะใหหัวหนาสวน
ราชการควรใหความสาํคญักบังานตรวจสอบภายใน โดยกาํกบัดแูลและ
สนับสนุนใหมีการวางแผนการตรวจสอบระยะยาวใหครอบคลุม
ทุกหนวยรับตรวจและครบถวนในทุกประเด็น พรอมทั้งสนับสนุน
ความเปนอิสระในการดําเนินงาน

• กรมบัญชีกลางไดวางแผนการตรวจสอบ โดยไดมีหนังสือเวียน
สวนราชการเพ่ือกําหนดเร่ืองและประเด็นการตรวจสอบท่ีสําคัญ
ใหผูตรวจสอบภายในกําหนดไวในแผนการตรวจสอบประจําป ดังนี้

 ๑) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหตรวจสอบ ๔ ดาน

  - ดานการเงินและบัญชี

  - ดานการจดัซือ้จัดจาง (การจัดหาพัสดดุวยวธิกีาร e - Market 
   และ e - Bidding)

  - ดานความรับผดิทางละเมดิและแพง (ระบบงานความรับผดิ
   ทางละเมดิ ระบบงานความรบัผดิทางแพง ระบบงานผดิสัญญา
   รับทุน/ลาศึกษา ระบบงานฐานขอมูลลูกหนี้) 

  - โครงการตามนโยบายรฐับาล เชน โครงการเงนิกูเพือ่การพฒันา
   ระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและระบบขนสงทางถนน
   ระยะเรงดวน เปนตน

     ๒) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหตรวจสอบ ๔ ดานเชนเดียวกับ
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยในดานการเงินและบัญชีเพิ่ม
  การตรวจสอบระบบ e - Payment ดวย (กค)

ขอคนพบ

 ขอจาํกดัดานงบประมาณของหนวยตรวจสอบภายในท่ีไดรบัการจดัสรรทีไ่มเพยีงพอ ซึง่สงผลกระทบตอการพฒันาศกัยภาพผูตรวจสอบภายใน 
ที่ไมสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบในเชิงรุกเพื่อเปนหนวยสนับสนุนการดําเนินงานที่สําคัญใหกับผูบริหารได รวมท้ังมีผลกระทบทําใหการจัดทํารายงาน
ดานการตรวจสอบภายในไมสามารถสะทอนใหเห็นภาพของการตรวจสอบและการวิเคราะหในเชิงลึกของการดําเนินงานดานการตรวจสอบภายในได

• ผูบริหารของหนวยงานควรใหความสําคัญในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมหรือโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณประจําปให
แกหนวยตรวจสอบภายใน เพื่อใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจ
สอบใหเปนไปอยางครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งจะชวยลดโอกาสความเสียหาย
ตอการดําเนินงานดานตรวจสอบภายใน

• กระทรวงไดขอตั้งงบประมาณสําหรับเปนคาใชจายในการฝกอบรม
การตรวจสอบภายใน งานบริการใหความเชื่อมั่นใหครบทุกดาน โดยจัดให
มกีารใหคําปรกึษาแนะนาํเชงิรกุ และจดัฝกอบรมใหกบัผูทีไ่ดรบัมอบหมาย
ใหปฏบิตัหินาทีด่านการเงนิและพสัดใุนสวนภมูภิาค เพือ่ซกัซอมแนวทาง
การปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ อยางตอเนื่องอยางนอย ปละ 
๑ คร้ัง (ดศ)

ขอคนพบ

 ผูตรวจสอบภายในยังขาดบทบาทการดําเนินดําเนินงานในเชิงรุก เพ่ือทําหนาที่ในการใหขอเสนอแนะและขอแนะนําที่สําคัญ ซึ่งจําเปน
และเปนประโยชนตอการบริหารงานของผูบริหารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของหนวยงาน

• หนวยตรวจสอบภายในควรใหความสําคัญกับการปฏิบัติงาน
ดานการใหคําปรึกษามากขึ้น รวมทั้งการใหขอเสนอแนะหรือแนวทาง
การปฏบิตังิานบนพืน้ฐานของมาตรฐานตามหลกัวชิา เพือ่ใหการดาํเนนิงาน
ของสวนราชการและจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ
และบรรลุผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานไดดียิ่งขึ้น

• สวนราชการไดมกีารจัดทาํแผนการตรวจสอบประจาํป โดยมงีานดาน
การใหคาํปรกึษาเปนสวนหนึง่ของแผนฯ สาํหรับขอเสนอแนะนัน้ จะมุงเนน
การอางอิงหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติ ระเบียบ 
ขอบงัคบั มต ิครม. ตลอดจน หลกัเกณฑ แนวทาง และหนงัสอืสัง่การตาง ๆ 
เปนตน เพือ่ใหหนวยรับตรวจสามารถนาํขอเสนอแนะไปใชในการปฏบิติังาน
ไดถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบที่กําหนด (พณ)



๑๗๑๗

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

    (๓) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

แนวทางแกไขตามมติคณะรัฐมนตรี
สรุปความกาวหนาในการดําเนินการ

(สวนราชการที่มีการดําเนินการ)

ขอคนพบ

 ความเสีย่งทีพ่บยงัคงเปนความเสีย่งซํา้เดมิเกีย่วกบัดานบุคลากร เชน บคุลากรมคีวามรูความเขาใจในการปฏิบตังิานท้ังภารกิจหลกัและภารกิจ
สนบัสนนุไมเพยีงพอ และบคุลากรมจํีานวนนอยเมือ่เปรียบเทยีบกับภารกจิของหนวยงานทีม่จีาํนวนมาก ทาํใหการปฏิบตังิานยงัไมบรรลวุตัถุประสงค
และเปนไปตามเปาหมายทีก่าํหนด นอกจากนี ้ปญหาดานสารสนเทศควรมกีารปรับปรุงระบบใหทนัสมยั และเพียงพอตอการปฏบิตังิาน โดยควรมี
การจัดทําฐานขอมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

• หัวหนาสวนราชการควรใหความสําคัญกับการใหความรูเร่ือง
การควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงแกบุคลากรในระดับ
หนวยงานยอยอยางทัว่ถงึและตอเนือ่ง โดยดาํเนินการจดัเวทแีลกเปลีย่น
เรยีนรู และใหคําแนะนาํการดาํเนนิงานอยางตอเนือ่ง ควรมีการตดิตาม
ประเมนิผลการปฏบิตังิานตามแผนการควบคมุภายในและรายงานผล
ใหผูบรหิารไดรบัทราบเปนระยะ เพือ่ใหการดาํเนนิงานดานการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

• สวนราชการไดใหความสาํคัญและสงเสรมิเพิม่ทกัษะความรูความเขาใจ
ใหกับบคุลากร โดยจดัฝกอบรมแนวทางและวิธปีฏบิติังานดานการควบคมุ
ภายในที่ถูกตอง และสามารถนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และกําหนดใหมีการอบรมทุกปอยางตอเนื่อง (พณ/ดศ)

• สวนราชการควรกําหนดเปาหมายและแผนดําเนินงานในเชิงรุกให
มากข้ึน ควบคูไปกับแผนการแกไขปญหา รวมท้ังกําหนดยุทธศาสตร
และแนวทางการพฒันาในระยะยาว และควรมกีารพฒันาระบบฐานขอมลู
ท่ีสําคัญ ท้ังในสวนของฐานขอมูลประเภทตาง ๆ และการผลักดันให
เกิดการนาํไปใชประโยชนเพือ่การบรหิารและการตัดสนิใจอยางแทจริง

• กระทรวงไดเนนการกําหนดเปาหมายและแผนดําเนินงานในเชิงรุก
ใหมากข้ึนควบคูไปกบัแผนการแกไขปญหา รวมท้ังการกาํหนดยทุธศาสตร
สาํหรับการพฒันาในระยะยาว และไดมกีารพฒันาระบบฐานขอมูลทีส่าํคญั 
โดยผลักดันใหเกิดการนําไปใชประโยชนเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
อยางแทจรงิ ในรปูแบบของการจดัต้ังศนูยปฏิบตักิารขอมลู (War Room) 
เพ่ือเปนศนูยกลางขอมูลดานนโยบายและปฏบัิตกิารใหเปนระบบในภาพรวม
ของกระทรวง (กษ)

ขอคนพบ

 บางสวนราชการยังกําหนดกระบวนการปฏิบัติงานในแผนปรับปรุงควบคุมภายในไมครอบคลุมภารกิจหลักหรืองานสําคัญ และไมครอบคลุม
ทุกหนวยงานยอย และสวนใหญจะกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของกิจกรรมไมสอดคลองกับลักษณะกิจกรรม ท้ังน้ี มาจากปจจัยท่ีสวนราชการ
และจงัหวดัยงัไมใหความสาํคญัเทาทีค่วรกบัการดาํเนนิงานควบคุมภายใน และการใชประโยชนจากเคร่ืองมอืดงักลาวมาชวยในการบริหารราชการ

• สวนราชการยงักาํหนดกระบวนงานการปฏิบตังิานในแผนปรับปรุง
การควบคุมภายในไม ครอบคลุมภารกิจหลักหรืองานสําคัญ
และไมครอบคลุมทกุหนวยงานยอยและสวนใหญจะกาํหนดระยะเวลา
แลวเสร็จของกิจกรรมไมสอดคลองกับลักษณะกิจกรรม ทั้งนี้ มาจาก
ปจจัยที่สวนราชการยังไมใหความสําคัญเทาที่ควรกับการดําเนินงาน
ควบคุมภายใน และการใชประโยชนจากเครื่องมือดังกลาวมาชวยใน
การบริหารราชการ ดังนั้น จึงตองมีการสงเสริมความรูที่ถูกตอง และ
จดัใหมีมาตรการจงูใจหรอืกําหนดแนวนโยบายการสัง่การ เร่ืองแนวทาง
ดําเนินการควบคุมภายในใหชัดเจน

• กรมบัญชีกลางไดสนับสนุนวิทยากรไปใหความรู ความเขาใจกับ
สวนราชการอยู เปนประจํา รวมทั้งสงเสริมใหสวนราชการสามารถ
กําหนดแนวทางการประเมนิผลการควบคมุภายใน โดยการนาํกระบวนงาน
ที่สรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน มาวิเคราะหและประเมินผล
การควบคมุภายในเพิ่มเติมดวย (กค)

• ส วนราชการควรให ความสําคัญกับการกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการของกิจกรรมปรับปรุงใหมีความสอดคลองและเหมาะสม
กับลักษณะของกิจกรรมปรับปรุงที่กําหนดเพื่อใหสอดคลองกับ
ความเรงดวนของรายการท่ีตองปรบัปรงุ ความสะดวกในการกํากบัดแูล
ของฝายบริหารและการจัดสรรทรัพยากรในการดําเนินการ

• สวนราชการในสังกัดของกระทรวงใหความสําคัญกับการกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการของกิจกรรมที่ต องปรับปรุงกับลักษณะของ
กิจกรรมที่ตองปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองกับความเรงดวนของรายการที่
ตองปรับปรุง และระบุความกาวหนาของผลการดําเนินงานอยางชัดเจน 
พรอมกับใหความรูเร่ืองการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง 
เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการกํากับดูแลของฝายบริหารและการจัดสรร
ทรัพยากรในการดําเนินการ (ดศ)



๑๘

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

    (๔) การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

แนวทางแกไขตามมติคณะรัฐมนตรี
สรุปความกาวหนาในการดําเนินการ

(สวนราชการที่มีการดําเนินการ)

ขอคนพบ

 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการและจังหวัดมีความลาชา

• สวนราชการควรกําหนดแผนตารางเวลาของขั้นตอนการไดมา

ซึ่งประเด็นตัวชี้วัดระดับกระทรวงเพื่อใหทันตามระยะเวลาท่ีกําหนดใน

การเจรจาตัวชี้วัด

• สวนราชการไดกําหนดแผนปฏิบัติงานใหสอดคลองกับปฏิทิน

การจดัทาํคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ ของสาํนกังาน ก.พ.ร. และแจงเวยีน

ใหหนวยงานที่เก่ียวของไดรับทราบ เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติรวมกัน 

รวมทั้งไดมีการเรงรัดกระบวนการและสามารถดําเนินการจัดทํา

คาํรบัรองการปฏบัิตริาชการ ไดตรงตามเวลาทีส่าํนักงาน ก.พ.ร. กาํหนด 

กรณีน้ี มีบางสวนราชการกาํหนดใหมีการรายงานผลการปฏิบตัริาชการ

ตามคํารับรองฯ เปนรายไตรมาสดวย (ดศ/พณ)

ขอคนพบ

 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติภายในของสวนราชการ/จังหวัดเกี่ยวกับการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป สวนใหญมีผลการดําเนินงาน

ตํ่ากวาคาเปาหมาย

• ผูบรหิารควรเรงรดัการปฏบิตัริาชการเพือ่เพิม่การเบกิจายงบประมาณ 

ใหเปนไปตามเปาหมาย นอกจากนี ้สวนราชการควรระบปุญหา/อปุสรรค 

จากการดาํเนินงานตามตัวชีวั้ดท่ีมีผลการดาํเนนิงานต่ํากวาคาเปาหมาย

• มกีารเรงรัดตดิตามกาํกบัดแูลการดาํเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย

และเรงรัดการเบกิจายใหเปนไปตามเปาหมายมตคิณะรัฐมนตรี รวมทัง้

ไดจัดทําตัวชี้วัดมิติภายในดานการเบิกจายงบประมาณมีผลการดาํเนนิงาน

ตํา่กวาคาเปาหมาย ทัง้นี ้ ในการตดิตามการใชจายงบประมาณมกีารใช

กลไกทีก่รมบัญชกีลางกําหนด โดยใหทกุหนวยงานตัง้คณะกรรมการกาํกบั

เรงรัดตดิตามการเบกิจายงบประมาณ และเชญิสวนราชการประชุมเพ่ือ

รวมแกไขปญหาอุปสรรคในการเบกิจายงบประมาณและลงพ้ืนทีต่ดิตาม

หนวยงานที่ไดรับรายจายลงทุนสูงแตเบิกจายคอนขางตํ่า (กค/ดศ)



๑๙๑๙

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

   > มิติดานการเงิน

แนวทางแกไขตามมติคณะรัฐมนตรี
สรุปความกาวหนาในการดําเนินการ

(สวนราชการที่มีการดําเนินการ)

ขอคนพบ

 อตัราการเบิกจายงบประมาณรายจายของสวนราชการและจงัหวดัสวนใหญ ทัง้ในภาพรวมและงบลงทนุ ตํา่กวาเปาหมายทีค่ณะรัฐมนตรีกําหนด

• หัวหนาสวนราชการและจังหวัดควรกําหนดแนวทางหรือมาตรการ

ในการควบคุม เรงรัด ติดตามการดําเนินการ เพ่ือใหมีการเบิกจาย

งบประมาณไดแลวเสร็จภายในปงบประมาณตามเปาหมายที่กําหนด

• กระทรวงมีการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําทุกเดือน 

โดยเรงรัด ตดิตาม กาํกบัดูแลการเบิกจายใหเปนไปตามมตคิณะรัฐมนตรี

กาํหนดและดาํเนินการใหถูกตอง ตรงเวลา โดยกาํหนดเปนตวัชีวั้ดสาํหรับ

ประเมินผูรับผิดชอบ และติดตามการใชจายเงินที่ขอกันไวเบิกเหลื่อมป

ใหเปนไปตามแผนสัญญา และ/ระยะเวลาที่ขอกันเงินไวพรอมทั้งจัดทํา

ขั้นตอนการดําเนินงานการตั้งคําของบประมาณ และดําเนินการใช

งบประมาณใหเปนไปตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตร ี(ดศ)

• สวนราชการไดจัดประชุมเรงรัดติดตามการเบิกจายงบประมาณ

ทกุเดอืน โดยในบางหนวยงานไดกาํหนดมาตรการในการเรงรดัการกอหนี้ 
เพื่อแกไขปญหาอัตราการเบิกจายงบลงทุนและงบประมาณรายจายใน

ภาพรวมตํา่กวาเปาหมายท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด รวมท้ังไดเชญิหัวหนา

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ เขารวมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับปญหาและ

อุปสรรค พรอมทั้งหาแนวทางแกไขใหสามารถเบิกจายเงินงบประมาณ

ไดรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพย่ิงขึน้และสามารถดาํเนินการเปนไปตามเปาหมาย 

(กก/กค/พณ/อก)

ขอคนพบ

 ยังคงพบปญหาซํ้าเดิมดานบุคลากร ไดแก การขาดแคลนอัตรากําลัง และความรูความสามารถของบุคลากรมีไมเพียงพอ รวมทั้งปญหาการ

โยกยายเจาหนาที่ ซึ่งสงผลตอความถูกตองของรายงานทางการเงิน

• สวนราชการควรใหความสําคัญในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางทุก

ขัน้ตอน และตดิตาม กาํกับดแูลอยางใกลชิด เพ่ือใหการเบกิจายงบประมาณ

มีประสิทธิภาพและเปนไปตามเปาหมายคณะรัฐมนตรี โดยควรสงเสริม

และพฒันาใหเจาหนาท่ีผูปฏิบตังิานมีความรู ความเขาใจระเบยีบหนงัสือ

สั่งการมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ รวมถึงขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจาง

• กระทรวงไดสงเสริมสนบัสนนุใหเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมดาน

ระเบียบ กฎหมาย และนโยบายทีเ่กีย่วของท้ังในสวนกลางและสวนภมูภิาค 
และสวนราชการในสังกัด ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานติดตาม เรงรัด 

การปฏบิตังิานและการเบิกจายงบประมาณ ซึง่บางสวนราชการมีการติดตาม

งานในระบบ Online และติดตามในพื้นที่ (กษ)

• สวนราชการจดัอบรมใหความรูดานบญัชีและการเงนิแกเจาหนาทีข่อง

หนวยงานในสังกัด เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานคลัง (กษ/สธ)



๒๐

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

 ๒.๑.๒ การสอบทานกรณีพิเศษ

   > กรณีสวนราชการ

แนวทางแกไขตามมติคณะรัฐมนตรี
สรุปความกาวหนาในการดําเนินการ

(สวนราชการที่มีการดําเนินการ)

ขอคนพบ

 การดําเนินโครงการลาชากวาแผนและการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และบางโครงการแมจะสามารถดําเนินการได

ตามระยะเวลาที่วางไว แตผลการดําเนินโครงการกลับไมเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ

• โครงการทีอ่ยูระหวางดาํเนนิการควรตดิตาม เรงรดั การดาํเนนิ

โครงการใหเปนไปตามแผนทีก่าํหนด และจดัทาํรายงานความกาวหนา

เปนรายไตรมาสรวมทัง้ควรตดิตามโครงการทีด่าํเนนิการแลวเสรจ็

ดวย

• กรณีการดําเนินการโครงการลาชา เนื่องจากปญหาในการสอบราคาหรือ 

e-auction เชน ไมมผีูยืน่ซอง/เสนอราคาสงูกวางบประมาณ/TOR ถกูทกัทวงและ

มกีารเปลีย่นแปลงงบประมาณ/รายละเอยีดโครงการ โดยมขีอเสนอแนะใหสวน

ราชการจัดทํา/ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานแผนจัดซื้อจัดจาง แผนการใชจาย

งบประมาณใหสอดคลองกับเปาหมายและการดําเนินงานจริง รวมทั้งควรมี

การจดัทาํแผนสํารองและแผนบริหารความเสีย่ง นอกจากนี ้ ใหรายงานปญหา

ใหผูบริหารไดรับทราบ เพื่อสั่งการแกไข และควรทบทวนแผนพรอมทั้งปรับ

งบประมาณใหเหมาะสมและสอดคลองกับการดําเนินงานจริง

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการคลังมีเพียงโครงการใหญ 

๑ โครงการท่ีลาชาไมสามารถดําเนนิการจัดซือ้จัดจางไดทันภายในกําหนดเวลา 

อยางไรก็ดี ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมศุลกากรไดอนุมัติหลักการ

ในการจัดซื้อจัดจาง โดยใหสวนราชการแตละแหงที่เปนหนวยเบิกจายทั้งสวน

ภูมิภาค และสวนกลางดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดเองตามวงเงินงบประมาณที่

ไดรบัมอบอาํนาจจากอธบิดีกรมศลุกากร ทาํใหการจัดซือ้จดัจางในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ไมพบความลาชาในการดําเนินการ (กค)

• สวนราชการมีการติดตามเรงรัด การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนที่

กําหนดและจัดทํารายงานโครงการสําคัญเสนอผูบริหารทราบเปนรายเดือน 

นอกจากนี้ บางสวนราชการกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินโครงการ

ทุกไตรมาส ซึ่งจากผลการดําเนินงานสามารถดําเนินโครงการแลวเสร็จตาม

แผนงานที่กําหนด (พณ)



๒๑๒๑

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

๒.๒ การรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและ

 ประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ

 จากรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พบวา กระทรวงสวนใหญไดรายงาน

การดาํเนนิงานตามขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. คณะตาง ๆ พรอมทัง้ไดปฏบิติัตามขอเสนอแนะทีไ่ดใหไว ทัง้นี ้ไดรายงาน

ความกาวหนามายัง ค.ต.ป. เพื่อทราบแลว ดังตอไปนี้

 ๒.๒.๑ การสอบทานกรณีปกติ

   > มิติดานการบริหารจัดการ

    (๑) การตรวจราชการ

แนวทางแกไขตามขอเสนอแนะของ ค.ต.ป.
สรุปความกาวหนาในการดําเนินการ

(สวนราชการที่มีการดําเนินการ)

• การจัดทําแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ควรปรับขั้นตอน

ใหมีความเหมาะสม และดาํเนินการใหแลวเสรจ็โดยเรว็ และนาํเสนอให

คณะรัฐมนตรี พิจารณาตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด เพื่อใหผูตรวจ

ราชการสามารถนําความเห็นของคณะรัฐมนตรีและหนวยงานกลางที่

เ ก่ียวข องไปใช ประกอบการออกตรวจราชการในพื้นที่ ได อย าง

เหมาะสมและทันการณ

• สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยสํานักตรวจราชการไดมี

การดาํเนนิการปรับกระบวนการจัดทาํแผนการตรวจราชการแบบบรูณาการ

ของผูตรวจราชการประจําป ใหมีความรวดเร็วข้ึน รวมทั้งมีการแตงตั้ง

คณะจัดทําแผนและขับเคล่ือนการตรวจราชการแบบบูรณาการ

ของผูตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกําหนด

จัดประชุมคณะจัดทําแผนฯ เพ่ือใหสามารถดําเนินการจัดทําแผน

การตรวจราชการแบบบูรณาการไดแลวเสร็จตามกําหนด ภายใน

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ (นร)

• สํานักตรวจราชการไดปรับขั้นตอนการจัดทําแผนการตรวจราชการ

แบบบูรณาการใหมีความเหมาะสมแลว ทั้งนี้ เพื่อใหผูตรวจราชการ

สามารถนําไปใชประกอบการออกตรวจราชการในพื้นที่ไดอยางเหมาะสม

และทันเหตุการณยิ่งขึ้น (ดศ)

• ผูตรวจราชการควรพิจารณานําผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

และแนวทางแกไขในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปเปนแนวทางใน

การตรวจราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใหโครงการตาม

แผนการตรวจราชการบรรลุวัตถุประสงค และเปนไปตามเปาหมายที่

กําหนด

 นอกจากนี ้ผูตรวจราชการควรตรวจราชการใหครบตามแผนทีก่าํหนดไว 

กรณโีครงการไดรบังบประมาณลาชา หรือมีเหตสุุดวสัิยทาํใหไมสามารถ

ตรวจไดตามแผนการตรวจที่กําหนดไว ควรพิจารณาแนวทางปรับปรุง

การตรวจราชการใหมีประสิทธภาพเพิ่มขึ้น

• กระทรวงไดนําผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค และแนวทาง

แกไขปญหาที่พบในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปใชเปนแนวทางใน

การตรวจราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดวยแลว รวมทัง้มุงเนน

ดําเนินการตรวจราชการใหครบถวนตามแผนที่กําหนดไว (ดศ)

• ขอเสนอแนะอื่น ๆ  เรื่องการตรวจราชการ เชน การจัดทําฐานขอมูล

งานวิจัยและการสงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใช และในเรื่องการเตือน

ภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัย เปนตน

• กระทรวงไดดาํเนินการจดัทาํฐานขอมลูงานวจิยั เพ่ือการสบืคนแลว

รวมทั้งสงเสริมใหนํางานวิจัยไปใชประโยชนในหลายชองทาง และกรณี

ศนูยเตอืนภยัพบิตัแิหงชาต ิไดโอนภารกิจไปเปนของกระทรวงมหาดไทย

เพ่ือสนับสนุนกลไกการดําเนินงานในพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(วท/ดศ)



๒๒

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

    (๒) การตรวจสอบภายใน

แนวทางแกไขตามขอเสนอแนะของ ค.ต.ป.
สรุปความกาวหนาในการดําเนินการ

(สวนราชการที่มีการดําเนินการ)

• สํานัก/กลุ มตรวจสอบภายในทุกสวนราชการควรจัดทํารายงาน

ผลการตรวจสอบภายในใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

การตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรฐานการตรวจสอบ

ภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ และเกณฑการประเมินของแนวทางการประกันคุณภาพงาน

ตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕

• สํานัก/กลุมตรวจสอบภายในของสวนราชการในสังกัดกระทรวง

มดีาํเนนิการจดัทาํรายงานผลการตรวจสอบภายใน เปนไปตามระเบยีบ

กระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ

พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรยิธรรมการปฏบัิตงิาน

ตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และเกณฑการประเมนิ

ของแนวทางการประกนัคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั พ.ศ. ๒๕๕๕ 

รวมถึงขอกําหนดตาง ๆ เชน 

 - ระยะเวลาการเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน ๑ - ๒ เดอืน

นบัจากวนัทีด่าํเนนิการตรวจสอบแลวเสร็จ ซึง่ทันตามทีร่ะเบยีบกาํหนด

 - ระบุปญหา สาเหตุ ผลกระทบ ไวในรายงานผลการตรวจสอบ

 - กําหนดระบบ/กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ

ไวในรายงานการตรวจสอบ

 - มีการแจงขอเสนอแนะท่ีหัวหนาสวนราชการสั่งการแลวให

หนวยรับตรวจนําไปปฏิบัติ

 - สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหนาสวนราชการทุก

๓ เดือน เปนตน (กษ)

    (๓) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

แนวทางแกไขตามขอเสนอแนะของ ค.ต.ป.
สรุปความกาวหนาในการดําเนินการ

(สวนราชการที่มีการดําเนินการ)

• ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงาน

ภายในอยางสมํา่เสมอ เพือ่ใหการบรหิารงบประมาณและทรัพยากรบคุคล

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

• กระทรวงกําหนดใหมีการประชุมผู บริหารระดับสูงเพื่อติดตาม

การดําเนินงานและการใชจายงบประมาณของแตละสวนราชการ

ในสังกัดกระทรวงใหเปนไปตามนโยบายเปนประจําทุกสัปดาหและ

มีการดําเนินโครงการวิเคราะหระบบงานและภารกิจของกระทรวง

เพ่ือนํามาเปนขอมูลประกอบการทบทวนบทบาทภารกิจและการปรับ

โครงสรางของสวนราชการในสงักดักระทรวง ตลอดจนการจดัทาํยทุธศาสตร

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวง ซึ่งไดรับความเห็นชอบเมื่อ

เดือนเมษายน ๒๕๕๙ โดยแจงเวียนใหสวนราชการในสังกัดทราบและ

ถอืใชเปนแนวทางในการปฏบิตั ิ เพือ่ใชแกไขปญหาในประเด็นของบคุลากร

มีความรูทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานเฉพาะท่ียัง

ไมเพียงพอ

 นอกจากนี้ ในแตสวนราชการในสังกัดกระทรวงไดมีการดําเนินการ

พฒันาปรบัปรงุระบบการทาํงานภายใน อาทเิชน การวิเคราะหและจดัทาํ

แผนอัตรากําลังและการจัดทําเสนทางการฝกอบรมของตําแหนงตาง ๆ 

การปรบัโครงสรางและแผนอตัรากาํลงั และการพฒันาระบบสารสนเทศ

เพื่อบูรณาการงบประมาณและพัสดุ เปนตน (กษ)



๒๓๒๓

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

    (๔) การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

แนวทางแกไขตามขอเสนอแนะของ ค.ต.ป.
สรุปความกาวหนาในการดําเนินการ

(สวนราชการที่มีการดําเนินการ)

• สวนราชการตองบรูณาการการดาํเนนิงานตวัชีวั้ดรวมกนั โดยควร

ประชุมหารือรวมกันตั้งแตตนปงบประมาณเก่ียวกับคาเปาหมายของ

ตัวชี้วัด เพื่อใหการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

• ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้ังแตตนปงบประมาณไดมกีารประชมุหารอื

รวมกนัระหวางหนวยงานในสงักดักลุมภารกจิเดยีวกนัและหนวยงานอ่ืนท่ี

ดําเนินงานในภารกิจเดียวกันเพื่อกําหนดกรอบการทํางานและกําหนด

เปาหมายรวมกัน นอกจากนี้ยังมีการประชุมหารืออยางตอเนื่องเปนระยะ ๆ 

อาทกิารกําหนดเปนตวัชีว้ดัรวมระหวางกรม (MOU) โดยไดมีการประชุม

หารือเพ่ือกําหนดเปาหมายและติดตามผลการดําเนินงานรวมกัน เพื่อให

การดําเนินงานตามตัวชี้วัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (กษ)

• สวนราชการควรนาํบรบิทปจจบุนัและปจจยัท่ีสวนราชการสนบัสนนุ 

รวมทั้งการคาดการณตามหลักวิชาการมาประกอบการพิจารณากําหนด

เปาหมายการดําเนินงานตัวชี้วัดใหเหมาะสมในแตละป เพื่อชี้แจงถึง

วิธีการบริหารจัดการที่สงผลตอการดําเนินงานของตัวชี้วัดดังกลาว

• สวนราชการไดมีการสรุปบทเรียนผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปพิจารณา

กําหนดตัวชี้วัด เปาหมายและเกณฑการประเมินที่สะทอนผลลัพธของ

การดาํเนนิงานตามภารกจิหลกัของสวนราชการ ทัง้นี ้ การกําหนดตัวช้ีวดั

ภารกจิหลักใชนโยบาย ยุทธศาสตร และงบประมาณของสวนราชการอางองิ 

และการกําหนดเปาหมายยังคํานึงถึงขอมูลปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบ

ตอการดําเนินงานของตัวชี้วัด เพื่อใหการพิจารณากําหนดเปาหมาย

การดําเนินงานตัวชี้วัดใหเหมาะสมในแตละป (กษ)

• ทุกสวนราชการควรใหความสําคัญกับการระบุปญหา/อุปสรรค

ในการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงาน

ตํ่ากวาเปาหมาย เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการขออุทธรณและเพื่อ

ปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไป รวมทั้งตองตรวจสอบและปรับปรุง

รายงานใหมีสาระสําคัญครบถวนสมบูรณ

• สวนราชการสวนใหญมีการรายงานปญหาอุปสรรคในรายงานผล

มีการประชุมติดตามผลของสวนราชการ และในการประชุมติดตามของ

คณะอนุกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินสวนราชการระดับกรม 

๔ คณะ (รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน) ไดใหความสําคัญและ

กําหนดใหทุกสวนราชการระบุปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานตาม

ตวัชีวั้ด โดยเฉพาะตวัช้ีวัดทีม่ผีลการดาํเนนิงานตํา่กวาเปาหมาย เพ่ือใชเปน

ขอมูลพื้นฐานในการขออุทธรณและเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานในป

ตอไป (กษ)

• ขอเสนอแนะอืน่ ๆ  เรือ่งการปฏิบัตริาชการตามคํารับรองการปฏบิตัิ

ราชการ ไดแก การดาํเนินการตามตัวชีวั้ดในเรือ่งการตดิตามผลการยืน่

ขอจดสิทธิบัตรของงานวิจัยที่ควรมีการติดตามวามีงานวิจัยจํานวน

เทาใดที่ไดรับการจดสิทธิบัตร

• หนวยงานในสังกัดกระทรวงที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร ไดมีการติดตามผล

การยื่นขอจดสิทธิบัตรของงานวิจัยอยูแลวโดยมีขอมูลจํานวนผลงานวิจัย 

พฒันาและนวตักรรมทีน่าํไปยืน่ขอจดทะเบยีน และไดรบัการจดทะเบยีน

ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) (วท)



๒๔

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

  >> มิติดานการเงิน

แนวทางแกไขตามขอเสนอแนะของ ค.ต.ป.
สรุปความกาวหนาในการดําเนินการ

(สวนราชการที่มีการดําเนินการ)

• จดัทาํ/ปรบัปรงุแผนปฏิบตังิานแผนจดัซ้ือจดัจาง แผนการใชจาย

งบประมาณ ใหสอดคลองกบัเปาหมายและการดาํเนนิการจรงิ รวมทัง้

ควรมีการจัดทําแผนสํารองและแผนบริหารความเสี่ยง

• สวนราชการไดจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ

สงใหสาํนักงบประมาณพิจารณาใหความเหน็ชอบในตอนตนปงบประมาณ 

รวมทั้งไดจัดสงแผนการจัดซื้อจัดจางใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินทราบ 

เมื่อตนปงบประมาณ นอกจากน้ี ไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการ

เพือ่ตดิตามการใชจายงบประมาณและรายงานปญหาอปุสรรคใหผูบรหิารทราบ

เปนประจําทุกเดือน (พณ)

• รายงานปญหาใหผูบริหารไดรับทราบเพื่อสั่งการแกไข รวมทั้งควร

ทบทวนแผนพรอมทั้งปรับงบประมาณใหเหมาะสมและสอดคลองกับ

การดําเนินงานจริง

• สวนราชการไดติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญและรายงาน

ผูบริหารทราบเปนรายเดือน รวมท้ังปรับแผนงบประมาณใหเหมาะสม

และสอดคลองกับการดําเนินงานจริงมากขึ้น (พณ)

• สวนราชการ ควรมีการฝกอบรมพัฒนาใหความรูดานพัสดุแก

ผูปฏบัิตงิานทีเ่กีย่วของกบัการพัสด ุเนือ่งจากบางหนวยงานไมมีเจาหนาที่

พัสดุในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง หรือมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การจัดซื้อจัดจางไมเพียงพอ

• สวนราชการไดสงเจาหนาที่ผู ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง

เขารวมอบรมกับหนวยงานกลาง เพื่อการพัฒนาความรู ความเขาใจและ

นํามาใชปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  (วธ)

• ขอเสนอแนะอืน่ ๆ เร่ืองรายงานการเงนิ ไดแก พบการบนัทึกบญัชี

ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มีขอผิดพลาด คลาดเคลื่อน เกิดขึ้นในบางสวนราชการ ซึ่งควรเรงรัด

แกไขใหแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

• สวนราชการในสังกัดของกระทรวงดําเนินการตามขอเสนอแนะ

ไดบางสวน สําหรับแตละประเด็นของเร่ืองการปรับปรุงแกไขในขอมูลท่ี

คลาดเคล่ือนของงบการเงิน โดยไดมีการวางแผนการดําเนินการอยาง

ตอเนื่อง จนถึงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ไดมีการตั้งคณะทํางาน

เพือ่เรงรดัการแกไขปญหาดงักลาวดวย นอกจากนี ้มกีาํหนดจัดสงเอกสาร

หลักฐานเกี่ยวกับงบการเงินเพ่ิมเติมท่ีเหลือให สตง. ตรวจสอบภายใน

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ (คค)

 



๒๕๒๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

 ๒.๒.๒ การสอบทานกรณีพิเศษ

แนวทางแกไขตามขอเสนอแนะของ ค.ต.ป.
สรุปความกาวหนาในการดําเนินการ

(สวนราชการที่มีการดําเนินการ)

• หนวยงานรบัผดิชอบ ตองใหความสาํคญักบัการจดัทาํรายละเอยีด

ขอเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และตองมี

การพิจารณาและกล่ันกรอง ความครบถวนของขอมูล เอกสาร หลกัฐาน 
ประกอบการเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการอยางเครงครัด และ

ในการจดัทาํคําของบประมาณรายจายประจําป ใหเปนไปตามพนัธกจิ

และยทุธศาสตรของหนวยงาน รวมท้ังควรใหความสําคัญกับรายละเอยีด

ขอเสนอและความเปนไปไดของโครงการ กอนท่ีจะจัดสรรงบประมาณ

ใหหนวยงาน

• กระทรวงไดใหความสาํคญักบัการจดัทาํรายละเอียดขอเสนอโครงการ

ทีจ่ะขอรับการสนบัสนนุงบประมาณ โดยมุงเนนกระบวนการพิจารณาและ

กลัน่กรอง ใหมีความครบถวนของขอมลู เอกสาร หลกัฐาน สาํหรับประกอบ

การเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการอยางเครงครัด และในการจัดทํา

คาํของบประมาณรายจายประจาํป มกีารกาํหนดใหเปนไปตามพันธกจิและ

ยทุธศาสตรของหนวยงาน รวมท้ังไดใหความสาํคัญกบัรายละเอียดขอเสนอ

และความเปนไปไดของโครงการ กอนท่ีจะจดัสรรงบประมาณใหหนวยงาน

ตาง ๆ ดวย ทั้งนี้ ไดกําหนดไวเปนแนวทางสําหรับการดําเนินงาน ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (กก) 

• ควรดําเนินนโยบายอยางตอเนื่อง และเนนกิจกรรมเกี่ยวกับการ

สงเสรมิสนบัสนนุ และพฒันาการทองเท่ียวกฬีา และนนัทนาการ ใหเกิด 

ประโยชนสูงสุดอยางแทจริง

• ผูบริหารของกระทรวงฯ ไดกําหนดนโยบายสงเสริมและพัฒนาดาน

ทองเที่ยวและดานกีฬาที่มีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (กก)

• ขอเสนอแนะอืน่ ๆ เฉพาะรายโครงการ เชน โครงการทีอ่ยูระหวาง

ดําเนินการควรติดตาม เรงรัด การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผน

ท่ีกําหนดและจัดทํารายงานความกาวหนาเปนรายไตรมาส รวมทั้ง

ควรติดตามโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จดวย (กค) (พณ)
นอกจากน้ี ควรเรงรัดดําเนินการใหเปนไปตามแผนและสงเสริม

การดําเนินโครงการใหมีประสิทธิภาพดวยแนวทางการดําเนินการ

แกปญหาที่ชัดเจน (กษ) (คค) (ดศ) (วท)

• สวนราชการไดรับขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. สําหรับแตละโครงการไป

ปรับปรุงการดําเนินงานแลว ไดแก โครงการนํารอง ASEAN Single 
Window : ASW (กค) โครงการการพัฒนาสนิคาเกษตรเขาสูมาตรฐาน : 
พืช ปศสุตัว ประมง (กษ) โครงการกอสรางสายเชงิเขาตะนาวศร ี- กอกะเร็ก 

พรอมปรับปรุงทางเดมิสายเมยีวด ี- เชงิเขาตะนาวศรี โครงการกอสรางทาง

สายหนองคาย - อ. โพนพิสัย และ สาย อ. โพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ๑ 

จงัหวดัหนองคาย ของกรมทางหลวง และโครงการกอสรางทาเรือโดยสาร

ในแมนํ้าเจาพระยา (คค) โครงการสงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน

เพือ่เตรยีมความพรอมในการปองกนัสถาบนัพระมหากษตัรยิ (ดศ) โครงการ

สงเสรมิการใชประโยชนทรัพยสนิทางปญญาเพือ่การคาและการลงทนุ และ

โครงการสรางมูลคาเพิม่สินคาดวยทรพัยสนิทางปญญา (พณ) การดําเนนิงาน

โครงการ วมว. ระยะที ่๒ และโครงการทดสอบสนิคา OTOP เพ่ือยกระดบั

คุณภาพสินคา และความปลอดภัยของผูบริโภค (วท)



๒๖

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

   > กรณีพิเศษในประเด็นรวมที่กลุมกระทรวงใหความสําคัญ

แนวทางแกไขตามขอเสนอแนะของ ค.ต.ป.
สรุปความกาวหนาในการดําเนินการ

(สวนราชการที่มีการดําเนินการ)

โครงการภายใตระบบการเชือ่มโยงขอมลูอเิล็กทรอนกิส ณ จดุเดยีว (National Single Window : NSW)

(อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ)

• เรงรดัการพจิารณาการจัดตัง้หนวยงานกลางในรปูแบบ ProJect 
Management Office (PMO) เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลระบบ 

NSW ของประเทศอยางเปนทางการเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว

• คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของ

ประเทศ (กบส.) ไดจดัใหมกีารประชมุเมือ่วันที ่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดย

มนีายกรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ จนัทรโอชา เปนประธาน เหน็ชอบใหมกีาร

จดัตัง้หนวยงานบรหิารจดัการและพฒันาระบบ National Single Win-
dow (PMO/NSW Operator) โดยมีมติ ดังนี้

 ๑. จัดตั้งหนวยงานเฉพาะเพื่อกํากับดูแลและพัฒนาระบบ National 
Single (NSW) รองรับการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสระหวาง

หนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศใหสอดคลอง

กบัเง่ือนไขขอเสนอและมาตรฐานทางการคาระหวางประเทศ

 ๒. แตงตั้งคณะอนุกรรมการภายในคณะกรรมการ กบส. เพื่อจัดทํา

ขอเสนอการปรับปรุงการแกไขกฎหมาย และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วของ  (กค)

• รัฐบาลควรเปนเจาภาพจัดสัมมนาเพื่อสรางความเขาใจในเร่ือง

การเชื่อมโยงขอมูลระหวาง G๒G/G๒B/B๒B ใหกับภาคราชการ

และเอกชน

• กรมศุลกากรไดจัดสัมมนาเพ่ือชี้แจงใหผูประกอบการทราบขั้นตอน

ระบบการจัดทําขอมูลผานพิธีการศุลกากรนําเขา - สงออกดวยระบบ

การเชือ่มโยงขอมลูอเิลก็ทรอนกิส ณ จดุเดยีว (Single Window Entry) 
(B๒G) และการผานพิธีการศุลกากรแบบไรเอกสาร ดวยการแลกเปลี่ยน

ขอมูลผาน NSW (G๒G)  (กค)

• หนวยงานทีเ่กีย่วของกบัการนาํเขา สงออก นาํผานและโลจสิติกส 

จะตองปรับปรุงกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับคูมือสําหรับ

ประชาชนที่ไดประกาศใชอยางเปนทางการตามพระราชบัญญัติ

การอาํนวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ใหรองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสารผานระบบ NSW

• การปรับลดข้ันตอนเอกสารและระยะเวลาในการขอ/ออกใบรับรอง 

ใบอนญุาตตาง ๆ ของหนวยงานภาครฐัทีเ่กีย่วของกบัการนาํเขา สงออก และ

โลจิสติกส ซึ่งจะทําใหภาคเอกชนสามารถลดตนทุนในกระบวนการนําเขา 

สงออก และโลจสิติกสไดอยางแทจริง รวมถึงเพ่ิมขีดความสามารถทางดาน

การคากับตางประเทศทําใหสินคาและบริการมีตนทุนถูกลง มูลคาการคา

ระหวางประเทศขยายตวั ทัง้น้ี ไดมกีารแตงตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือปรบัลด

ขั้นตอนกระบวนงานของหนวยงานภาครัฐรายสินคายุทธศาสตร (นํ้าตาล 

ขาว ยางพารา สินคาแชแข็ง และวัตถุอันตราย) ซึ่งมีการจัดประชุม

คณะอนุกรรมการฯ เพ่ือตดิตามความกาวหนากระบวนการปรับลดข้ันตอน

ของสินคาแตละชนิดอยางตอเน่ืองเพ่ือหาขอสรุปในกระบวนการปรับลด 

ปจจุบันไดพิจารณาผลการดําเนินการของคณะทํางานฯ ของแตละสินคา

ยุทธศาสตร พบวาคณะทํางานฯ ทั้ง ๕ คณะ ไดรับรองกระบวนการที่

ปรับลดขั้นตอนแลว (To-be) เรียบรอยแลว (กค)



๒๗๒๗

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

แนวทางแกไขตามขอเสนอแนะของ ค.ต.ป.
สรุปความกาวหนาในการดําเนินการ

(สวนราชการที่มีการดําเนินการ)

• กระทรวงพาณิชย และภาคธุรกิจเอกชนที่เก่ียวของกับพิกัดที่จะ

ตองเพิ่ม ควรพิจารณาการแยกพิกัด/รหัสสถิติ เพิ่มเติมรวมกับ

กรมศุลกากรเพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในกระบวนการ

นําเขา สงออก และโลจิสติกส

• กรมศลุกากรไดประสานกบักรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย

และรอกรมการคาตางประเทศแจงคําอธิบายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

เพื่อยกรางประกาศสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง

การเชือ่มโยงขอมลูใบอนญุาต/ใบรับรองอิเลก็ทรอนิกสรวมกบักรมการคา

ตางประเทศ โดยใหสาํนกัพิกัดอตัราศุลกากร และสาํนกัเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมกันรับผดิชอบในเร่ืองของการเชือ่มโยงขอมลูอิเลก็ทรอนกิส ณ จุดเดยีว 

(National Single Windodw : NSW) ในการจาํแนกประเภทพกัิด/ 

รหสัสถิตขิองสินคาทีก่ระทรวงพาณิชยควบคมุ ซ่ึงอยูในระหวางการจาํแนก

ประเภทพกิดัและกําหนดรหสัสถติเิพิม่เตมิ ตามทีห่นวยงานทีค่วบคมุมหีนังสอื

แจงรายละเอียดสินคา (กค)

• ขอใหทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงทบทวนและตรวจสอบ

ระบบ National Single Window : NSW กอนการเชื่อมโยง

ขอมูลกับกรมศุลกากร รวมทั้งขอใหสรางความเขาใจใหกับเจาหนาที่

ของแตละกรมหนวยงานและผูประกอบการ เพื่อใหมีความเขาใจไป

ในทิศทางเดียวกันและมีความถูกตองแมนยํา

• ทกุสวนราชการในสงักดักระทรวงอยูระหวางการดําเนนิการพัฒนาระบบ 

NSW โดยเฉพาะในเร่ืองของการกาํหนดพิกดัศลุกากร และจะดําเนนิการ

เชื่อมโยงกับกรมศุลกากรใหแลวเสร็จภายในป ๒๕๖๐ (กษ) 



๒๘

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

   > กรณีพิเศษการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

แนวทางแกไขตามขอเสนอแนะของ ค.ต.ป.
สรุปความกาวหนาในการดําเนินการ

(สวนราชการที่มีการดําเนินการ)

    โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

• การดําเนินงานของสวนราชการสวนใหญเปนปญหาอุปสรรคจาก

กระบวนการจดัซือ้จดัจาง เชน การกําหนดราคากลาง จัดซือ้เกินวงเงิน 

และความลาชาเนื่องจากตองขอความรวมมือจากกรมโยธาธิการและ

ผงัเมืองในเรือ่งงานกอสราง เปนตน ดงันัน้ ควรมีการตดิตามและรายงาน

ผลการดําเนินการ รวมทั้งการเบิกจายของหนวยงานอยางใกลชิด 

ตั้งแตเริ่มตนดําเนินการ ระหวางดําเนินการ และส้ินสุดดําเนินการ 

โดยจัดทํารายงานผลการดําเนินงานใหเปนขั้นตอนอยางชัดเจนยิ่งขึ้น

• กระทรวงมีมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณ โดยกําหนด

ใหหนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณดําเนินโครงการที่จะตองมี

การจัดซื้อจัดจาง จัดทําแผนการใชจายงบประมาณ และดําเนินการ

ตามระเบียบจัดซื้อจัดจางตั้งแตไดรับทราบวงเงิน แตใหลงนามในสัญญา

เมื่อไดรับโอนเงินจากสํานักงานงบประมาณแลว (พณ)

• สํานักงานปลัดกระทรวงฯ ไดดําเนินการกํากับใหคูสัญญาสงมอบงาน

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนดตามสญัญา และใหดาํเนนิการตรวจรบัพสัดภุายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด พรอมเรงรดัการเบกิจายเงนิโดยเรว็ และบางสวนราชการ

สาํหรับการดําเนินการในปตอไป การขอรับการจดัสรรงบประมาณ จะตอง

มกีารพจิารณาราคากลาง และราคามาตรฐานใหสอดคลองกบัราคาทองถิน่นัน้ ๆ 

หากมคีวามจาํเปนตองขอรับการจดัสรรงบประมาณเพ่ิมเตมิในการดาํเนนิการ

ใหขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตามขั้นตอนและระเบียบ

ที่เกี่ยวของตอไป (ดศ)

• สวนราชการไดมกีารกาํกบั ดแูล เรงรดั การปฏิบัตงิานใหเปนไปตามแผน

และมาตรการทีก่าํหนด นอกจากนี ้ บางหนวยงานไดแตงตัง้คณะกรรมการ

ตดิตามเรงรัดการดาํเนนิงาน และการใชจายงบประมาณในระดบักรมและ

ระดับกระทรวง เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนและเสร็จทันตามที่

กําหนด รวมทั้งมีการติดตามและการรายงานผลใหผูบริหารทราบปญหา

อุปสรรคอยางตอเนือ่ง และมอบหมายใหหนวยงานท่ีรับผดิชอบดาํเนนิการ

ตามขอเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวของ (กษ/กต/ศธ)

• หนวยงานดําเนินการโครงการตาง ๆ มีการวางแผนและเรงรัด

การดําเนินการโครงการอื่น ๆ เชนเดียวกับโครงการตามมาตรการกระตุน

การลงทนุขนาดเลก็ของรฐับาลทัว่ประเทศ โดยใหหนวยงานใชเปนตนแบบ

ในการดาํเนนิงานโครงการลกัษณะเดยีวกนั เพือ่ใหสามารถดาํเนนิโครงการ

ไดเสร็จเรียบรอย (พน)



๒๙๒๙

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

แนวทางแกไขตามขอเสนอแนะของ ค.ต.ป.
สรุปความกาวหนาในการดําเนินการ

(สวนราชการที่มีการดําเนินการ)

    โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท)

• หากมีโครงการตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะเรงดวนเชนน้ีอีก 

หนวยงานกลาง/ผูรับผิดชอบควรมีการประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ 

ตามที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินโครงการ เพื่อกําหนดแนวทางการทํางาน

ท่ีชัดเจนสําหรับผูปฏิบัติ และบูรณาการในดานการจัดทําโครงการ 

การบรหิารโครงการ การตรวจติดตามประเมินผล รวมท้ังการข้ึนทะเบียน

การบํารุงรักษา และการสงตอหนวยงานเจาของโครงการและพื้นที ่
และควรมีการประชาสัมพันธโครงการที่ประสบผลสําเร็จ (Best 
Practice) เพือ่เปนตวัอยางและใชเปนแนวทางในการขยายผลไปยงั

โครงการอื่น ๆ ในอนาคต

• กระทรวงมหาดไทยไดถอดบทเรียนการดาํเนนิการตามมาตรการสงเสรมิ

ความเปนอยูระดับตาํบล (ตาํบลละ ๕ ลานบาท) ซึง่ไดรวบรวมขอคนพบจาก

การดําเนินการจริงในพื้นที่ เพื่อนําเสนอใหเห็นขอเท็จจริง ขอเสนอแนะ 

ปญหาอุปสรรคในทุกระดับที่เกี่ยวของ เพื่อสามารถศึกษาเปนแนวทาง

ในการดําเนินการมาตรการแกไขปญหาตามนโยบายของรัฐบาลได  (มท)

• ควรกําหนดแนวทางในการบรหิารทรพัยสนิทีเ่กดิจากโครงการ เพือ่

ใหหนวยดําเนินการและชุมชนไดเตรียมความพรอมในการรับมอบ

ทรัพยสินไดทันที ไมตองเปนภาระของหนวยงานเจาของงบประมาณ

ในภายหลัง และเกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการโครงการ

• ในดานการบริหารทรัพยสินที่เกิดจากโครงการ ไดแจงแนวทาง

การบรหิารจดัการทรพัยสนิท่ีเกดิจากมาตรการสงเสรมิความเปนอยูระดบัตาํบล 

และใหจงัหวดัสาํรวจรายการทรัพยสนิ เพ่ือรวบรวมแจงกระทรวงการคลัง 

และขอยกเวนผอนผนัการไมปฏบัิติตามระเบียบสาํนกันายกรฐัมนตรวีาดวย

การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมแลว (มท)

• ควรจดัต้ังศนูยกลางในการชวยแกไขปญหาใหกับหนวยดาํเนนิการ 

เพือ่ความรวดเรว็ในการปฏบิตังิาน และจดัทําคูมอื/แนวทางการดาํเนนิการ

ทีม่รีายละเอยีดในทางปฏบัิตทิีช่ดัเจน รวมทัง้ชีแ้จงขัน้ตอนการปฏิบตังิาน 

เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค และตามเวลาที่กําหนด

• มกีารจดัตัง้ทีมใหคําปรึกษาตามมาตรการเพ่ิมประสทิธภิาพการใชจาย

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใหคําปรึกษา

แนะนาํในการดาํเนนิงานและวิธีการตาง ๆ ในการปฏบัิติงานตามกฎ ระเบยีบ 

ขอบังคบั และหนงัสือสัง่การทีเ่กีย่วของในการจดัหาพัสด ุและการปฏบิติังาน

งานตามระเบียบอื่น ๆ แลว (มท)





บทที่ ๓ 
ผลการดำ เนินงานตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ
 ประจำ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙





๓๓๓๓

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

บทที่ ๓

>> ผลการดําเนินงานตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเสริมสราง

ความนาเชื่อถือและความมั่นใจแกสาธารณชนตอผลการดําเนินงานของสวนราชการวาไดมีการตรวจสอบ

และกํากับดูแลอยางรอบคอบ และเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของการกํากับดูแลและควบคุมตนเองที่ดี

ของสวนราชการอันจะนําไปสูการบรรลุเจตนารมณตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดียิ่งขึ้น ค.ต.ป.

จึงไดมุงเนนและใหความสําคัญกับการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกรณีพิเศษมากยิ่งขึ้น โดยกําหนด

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเปนการติดตาม

ตรวจสอบ และประเมนิผลการดาํเนนิงานตามโครงการของสวนราชการและจังหวดั ซ่ึงแบงออกเปน ๓ ประเภท

โครงการ ไดแก โครงการตามยุทธศาสตรสําคัญ โครงการสําคัญตามท่ี ค.ต.ป. กําหนด และสุดทายคือ

การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๓.๑ ผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลโครงการประเภทที ่๑ : โครงการตามยุทธศาสตรสาํคัญ

 ๓.๑.๑ ผลการดําเนินงานภายใตนโยบายยุทธศาสตรกระทรวงและจังหวัด

  การดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามแนวทางการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับกลุมโครงการประเภทที่ ๑ โครงการ

ตามยุทธศาสตรสําคัญ ในสวนของการดําเนินงานภายใตนโยบายยุทธศาสตรกระทรวงและจังหวัดนั้น

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลฯ กําหนดให ค.ต.ป. ประจํากระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด 

พิจารณาคัดเลือกโครงการมาดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ซ่ึงสามารถสรุปผลการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมนิผลโครงการตามยทุธศาสตรสาํคญั ของ ค.ต.ป. ประจาํกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง 

และ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด ไดดังนี้



๓๔

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ขอคนพบ
อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

เศรษฐกิจ สังคม มั่นคงฯ บริหารฯ คณะ ๑ คณะ ๒ คณะ ๓ คณะ ๔

๑. การกําหนดวัตถุประสงคโครงการ ความสอดคลองกับนโยบายสําคัญ  (ยุทธศาสตรประเทศ/จังหวัด/กลุมจังหวัด)

 •  วตัถปุระสงคสอดคลองกบันโยบายรฐัและยทุธศาสตร
กระทรวง จังหวัด กลุมจังหวัด

● ● ● ● ● ● ● ●

 •  การดําเนินโครงการควรคํานึงถึงความคุมคาและ
ความย่ังยืนใหมากข้ึน และใหความสําคัญกับ
โครงการ/กิจกรรมยอยใหบรรลุเปาหมาย

● ●

๒. การวางแผน และการกําหนดกิจกรรมการปฏิบัติงาน

 •  แผนงานมีรายละเอียดครบถวน ชัดเจน ทั้งตัวชี้วัด 
ผลผลิต ผลลัพธ และคาเปาหมาย และบางแผนงาน
มีระบบการติดตามและการควบคุมอยางชัดเจน

● ● ● ● ●

 •  มีการบูรณาการ และวางแผนการทํางานรวมกัน
ระหวางหนวยงานทีเ่กีย่วของ นาํไปสูการทาํงานรวม
กันของหลายภาคสวน

● ● ● ● ● ●

 •  บางโครงการไมมแีผนงานหลกั ขาดแผนงานกจิกรรม
ที่ชัดเจน ครบถวน และขาดหนวยงานที่ทําหนาที่ใน
การกํากับ ดูแล ติดตาม และบูรณาการในภาพรวม

● ●

 •  บางโครงการยังขาดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ หรือตัวชี้วัด
ในระดับผลลัพธ ในขณะที่บางโครงการกําหนด
ตัวชี้วัดโดยไมคํานึงถึงความเปนไปไดอยางรอบดาน

● ● ●

๓. การศึกษาผลกระทบโครงการ (กอนเริ่มดําเนินการ)

 •  บางโครงการไมมีการศึกษาผลกระทบกอนเริ่ม
ดาํเนนิโครงการ แตมกีารศกึษาผลกระทบหลงัสิน้สดุ
โครงการ หรือมีการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น
จากประชาชนในพื้นที่

● ● ●

๔. ความพรอมและการสนับสนุนดานพื้นที่ดําเนินการ
(สภาพพื้นที่/สภาวะแวดลอม/การสนับสนุนจากชุมชน/ความเพียงพอของทรัพยากรการดําเนินงานที่เกี่ยวของ)

 •  บางโครงการขาดความพรอมในเชิงพื้นที่ และ
บางโครงการไดรับผลกระทบจากฤดูกาล/ธรรมชาติ

● ● ● ● ●

๕. การมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ (สวนราชการที่เกี่ยวของ/ผูมีสวนไดสวนเสีย)

 •  บางโครงการขาดการบูรณาการในการดําเนินงาน 
หรือยังไมครอบคลุมทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือ
ทุกกิจกรรมที่จําเปน

● ● ●

  (๑) ความเหมาะสมของโครงการ

   ภาพรวมดานความเหมาะสมของโครงการ พบวา ทุกโครงการมีวัตถุประสงคสอดคลอง
กับนโยบายรัฐและยุทธศาสตรกระทรวง จังหวัด กลุมจังหวัด และแผนงานของโครงการสวนใหญมีรายละเอียด
ครบถวน ชัดเจน ท้ังตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ และคาเปาหมาย และบางแผนงานมีระบบการติดตาม
และการควบคุมอยางชัดเจน อยางไรก็ตามยังคงพบปญหาในบางพื้นที่ เชน พื้นที่ดําเนินการอยูในความดูแล
ของเอกชนหรือหนวยงานอื่น บางพื้นที่ประสบปญหาภัยธรรมชาติ จึงสงผลใหการดําเนินการไมเปนไปตามแผน 
และบางโครงการยังขาดการบูรณาการในการดําเนินงาน หรือยังไมครอบคลุมทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ

หรือทุกกิจกรรมที่จําเปน



๓๕๓๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

  (๒) ปจจัยนําเขาโครงการ/การใชทรัพยากร

   ภาพรวมดานปจจัยนําเขาโครงการ/การใชทรัพยากร พบวา โครงการสวนใหญมีการใชจาย
งบประมาณเปนไปตามเปาหมาย โดยในบางโครงการพบประเด็นปญหาและขอจํากัดในการดําเนินโครงการ
ดังจะเห็นไดวาบางโครงการมีงบประมาณในการดําเนินงานจํากัด บางโครงการมีการเบิกจายงบประมาณลาชา 
และบางโครงการมีการขยายระยะเวลาการผูกพันงบประมาณ สวนประเด็นรองลงมาไดแกดานบุคลากรที่ยังมี
ไมเพียงพอกับภาระงานที่รับผิดชอบ ประกอบกับความรูความเขาใจอาจยังไมเพียงพอตอการดําเนินงาน
บางหนวยงานจงึจาํเปนตองจางผูดาํเนนิงานภายนอก และบางโครงการแกปญหาดานบคุลากรดวยการบรูณาการ
และการบริหารจัดการรวมกัน หรือเพ่ิมองคความรูท่ีจําเปนใหแกบุคลากร ซ่ึงเปนแนวทางการแกไขปญหา
ที่หนวยงานอื่น ๆ สามารถนํามาเปนแบบอยางได 

ขอคนพบ
อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

เศรษฐกิจ สังคม มั่นคงฯ บริหารฯ คณะ ๑ คณะ ๒ คณะ ๓ คณะ ๔

๑. งบประมาณ (ความเพียงพอ/ความเหมาะสม)

 • งบประมาณในการดําเนินงานมีจํากัด ● ● ● ● ● ●

 •  เกิดความลาชา จากปญหาเรื่องงบประมาณ เชน 

บางโครงการยังดําเนินการไมแลวเสร็จจึงขยาย

ระยะเวลาผูกพันงบประมาณ 

● ● ●

๒. วัสดุอุปกรณการดําเนินงานโครงการ

 •  วัสดุอุปกรณบางอยางไมเหมาะสมกับการดําเนิน

โครงการ เชน มีราคาแพงเกินกวาจะสามารถ

จัดหาได หรือไมสอดคลองกับวัตถุประสงค

หรือความตองการในพื้นที่

● ●

๓. บุคลากร (ความเพียงพอ/การบริหารจัดการ)

 • บุคลากรมีจํานวนไมเพียงพอตอภาระงาน ● ● ●

 •  บุคลากรมีความรู  ความเขาใจไมเพียงพอตอ

การดําเนินงาน ซึ่งบางโครงการ/กิจกรรม จึง

จําเปนตองจางผูดําเนินงานภายนอก

● ●

๔. องคความรู (ขั้นตอนการดําเนินงาน/การดําเนินงานตามเทคนิควิชาการ)

 •  บางโครงการแกปญหาดานบุคลากรดวยการ

บรูณาการและการบรหิารจดัการรวมกนั หรอืเพิม่

องคความรูที่จําเปนใหแกบุคลากร

● ● ●



๓๖

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

  (๓) กระบวนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

   ภาพรวมดานกระบวนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการนั้น แมวาบางโครงการ
มีระบบการติดตาม กํากับดูแลอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ตามยังพบวามีการดําเนินงานลาชากวาแผนจึงสงผลถึง

การเบิกจายงบประมาณใหลาชาตามไปดวย

 ขอคนพบ
อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

เศรษฐกิจ สังคม มั่นคงฯ บริหารฯ คณะ ๑ คณะ ๒ คณะ ๓ คณะ ๔

๑. การบริหารแผนงาน/โครงการตามกําหนดระยะเวลา

 •  มีระบบการติดตาม กํากับ ดูแล อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ●

๒. การเบิกจายงบประมาณ

 • บางโครงการมีการดําเนินงานลาชากวาแผนจึงสงผลถึง
การเบิกจายงบประมาณ

● ● ● ●

๓. การดําเนินงานอื่น ๆ

 • บางโครงการขาดความพรอมในการดาํเนนิงานในดานตาง ๆ 
จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนรายละเอียดในการดําเนินงาน
เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป
(เชน การเมือง กฎหมาย)

●

 

 (๔) ผลผลิตโครงการ

  ภาพรวมดานผลผลิตโครงการ พบวา โครงการสวนใหญสอดคลองกับความตองการของ
กลุมเปาหมายและบริบทเชิงพื้นที่สงผลใหไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนในพื้นที่                
เปนอยางด ีแตยงัคงพบปญหาอยูบาง เนือ่งจากความพรอมในการดําเนนิงานของแตพ้ืนท่ีไมเทากนั และบางพ้ืนท่ี
อยูในความดแูลหรอืครอบครองโดยเอกชนสงผลใหการดําเนนิโครงการลาชาหรือไมสามารถดําเนนิการ จึงพบวา

บางโครงการยังอยูระหวางการดําเนินการ

ขอคนพบ
อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

เศรษฐกิจ สังคม มั่นคงฯ บริหารฯ คณะ ๑ คณะ ๒ คณะ ๓ คณะ ๔

๑. เปาหมาย

 • สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายและบริบท
เชิงพื้นที่

● ● ● ●

๒. ผลการดําเนินงาน

 • ไดรบัความรวมมือจากหนวยงานทีเ่กีย่วของและประชาชน
ในพื้นที่เปนอยางดี

● ● ● ●

 • วิธีการดําเนินงานเหมาะสมกับสถานะการณปจจุบัน ● ●

๓. ความสําเร็จระดับผลผลิต

 • ความพรอมในการดําเนินงานของแตละพื้นที่ไมเทากัน 
และบางพื้นที่อยูในความดูแลหรือครอบครองโดยเอกชน

● ● ●

 • บางโครงการยังอยูระหวางการดําเนินงาน ● ●



๓๗๓๗

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

  (๕) ผลลัพธโครงการ

   ภาพรวมดานผลลัพธโครงการ พบวา ผลลัพธจากโครงการสวนใหญสามารถสรางความรู

ความเขาใจแกกลุมเปาหมาย และมีการนําไปใชประโยชนไดจริง ซึ่งสงผลใหมูลคาทางเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึนพรอมทั้ง

สงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชน มีความปลอดภัยในชีวิต มีสุขภาพที่ดี และมีรายไดเพิ่มมากขึ้น เปนตน

ขอคนพบ
อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

เศรษฐกิจ สังคม มั่นคงฯ บริหารฯ คณะ ๑ คณะ ๒ คณะ ๓ คณะ ๔

๑. ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ

 • สรางความรู ความเขาใจแกกลุมเปาหมาย และมกีารนําไป

ใชประโยชนไดจริง เปนการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและ

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

l l l l l l l

๒. ผลการดําเนินงาน

 • บางกจิกรรมไมบรรลุวัตถปุระสงค เชน กลุมเปาหมายเขา

รวมโครงการจํานวนนอย
l

 • ยังไมมีแนวทางการใชเงินงบประมาณ หรือแนวทางการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้งยังไมมีกลไกสนับสนุนการ

ทํางานที่ชัดเจนอีกดวย

l

 • บางโครงการยังอยูระหวางดําเนินการ l l



๓๘

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

  (๖) ผลกระทบโครงการ

   ภาพรวมดานผลกระทบโครงการ พบวา โครงการสวนใหญสามารถตอบสนองตอนโยบาย
รัฐหรือสามารถนํานโยบายไปสูการปฏิบัติได สงเสริมและผลักดันใหเกิดการกระจายรายไดและสรางอาชีพ
เพิม่รายไดและลดรายจายใหกบัผูเขารวมโครงการ ประชาชน ชมุชน และหลาย ๆ โครงการยงัสามารถชวยอนรัุกษ
และเผยแพรวัฒนธรรม/ประเพณีไทยไปยังกลุมเปาหมาย และการดําเนินโครงการหลายโครงการทําใหเกิด
การมีสวนรวมของภาคประชาชน มีการรวมกลุมและพึ่งพาตนเอง นําไปสูความใกลชิดของชุมชนและเพิ่ม
ความสามัคคีในชุมชน ลดการเคลื่อนยายออกจากพื้นที่อีกดวย

ขอคนพบ
อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

เศรษฐกิจ สังคม มั่นคงฯ บริหารฯ คณะ ๑ คณะ ๒ คณะ ๓ คณะ ๔

๑. ผลกระทบดานนโยบายรัฐบาล

 • ตอบสนองตอนโยบายรัฐและสามารถนาํนโยบายไปสูการปฏบิติั l l l l l l l l

๒. ผลกระทบดานเศรษฐกิจ

 • ลดรายจาย เพ่ิมรายไดภาครัฐในภาพรวม ผานการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ทั้งจาก
การสรางความเขมแขง็ใหภาคสวนตาง ๆ การสรางเครอืขาย 
และการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใช

l l l l

 • กระจายรายไดและสรางอาชพี เพ่ิมรายได และลดรายจาย
ใหกับผูเขารวมโครงการ ประชาชน ชุมชน

l l l l l l l l

๓. ผลกระทบดานสังคม/วัฒนธรรม

 • สามารถแกไขปญหา พัฒนาสัมคมใหดีขึ้น พรอมทั้งสราง
วัฒนธรรมใหมอันพึงประสงคและเพิ่มความเปนธรรม

l l l

 • อนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรม/ประเพณีไทย l l l l l l

๔. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

 • สิง่แวดลอมตาง ๆ ไดรับการเฝาระวัง โดยลดจุดเส่ียงและ
ลดความเสื่อมโทรมของส่ิงแวดลอม อนุรักษ และพัฒนา
ใหดีขึ้น

l l l l

๕. ผลกระทบทางดานเทคโนโลยี

 • กระตุนใหเกิดการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชมากขึ้น 
พรอมทัง้มกีารถายทอดความรูหรอืเทคโนโลยใีหม ๆ จาก
กลุมหนึ่งไปสูอีกกลุมหนึ่ง และเพิ่มแหลงเรียนรูใหกับ
ชุมชน

l l l l

๖. ผลกระทบดานประชาชน/ชุมชนพื้นที่โครงการ

 • เกิดการมีสวนรวมของภาคประชาชน มีการรวมกลุมและ
พึง่พาตนเอง นาํไปสูความใกลชดิของชมุชนและเพิม่ความ
สามัคคีในชุมชน ลดการเคลื่อนยายออกจากพื้นที่

l l l l l l l

 • คุณภาพชีวิตดีข้ึนจากการกระจายรายได เพิ่มรายไดและ
ลดรายจาย

l l l



๓๙๓๙

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

  (๗) ประสิทธิภาพโครงการ

   ภาพรวมดานประสิทธิภาพโครงการ พบวา โครงการโดยมากแมจะมีงบประมาณจํากัด

แตก็ยังสามารถดําเนินโครงการใหเกิดความคุมคาได สามารถตอบสนองตอการแกไขปญหาของผูมีสวนไดสวนเสีย

อยางแทจริง เพราะเกิดจากความตองการของประชาชนในพี้นที่ กอใหเกิดความรวมมือ จะผลการจาก

ดําเนินโครงการสามารถสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น จากการใชประโยชนจากสิ่งที่ไดจากโครงการ 

เชน มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เกิดความสามัคคี มีความเขมแข็งมากขึ้น รวมทั้งมีแหลงทองเท่ียวเพิ่มข้ึน

อีกดวย 

ขอคนพบ
อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

เศรษฐกิจ สังคม มั่นคงฯ บริหารฯ คณะ ๑ คณะ ๒ คณะ ๓ คณะ ๔

๑. ความสําเร็จของโครงการ เมื่อเทียบกับความเหมาะสมของงบประมาณที่ใชดําเนินโครงการ

 • งบประมาณที่ไดรับเพียงพอ สามารถดําเนินโครงการ

ใหเกิดความคุมคาได
l l l l l

๒. ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับการตอบสนองตอการแกไขปญหาใหกับชุมชน/ประชาชนในพื้นที่

 • ตอบสนองตอการแกไขปญหาของผูมสีวนไดสวนเสยีอยาง

แทจรงิ เพราะเกดิจากความตองการของประชาชนในพีน้ที่
l l l l l

 • ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน จากการใชประโยชนจาก

สิ่งที่ไดจากโครงการ เชน มีสถานท่ีในการจัดกิจกรรม

ตาง ๆ เกิดความสามัคคี มีความเขมแข็งมากขึ้น รวมทั้ง

มีแหลงทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

l l l l l

 • เกดิการบรูณาการรวมกันของหนวยงานในพืน้ที ่ทาํใหภาครฐั

สามารถเขาถึงและดูแลประชาชนไดอยางทั่วถึงมากข้ึน

สงผลใหชุมชน/ประชาชนไดรับการพัฒนาและไดรับ

บริการตาง ๆ จากภาครัฐอยางทั่วถึง

l l



๔๐

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

  (๘) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภาพรวม

   สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการในภาพรวม พบวา โครงการตาง ๆ 

สามารถสนองตอบนโยบาย ยุทธศาสตรกระทรวง ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดและจังหวัดไดเปนอยางดี ถึงแมวา

บางโครงการยังมีขอจํากัดเรื่องงบประมาณ แตเนื่องจากโครงการสวนใหญเกิดจากความตองการของประชาชน 

ชุมชนอยางแทจริง จึงไดรับการสนับสนุนและไดรับความรวมมือจากผูที่มีสวนไดสวนเสีย และภาคสวนตาง ๆ

เปนอยางด ีไมวาจะเปนเอกชน สวนราชการอืน่ และองคกรปกครองสวนทองถิน่ มกีารรวมกลุมและพึง่พาตนเอง 

สรางความเขมแข็งใหภาคสวนตาง ๆ และมีการถายทอดเทคโนโลยีใหแกกัน เปนการกระตุนและสงเสริม

ใหนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการดําเนินโครงการ ซ่ึงผลการดําเนินโครงการปรากฏใหเห็นวาสามารถสราง

ความรู ความเขาใจแกกลุมเปาหมาย มีการนําไปใชประโยชนไดจริง ซึ่งการใชประโยชนนั้นนําไปสูการเพิ่มมูลคา

ทางเศรษฐกิจ เกิดการประจายรายได สรางอาชพี ลดรายจายของประชาชน และประชาชนมคีณุภาพชวีติท่ีดขีึน้ 

เชน มีสถานทีใ่นการจดักจิกรรมตาง ๆ เกดิความสามคัค ีมคีวามเขมแขง็มากขึน้ ลดการเคลือ่นยายออกจากพืน้ที่ 

รวมทัง้ ทาํใหภาครฐัสามารถขยายพืน้ทีแ่ละกลุมเปาหมายในการดแูล สงผลใหชมุชน/ประชาชนไดรบัการพฒันา

และไดรับบริการตาง ๆ จากภาครัฐอยางทั่วถึง

   อยางไรก็ตามพบวาแผนงานของบางโครงการยังขาดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ หรือตัวชี้วัด

ในระดบัผลลพัธ บางโครงการขาดความพรอมในเชงิพืน้ที ่หรอืไดรบัผลกระทบจากฤดกูาล/ธรรมชาต ิบางโครงการ

มีปญหาบคุลากรไมเพยีงพอตอภาระงาน และบางโครงการมกีารดําเนนิงานลาชากวาแผนจงึสงผลถงึการเบกิจาย

งบประมาณอีกดวย ดังนั้น จึงควรคํานึงถึงความคุมคาและความยั่งยืนใหมากขึ้น และใหความสําคัญกับ

การดําเนินการโครงการยอย/กิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย 

 ๓.๑.๒  ผลการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่สําคัญตาม

แผนงานบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

  การดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามแนวทางการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับกลุมโครงการประเภทที่ ๑.๒ : โครงการ

ตามยุทธศาสตรสําคัญ ในสวนของการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลท่ีสําคัญ 

ตามแผนงานบรูณาการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นัน้ กําหนดให ค.ต.ป. ประจาํกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. 

กลุมกระทรวง รวมกนัพจิารณาคดัเลอืกแผนงานบรูณาการมาดําเนนิการ และให อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวดัพิจารณา

คดัเลอืกแผนงานบูรณาการมาดาํเนนิการสาํหรบัใชในการตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลโครงการของจงัหวดั 

ทั้งนี้ รายชื่อโครงการตามยุทธศาสตรสําคัญภายใตยุทธศาสตรที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่สําคัญ

ตามแผนงานบูรณาการ ที่ไดดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีดังนี้



๔๑๔๑

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

รายชื่อแผนงานบูรณาการ/ชื่อกระทรวง
จํานวน

โครงการ/
แผนงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

๑. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 วัตถุประสงค : เพื่อใหคนไทยมีโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัย ครอบคลุม และมีราคาที่เหมาะสม เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ
โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อใหประชาชนเขาถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเทาเทียม โดยพัฒนาเครือขายและบูรณาการระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พัฒนาศักยภาพการแขงขันอุตสาหกรรม
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสและอุตสาหกรรมท่ีเกีย่วของ บริหารจดัการขอมลูสถิตแิละสารสนเทศของประเทศ
อยางเปนระบบและมั่นคง เพื่อใชประโยชนในทุกภาคสวนพรอมทั้งยกระดับความพรอมกําลังคน

 หนวยงานเจาภาพ : สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ ที่ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

 ♦ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ รวมกับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงในกลุม ๒๖๒ ๖,๙๓๗.๗๐

  (๑) โครงการของกระทรวงการคลัง ๑๓๗ ๒,๘๖๙.๙๑

  (๒) โครงการของกระทรวงพาณิชย ๔๘ ๓๑๑.๐๔

  (๓) โครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม ๒๑ ๑๗๔.๐๖

  (๔) โครงการของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๒ ๓๐.๓๑

  (๕) โครงการของกระทรวงคมนาคม ๙ ๙๒๔.๕๙

  (๖) โครงการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๖ ๑,๕๘๔.๙๐

  (๗) โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ๒๐ ๗๐๑.๙๙

  (๘) โครงการของกระทรวงพลังงาน ๓ ๘๑.๔๖

  (๙) โครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๑๖ ๒๕๙.๔๓

๒. การสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ

 วัตถุประสงค : เพื่อพัฒนาและเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวและบริการดวยการดําเนินกลยุทธใหมทางการตลาด สรางความเชื่อมั่นแกนักทองเที่ยว
และสรางภาพลักษณของประเทศอยางตอเนื่อง สนับสนุนใหประเทศไทยเปนเจาภาพจัดประชุมระดับนานาชาติจากทุกภาคสวน สรางความยั่งยืน
ใหแหลงทองเที่ยวไทย โดยพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ แหลงทองเที่ยวใหมในเชิงกลุมพ้ืนที่ พัฒนาโครงขายโลจิสติกสและสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหสอดคลองกบัพืน้ทีแ่ละเปนมติรกบัส่ิงแวดลอม พัฒนายกระดบัสนิคา บริการ ปจจยัสนบัสนนุ และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการทองเทีย่ว
ใหมีคุณภาพ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรและผูประกอบการในอุตสาหกรรมทองเที่ยวใหมีศักยภาพ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและการลงทุน
ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค อันนําไปสูการเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน

 หนวยงานเจาภาพ : สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

 คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ ที่ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

 ♦ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานสังคม รวมกับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงในกลุม (๑๘๖ โครงการ ๗ กิจกรรม) ๓,๘๕๑.๔๙

  (๑) โครงการของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ๑๖๙ ๒,๕๗๔.๓๑

  (๒) โครงการของกระทรวงวัฒนธรรม ๑๗ ๑,๑๕๘.๘๖

  (๓) โครงการของกระทรวงศึกษาธิการ ๗ กิจกรรม ๑๑๘.๓๑

 ♦ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๒

  (๔) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันดานการทองเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย ๑๖ กิจกรรม ๒๘.๕๕



๔๒

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

รายชื่อแผนงานบูรณาการ/ชื่อกระทรวง
จํานวน

โครงการ/
แผนงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

 ♦ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๔

  (๕)  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเขมแข็งเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน : กิจกรรม
การปรับปรุงพระตําหนักทะเลนอยภายในพื้นที่เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย (จังหวัดพัทลุง)

๑ กิจกรรม ๓.๓๑

  (๖) โครงการปรับปรุงแหลงเรียนรูประวตัศิาสตร “ทณัฑสถานเกาะตะรเุตา” อาวตะโละวาว (จงัหวดัสตลู) ๑ กิจกรรม ๙.๘๓

๓. การจัดการแรงงานตางดาวและการคามนุษย

 วัตถุประสงค : เพือ่จดัระบบบรหิารการใชแรงงานตางดาวและประชาชนกลุมเปาหมายปลอดภัยจากกระบวนการคามนุษยสนบัสนนุการปองกัน 
ใหการชวยเหลือและคุมครองผูเสียหายใหพรอมคืนสูสังคม แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองและบริหารจัดการแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย
ใหเปนระบบ

 หนวยงานเจาภาพ : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

 คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ ที่ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

 ♦ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานสังคม รวมกับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงในกลุม (๓ โครงการ ๑ กิจกรรม) ๗๖๓.๙๙

  ■ ดานการบริหารจัดการแรงงานตางดาว

   (๑) โครงการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ๑ ๓๕๒.๑๘

   (๒) โครงการของกระทรวงแรงงาน ๑ ๔๐๓.๑๘

   (๓) โครงการของกระทรวงสาธารณสุข ๑ ๕.๖๓

  ■ ดานการปองกันและแกไขปญหาการทองเที่ยวที่เกี่ยวกับการคามนุษยและการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็ก

   (๔) โครงการของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ๑ กิจกรรม ๓.๐๐

๔. การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด

 วัตถุประสงค : เพ่ือใหสังคมเขมแข็ง ปลอดภัย และมีภูมิคุมกันจากภัยยาเสพติด เด็ก เยาวชน และประชาชนกลุมเสี่ยงไดรับการปองกันมิให
เขาไปเกีย่วของกับยาเสพตดิ ปราบปรามลงโทษผูผลติ ผูคา ผูนาํเขา ผูมีอทิธพิล และผูประพฤตมิชิอบโดยใชมาตรการทางกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมอยางเปนระบบรวมมือกับตางประเทศในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหกลับเขาสู
สังคมและสามารถดําเนินชีวิตไดตามปกติ โดยมีกลไกติดตามชวยเหลืออยางเปนระบบภายหลังการบําบัด

 หนวยงานเจาภาพ : สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)

 คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ ที่ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

 ♦ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานความมั่นคงและการตางประเทศ รวมกับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงในกลุม ๑๔ ๖,๐๐๔.๗๐

  ■ ดานปองกันปญหายาเสพติด

   (๑) โครงการของกระทรวงมหาดไทย ๓ ๑,๔๙๘.๔๖

   (๒) โครงการของกระทรวงยุติธรรม ๓ ๑,๔๖๔.๕๙

  ■ ดานปราบปรามยาเสพติด

   (๓) โครงการของกระทรวงยุติธรรม ๓ ๖๗๘.๘๘

  ■ ดานบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด/สารเสพติด

   (๔) โครงการของกระทรวงมหาดไทย ๑ ๓๑๑.๓๕

   (๕) โครงการของกระทรวงยุติธรรม ๔ ๒,๐๕๑.๔๓



๔๓๔๓

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

รายชื่อแผนงานบูรณาการ/ชื่อกระทรวง
จํานวน

โครงการ/
แผนงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

๕. การสงเสริมการวิจัยและการพัฒนา

 วัตถุประสงค : เพือ่ใหเกดิการบรูณาการงบประมาณวจิยัและพัฒนาของประเทศ ลดความซํา้ซอนของการใชงบประมาณการวิจยัและมเีปาหมาย
ทีช่ดัเจน เพ่ือกําหนดสดัสวนการลงทนุทางวชิาการตามมติติาง ๆ ใหเกดิความคุมคา และสอดคลองกบัเปาหมายการวิจยั เพ่ือกาํหนดเปาหมายและ
การใชงบประมาณในโจทยวจัิยเฉพาะเรือ่ง และระเบยีบวาระแหงชาตติามนโยบายรัฐบาล และเพ่ือประเมนิผลความคุมคาของการลงทนุดานสงเสรมิ
การวิจัยและพัฒนาไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

 หนวยงานเจาภาพ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ     

 คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ ที่ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

 ♦ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานบริหารและสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ๘ ๒,๗๘๒.๕๐

  (๑) โครงการของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ      ๒ ๒,๖๔๔.๐๔

  (๒) โครงการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ                     ๔ ๗๘.๙๘

  (๓) โครงการของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๑ ๑.๔๘

  (๔) โครงการของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต      ๑ ๕๘.๐๐

 ♦ โครงการของสวนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ๓ ๕๒.๓๘

๖. การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 วัตถุประสงค : เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของพื้นที่ชายแดนและประเทศโดยใชประโยชนจากโอกาสการเชื่อมโยงภูมิภาคในบริบท
ประชาคมอาเซยีน เพือ่จัดระบบเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและสกดักัน้การลกัลอบนาํเขาแรงงานและสนิคาเกษตรผดิกฎหมายโดยใชประโยชนจาก
แรงงานตางดาว และการนาํเขาวตัถดุบิจากประเทศเพือ่บานมาผลติในบริเวณชายแดน และเพ่ือสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนบริเวณชายแดน
จากผูประกอบการไทย (โดยเฉพาะ SMEs) และการลงทุนจากตางประเทศ และเพื่อสนับสนุนการลงทุนตอเนื่องในประเทศเพื่อนบาน/ในภูมิภาค

 หนวยงานเจาภาพ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ ที่ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

 ♦ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๑ (ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานในมิติพื้นที่จังหวัด)

  (๑) จังหวัดกาญจนบุรี ไมระบุ

  (๒) จังหวัดสระแกว ไมระบุ

  (๓) จังหวัดตราด ไมระบุ

 ♦ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๓ (ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานในมิติพื้นที่จังหวัด)

  (๑) จังหวัดมุกดาหาร ไมระบุ

  (๒) จังหวัดหนองคาย ไมระบุ

  (๓) จังหวัดนครพนม ไมระบุ

 



๔๔

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

  จากการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง และ 

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง คณะตาง ๆ สามารถสรุปขอคนพบได ดังนี้

  (๑) ความเหมาะสมของโครงการ

   ภาพรวมพบวา โครงการสวนใหญที่ไดตรวจติดตามจากทั้ง ๖ แผนงานบูรณาการกําหนด

วัตถุประสงคโครงการไดสอดคลองกับนโยบายสําคัญ และวางแผน/กําหนดกิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลา การกําหนด

ตัวชีว้ดัระดบัผลผลิต ผลลพัธ รวมทัง้ประโยชนทีจ่ะไดรบัไวอยางเหมาะสม สวนการศกึษาผลกระทบโครงการ พบวา

มีโครงการที่ศึกษาผลกระทบกอนเริ่มดําเนินโครงการอยู ๓ แผนงาน ไดแก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือ่สาร การสรางรายไดจากการทองเทีย่วและบรกิาร และการสงเสรมิการวิจยัและการพฒันา สวนดานความพรอม

ของงบประมาณ ดานวิชาการ/บุคลากร/อุปกรณเทคโนโลยี พื้นที่ดําเนินการ และการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ

สวนใหญมีการเตรียมการไวอยางเหมาะสม อยางไรก็ดียังพบอุปสรรคอยูบางในบางโครงการ เชน ขาดบุคลากร

ดานความเชี่ยวชาญเฉพาะ และบางพื้นที่ยังอยูระหวางการกระบวนการดําเนินงานของทางราชการ เปนตน

ขอคนพบ

แผนงานบูรณาการ

การพัฒนา
เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ

การสรางรายได
จากการทองเที่ยว

และบริการ

การจัดการ
แรงงานตางดาว

และการคา
มนุษย

การปองกัน 
ปราบปราม 
และบัดรักษา
ผูติดยาเสพติด

การสงเสริม
การวิจัยและ
การพัฒนา

การบูรณาการ
เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

อ.ค.ต.ป.
เศรษฐกิจ

อ.ค.ต.ป. อ.ค.ต.ป.
สังคม

อ.ค.ต.ป.
มั่นคงฯ

อ.ค.ต.ป.
บริหารฯ

อ.ค.ต.ป.

สังคม คณะ ๒ คณะ ๔ คณะ ๑ คณะ ๓

(๑) การกําหนดวัตถุประสงคโครงการ ความสอดคลองกับนโยบายสําคัญ

 สวนใหญ มกีารกาํหนดวตัถปุระสงค

โครงการที่สอดคลองกับนโยบายสําคัญ/

แผนแมบทระดับชาติ อยางเหมาะสม

l l l l l l l

(๒) การวางแผน และการกําหนดกิจกรรมการปฏิบัติงาน

 สวนใหญมีการวางแผน/กําหนด

กจิกรรมขัน้ตอน ระยะเวลาดําเนนิการ 

และผูรับผิดชอบไวอยางเหมาะสม

l l l l l

 บางโครงการยังพบปญหาและ

ขอจํากัดในการวางแผน การกํากับ 

ติดตาม และการประเมินผล

l l

 การพฒันาพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ

บางจงัหวดัยังขาดการวางแผนการบริหาร

จัดการสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะปญหา

ขยะ (จ. สระแกว)

l



๔๕๔๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ขอคนพบ

แผนงานบูรณาการ

การพัฒนา
เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ

การสรางรายได
จากการทองเที่ยว

และบริการ

การจัดการ
แรงงานตางดาว

และการคา
มนุษย

การปองกัน 
ปราบปราม 
และบัดรักษา
ผูติดยาเสพติด

การสงเสริม
การวิจัยและ
การพัฒนา

การบูรณาการ
เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

อ.ค.ต.ป.
เศรษฐกิจ

อ.ค.ต.ป. อ.ค.ต.ป.
สังคม

อ.ค.ต.ป.
มั่นคงฯ

อ.ค.ต.ป.
บริหารฯ

อ.ค.ต.ป.

สังคม คณะ ๒ คณะ ๔ คณะ ๑ คณะ ๓

(๓) ผลผลิต และการกําหนดตัวชี้วัดระดับผลผลิต

 สวนใหญมีการกําหนดตัวชี้วัด

ระดับผลผลิตอยางเหมาะสม
l l l l l l

 บางโครงการ/กจิกรรม สวนราชการ

กําหนดตัวชี้วัดระดับผลผลิตไมชัดเจน
l l

(๔) ผลลัพธ และการกําหนดตัวชี้วัดระดับผลลัพธ

 สวนใหญมีการกําหนดตัวชี้วัด

ระดับผลลัพธอยางเหมาะสม
l l l l l l

 บางโครงการ/กจิกรรม สวนราชการ

กําหนดตัวชี้วัดระดับผลลัพธไมชัดเจน 

ไมสอดคลองวัตถุประสงคทําใหการ

ประเมินผลลัพธขาดเปาหมายในการ

วัดผลอยางเหมาะสม

l l

(๕) การศึกษาผลกระทบโครงการ (กอนเริ่มดําเนินการ)

 โครงการสวนใหญมีการศึกษา

ผลกระทบกอนเริ่มดําเนินโครงการ
l l l

 บางโครงการที่ไมมีการศึกษาพบ

กระทบกอนเริ่มดําเนินโครงการ
l l

 บางโครงการมีรายงานผลกระทบ

ระดับพื้นท่ีไม ชัดเจน/ไม ครบถวน

มีการรายงานแตผลกระทบเชิงบวก

l

(๖) ประโยชนที่คาดหวังจากโครงการ

 มีการกําหนดประโยชนไวอยาง

เหมาะสม
l l l l l

 โครงการสามารถเพิม่ขีดความสามารถ

ในการแขงขัน การลงทุน สงเสริม

และสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ

และสามารถสรางความเช่ือมัน่ของประเทศ

ตอประชาคมโลก

l l l l

 ประชาชน/ชุมชนกลุมเปาหมาย

ในพื้นที่มีความมั่นใจในความปลอดภัย
l l l



๔๖

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ขอคนพบ

แผนงานบูรณาการ

การพัฒนา
เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ

การสรางรายได
จากการทองเที่ยว

และบริการ

การจัดการ
แรงงานตางดาว

และการคา
มนุษย

การปองกัน 
ปราบปราม 
และบัดรักษา
ผูติดยาเสพติด

การสงเสริม
การวิจัยและ
การพัฒนา

การบูรณาการ
เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

อ.ค.ต.ป.
เศรษฐกิจ

อ.ค.ต.ป. อ.ค.ต.ป.
สังคม

อ.ค.ต.ป.
มั่นคงฯ

อ.ค.ต.ป.
บริหารฯ

อ.ค.ต.ป.

สังคม คณะ ๒ คณะ ๔ คณะ ๑ คณะ ๓

 โครงการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

การดําเนินงานของส วนราชการ/

ขาราชการ และผลการดําเนินงาน

ยังมีความสําคัญในการเป นข อมูล

การตัดสินใจสําคัญของรัฐบาล (เชน

การศกึษาวจิยัเพือ่ไปประกอบการพจิารณา

จัดทํารางกฎหมายของรัฐบาล)

l

 บางโครงการประโยชนที่คาดหวัง

ยังไม  เหมาะสมเท าที่ควรซึ่งได รับ

การปรับปรุง (ศอ.บต.)

l

(๗) ความเหมาะสมของงบประมาณ

 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

อยางเพียงพอ
l l l l l

 บางโครงการยังไดรับงบประมาณ

ไมเหมาะสมเนื่องจาก

 - ภารกิจท่ีเปนยุทธศาสตรสําคัญ

ไมไดรับจัดสรรเพียงพอ
l

 - การจดัสรรงบประมาณแบบปกติ

ของทาํใหการพฒันาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกจิ

พเิศษมงีบประมาณดาํเนนิการไมตอเนือ่ง 

และไมเปนไปตามแผนงานที่วางไว

l

 - การอนุมตังิบประมาณไมเหมาะสม

กับความพรอมการดําเนินงานพื้นที่

(สก/ตร)

l

(๘) ความพรอมและการสนับสนุน ดานวิชาการ/บุคลากร/อุปกรณและเทคโนโลยี

 ภาพรวมส วนใหญ กระทรวงมี

ความพรอมในการสนับสนนุดานวชิาการ/

บุคลากร/อุปกรณและเทคโนโลยี

อยางเหมาะสม

l l l l l l

 บคุลากรเพียงพอตอการดาํเนนิงาน 

รวมทั้งไดรับความรวมมือจากหนวยงาน

ตาง ๆ

l l



๔๗๔๗

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ขอคนพบ

แผนงานบูรณาการ

การพัฒนา
เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ

การสรางรายได
จากการทองเที่ยว

และบริการ

การจัดการ
แรงงานตางดาว

และการคา
มนุษย

การปองกัน 
ปราบปราม 
และบัดรักษา
ผูติดยาเสพติด

การสงเสริม
การวิจัยและ
การพัฒนา

การบูรณาการ
เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

อ.ค.ต.ป.
เศรษฐกิจ

อ.ค.ต.ป. อ.ค.ต.ป.
สังคม

อ.ค.ต.ป.
มั่นคงฯ

อ.ค.ต.ป.
บริหารฯ

อ.ค.ต.ป.

สังคม คณะ ๒ คณะ ๔ คณะ ๑ คณะ ๓

 ไดรับการสนบัสนนุดานเทคโนโลยี

จากหนวยงานที่เกี่ยวของเปนอยางดี
l

 บางโครงการยังพบข อจํากัด

ดานบุคลากร ดังนี้

 - ขาดผู บริหารจัดการในเรื่อง

จัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษดานสิทธิ

ประโยชน (กจ)

l

 - ความไม พร อมของบุคลากร

ดานความเชี่ยวชาญเฉพาะ และอัตรา

กําลัง

l

(๙) ความพรอมและการสนับสนุนดานพื้นที่ดําเนินการ

 โครงการสวนใหญ มพีืน้ทีด่าํเนนิการ

ที่เหมาะสม
l l l l

 บางโครงการมีพื้นที่ ไม พร อม

ดําเนินการ ดังนี้

 - พื้นท่ียังอยูระหวางการเวนคืน 

หรืออยูในกระบวนการดําเนินงานของ

ทางราชการ (กรมธนารักษ)

l l

 - บางสถานทีย่งัไมพรอมดาํเนนิการ
ตามสภาพพื้นที่/ภูมิอากาศ

l

(๑๐) การมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ

 โครงการสวนใหญมกีารมสีวนรวม
อยางเหมาะสม

l l l l

 - มีความร วมมือกับองค กร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางดี

l

 - ยั ง ไ ม  ส า ม า ร ถ ชั ก ช ว น
ภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวมในการ
ลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษไดเทาที่ควร

l l



๔๘

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

  (๒) ปจจัยนําเขาโครงการ/การใชทรัพยากร

   ภาพรวมพบวา โครงการสวนใหญมกีารใชทรพัยากรในสวนของงบประมาณ วสัดอุปุกรณ  

บคุลากร และองคความรูอยูในระดบัด ี- ดมีาก โดยมขีอสงัเกตในบางโครงการทีพ่บวา งบประมาณยงัไมเพยีงพอ

ตอการปฏิบัติงาน/ไมสอดคลองกับแผนการดําเนินงาน บางสวนราชการมีบุคลากรจํากัด บางโครงการเจาหนาที่

ยังขาดความรูเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการยังไมมีประสบการณในการดําเนินการ

ตามระเบียบพัสดุอยางเพียงพอ เปนตน

ขอคนพบ

แผนงานบูรณาการ

การพัฒนา
เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ

การสรางรายได
จากการทองเที่ยว

และบริการ

การจัดการ
แรงงานตางดาว

และการคา
มนุษย

การปองกัน 
ปราบปราม 
และบัดรักษา
ผูติดยาเสพติด

การสงเสริม
การวิจัยและ
การพัฒนา

การบูรณาการ
เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

อ.ค.ต.ป.
เศรษฐกิจ

อ.ค.ต.ป. อ.ค.ต.ป.
สังคม

อ.ค.ต.ป.
มั่นคงฯ

อ.ค.ต.ป.
บริหารฯ

อ.ค.ต.ป.

สังคม คณะ ๒ คณะ ๔ คณะ ๑ คณะ ๓

(๑) งบประมาณ(ความเพียงพอ/ความเหมาะสม)

 สวนใหญอยูในระดับดี-ดีมาก l l l l l l

 บางโครงการงบประมาณยังไม
เพยีงพอตอการปฏบิตังิาน/ไมสอดคลอง
กับแผนการดําเนินงาน

l l l l

 มีการใชจายงบประมาณอยาง
ไมเหมาะสม

l

 งบประมาณไดรับเหมาะสม แต
ยังใชประโยชนไดไมครบถวนเนื่องจาก
บางโครงการยังไมไดดําเนินการ

l

(๒) วัสดุอุปกรณการดําเนินงานโครงการ

 สวนใหญอยูในระดับดี l l l l l l l

(๓) บุคลากร (ความเพียงพอ/การบริหารจัดการ)

 สวนใหญอยูในระดับดี l l l l l

 บุคลากรและการบริหารจัดการ
อยูในระดับพอใช

l l

 บางสวนราชการมีบุคลากรจํากัด
ทําใหตองจางเอกชนเพื่อดําเนินการ

l

(๔) องคความรู (ขั้นตอนการดําเนินงาน/การดําเนินงานตามเทคนิควิชาการ)

 สวนใหญอยูในระดับดี l l l l l

 บางโครงการยังมีองคความรูใน
การดําเนินโครงการอยูในระดับพอใช

l

 บางโครงการเจาหนาที่ยังขาด
ความรูเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน

l l

 เจาหนาที่ผู รับผิดชอบโครงการ
ยังไมมีประสบการณในการดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุอยางเพียงพอ

l



๔๙๔๙

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

  (๓) กระบวนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

   ภาพรวมพบวาโครงการตาง ๆ มีการบริหารแผนงาน/โครงการตามกําหนดระยะเวลา
มกีารเบกิจายงบประมาณอยูในระดบัด ียกเวนดานการสรางรายไดจากการทองเทีย่วและบรกิาร และการบรูณาการ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท่ีมีการเบิกจายงบประมาณของบางโครงการของสวนราชการ/จังหวัดไมเปนไป
ตามแผน นอกจากนี้ ในสวนของโครงการตามแผนการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดยัง
ไมสามารถสอบทานผลการเบิกจายงบประมาณได เนื่องจากไมมีรายงานและโครงการยังไมแลวเสร็จ แตพบวา             
การดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด มีการดําเนินงานในรูปแบบของการมี
สวนรวมจากท้ังประชาชนในพื้นท่ี ภาคเอกชน องคกรระหวางประเทศ และมีการบูรณาการการดําเนินการ
ของหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ ในขณะที่โครงการตามแผนบูรณาการการจัดการแรงงานตางดาวและการคามนุษย
ยังไมพบการบูรณาการการดําเนินงานในภาพรวม ซึ่งอาจสงผลตอการบรรลุวัตถุประสงคโครงการได

ขอคนพบ

แผนงานบูรณาการ

การพัฒนา
เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ

การสรางรายได
จากการทองเที่ยว

และบริการ

การจัดการ
แรงงานตางดาว

และการคา
มนุษย

การปองกัน 
ปราบปราม 
และบัดรักษา
ผูติดยาเสพติด

การสงเสริม
การวิจัยและ
การพัฒนา

การบูรณาการ
เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

อ.ค.ต.ป.
เศรษฐกิจ

อ.ค.ต.ป. อ.ค.ต.ป.
สังคม

อ.ค.ต.ป.
มั่นคงฯ

อ.ค.ต.ป.
บริหารฯ

อ.ค.ต.ป.

สังคม คณะ ๒ คณะ ๔ คณะ ๑ คณะ ๓

(๑) การบริหารแผนงาน/โครงการตามกําหนดระยะเวลา

 ภาพรวมมีการบรหิารแผนงานอยู

ในระดับดี 
l l l l l l

 มีการบริหารแผนงานอยูในระดับ

ควรปรับปรุง
l l

 ขาดการเตรียมความพรอมของ

พืน้ทีด่าํเนนิงาน  ทําใหไมสามารดําเนนิการ

ไดตามระยะเวลาที่กําหนดไว

l

(๒) การเบิกจายงบประมาณ

 ภาพรวมมีการเบิกจายงบประมาณ

อยูในระดับด ี- ดีมาก 
l l l l

 ภาพรวมมีการเบิกจายงบประมาณ

อยูในระดับพอใช
l l

 การ เบิกจ  ายงบประมาณของ

บางโครงการของสวนราชการ/จังหวัด

ไมเปนไปตามแผนจงึควรไดรบัการปรบัปรงุ

l l l l

 พบวามีโครงการยังไมแลวเสร็จ

จึงไมสามารถสอบทานผลการเบิกจาย

งบประมาณได

l

 บางโครงการไม ได รับจัดสรร

งบประมาณ (สก)
l



๕๐

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ขอคนพบ

แผนงานบูรณาการ

การพัฒนา
เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ

การสรางรายได
จากการทองเที่ยว

และบริการ

การจัดการ
แรงงานตางดาว

และการคา
มนุษย

การปองกัน 
ปราบปราม 
และบัดรักษา
ผูติดยาเสพติด

การสงเสริม
การวิจัยและ
การพัฒนา

การบูรณาการ
เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

อ.ค.ต.ป.
เศรษฐกิจ

อ.ค.ต.ป. อ.ค.ต.ป.
สังคม

อ.ค.ต.ป.
มั่นคงฯ

อ.ค.ต.ป.
บริหารฯ

อ.ค.ต.ป.

สังคม คณะ ๒ คณะ ๔ คณะ ๑ คณะ ๓

(๓) การดําเนินงานอื่น ๆ

 การดําเนินงานมีสวนรวมจากทั้ง

ประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน องคกร

ระหวางประเทศ และมีการบูรณาการ

การดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ

ในพื้นที่

l

 การดาํเนนิการ มขีอจาํกดัเนือ่งจาก

ยังขาดความชัดเจนในเรื่องที่ดิน
l

 บางโครงการยงัไมมีการบรูณาการ

การดําเนินงานในภาพรวม ซึ่งอาจสง

ผลตอการบรรลุวัตถุประสงคโครงการ

l

 บางโครงการมีกระบวนการติดตาม

การทํางาน/การกํากับงานที่ยังไมชัดเจน
l



๕๑๕๑

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

  (๔) ผลผลิตโครงการ

   ภาพรวมพบวา โครงการสวนใหญมีผลผลิต/ความสําเร็จระดับผลผลิตโครงการอยู 
ในระดับดี - ดีมาก บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ ยกเวนโครงการตามแผนงานการบูรณาการเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ไมมีการกลาวถึงความสําเร็จระดับผลผลิต อยางไรก็ดี พบวาบางโครงการไมสามารถสรุป
ผลการดาํเนนิงานได เนือ่งจากไมมกีารรายงานผล และบางสวนไมไดกาํหนดผลผลติ ตวัชีว้ดั และคาเปาหมายทีช่ดัเจน

ขอคนพบ

แผนงานบูรณาการ

การพัฒนา
เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ

การสรางรายได
จากการทองเที่ยว

และบริการ

การจัดการ
แรงงานตางดาว

และการคา
มนุษย

การปองกัน 
ปราบปราม 
และบัดรักษา
ผูติดยาเสพติด

การสงเสริม
การวิจัยและ
การพัฒนา

การบูรณาการ
เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

อ.ค.ต.ป.
เศรษฐกิจ

อ.ค.ต.ป. อ.ค.ต.ป.
สังคม

อ.ค.ต.ป.
มั่นคงฯ

อ.ค.ต.ป.
บริหารฯ

อ.ค.ต.ป.

สังคม คณะ ๒ คณะ ๔ คณะ ๑ คณะ ๓

 โครงการสวนใหญมีผลผลิต/ความ
สําเร็จระดับผลผลิตโครงการอยู ใน
ระดับดี-ดีมาก บรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายของโครงการ

l l l l l l

 บางโครงการมีระดับความสําเร็จ
ของผลผลิตโครงการอยู ในระดับที่
ควรปรับปรุง

l

 มขีอสงัเกตวาไมมกีารรายงานขอมลู
เชงิประจกัษถงึผลผลิตโครงการทีค่รบถวน

l

 บางโครงการไมสามารถสรุปผล
การดําเนินงานได เนื่องจากไมมีการ
รายงานผล และบางสวนไมไดกําหนด
ผลผลิต ตัวชี้วัด และคาเปาหมายไมให
ชัดเจน

l l

 โครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะ
การดําเนินงานประเภทเดียวกัน แตมี
การกาํหนดตัวชีว้ดัแตกตางกนัในระหวาง
หนวยงาน ทําใหยากตอการประเมิน
ภาพรวม

l



๕๒

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

  (๕) ผลลัพธโครงการ

   พบวา โครงการตามแผนบูรณาการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สวนใหญมีผลลัพธ/

ความสําเร็จระดับผลผลิตโครงการอยูในระดับดีเดน สวนการปองกัน ปราบปราม และบัดรักษาผูติดยาเสพติด                 

และการสงเสริมการวิจัยและการพัฒนา มีผลลัพธ/ความสําเร็จระดับผลผลิตโครงการอยู ในระดับดี  -  ดีมาก                

โดยผลลัพธของโครงการตาง ๆ สามารถสรางภาพลักษณท่ีดีของประเทศ ขยายโอกาสทางการตลาดและการลงทุน

ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค อันนําไปสู การเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ อํานวยความสะดวกใหกับประชาชน อยางไรก็ดีบางโครงการ

มีระดับความสําเร็จของผลลัพธโครงการอยูในระดับที่ควรปรับปรุง และควรหาสาเหตุที่แทจริงของการดําเนินการ

ที่ไมเปนไปตามแผน

ขอคนพบ

แผนงานบูรณาการ

การพัฒนา
เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ

การสรางรายได
จากการทองเที่ยว

และบริการ

การจัดการ
แรงงานตางดาว

และการคา
มนุษย

การปองกัน 
ปราบปราม 
และบัดรักษา
ผูติดยาเสพติด

การสงเสริม
การวิจัยและ
การพัฒนา

การบูรณาการ
เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

อ.ค.ต.ป.
เศรษฐกิจ

อ.ค.ต.ป. อ.ค.ต.ป.
สังคม

อ.ค.ต.ป.
มั่นคงฯ

อ.ค.ต.ป.
บริหารฯ

อ.ค.ต.ป.

สังคม คณะ ๒ คณะ ๔ คณะ ๑ คณะ ๓

 โครงการส วนใหญมีผลลัพธ /

ความสําเร็จระดับผลผลิตโครงการอยู

ในระดับดีเดน

l

 โครงการส วนใหญมีผลลัพธ /

ความสําเร็จระดับผลผลิตโครงการอยู

ในระดับดี-ดีมาก

l l

 บางโครงการมีระดับความสําเร็จ

ของผลลัพธโครงการอยูในระดับที่ควร

ปรับปรุง และหาสาเหตุที่แทจริงของ

การดําเนินการที่ไมเปนไปตามแผน

l l

 ผลลัพธ ของโครงการสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

เจ าหนาที่ ได อย างมีประสิทธิภาพ 

อํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 

l

 ผลลัพธโครงการสามารถสราง

ภาพลักษณที่ดีของประเทศ ขยาย

โอกาสทางการตลาดและการลงทุน

ทั้ ง ในระดับประเทศและภู มิภาค

อันนําไปสูการเติบโตอยางสมดุลและ

ยั่งยืน 

l l



๕๓๕๓

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ขอคนพบ

แผนงานบูรณาการ

การพัฒนา
เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ

การสรางรายได
จากการทองเที่ยว

และบริการ

การจัดการ
แรงงานตางดาว

และการคา
มนุษย

การปองกัน 
ปราบปราม 
และบัดรักษา
ผูติดยาเสพติด

การสงเสริม
การวิจัยและ
การพัฒนา

การบูรณาการ
เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

อ.ค.ต.ป.
เศรษฐกิจ

อ.ค.ต.ป. อ.ค.ต.ป.
สังคม

อ.ค.ต.ป.
มั่นคงฯ

อ.ค.ต.ป.
บริหารฯ

อ.ค.ต.ป.

สังคม คณะ ๒ คณะ ๔ คณะ ๑ คณะ ๓

 บางโครงการกําหนดตัวชี้ วัด

ไมสะทอนตามเปาหมาย
l l

 บางโครงการมีการรายงานผล

การดําเนินงานไมสอดคลองกับตัวชี้วัด

ระดับผลลัพธ

l

 บางหน วยงานยังดํา เนินการ

โครงการไมแลวเสร็จ/อยู ระหวาง

ตรวจรับผลงาน จึงยังไมสามารถวัด

ผลลัพธได

l



๕๔

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

  (๖) ผลกระทบโครงการ

   ภาพรวมพบวา การดําเนินงานโครงการในทุกแผนงานมีผลกระทบเชิงบวกในทุกดาน

โดยผลกระทบที่สําคัญ ไดแก สามารถสรางภาพลักษณที่ดีใหกับประเทศ ประชาชนเชื่อมั่นตอนโยบายรัฐบาล

เพิม่ขดีความสามารถในการแขงขัน มเีงนิหมนุเวยีนในระบบเศรษฐกจิ เกิดการจางงานและสรางรายไดใหกับประชาชน 

ชุมชน และเครือขาย เกิดการบูรณาการการทํางานในมิติตาง ๆ ประชาชนกลุมเปาหมายมีความรูสึกปลอดภัย

แกไขปญหาความเดอืดรอน เกดิความรวมมอืของประชาชนในพืน้ท่ี ประชาชน/ผูประกอบการสามารถเขาถงึขอมลู

สารสนเทศดานตาง ๆ เพื่อใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดีมีการรายงานถึงผลกระทบทางลบที่อาจ

เกิดขึ้น ไดแก การเพิ่มขึ้นของขยะอิเล็กทรอนิกสที่ลาสมัย และขยะอุตสาหกรรมและชุมชนที่จะมีจํานวนเพิ่มขึ้น

อยางตอเนื่องหากไมมีการบริหารจัดการที่ดี

ขอคนพบ

แผนงานบูรณาการ

การพัฒนา
เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ

การสรางรายได
จากการทองเที่ยว

และบริการ

การจัดการ
แรงงานตางดาว

และการคา
มนุษย

การปองกัน 
ปราบปราม 
และบัดรักษา
ผูติดยาเสพติด

การสงเสริม
การวิจัยและ
การพัฒนา

การบูรณาการ
เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

อ.ค.ต.ป.
เศรษฐกิจ

อ.ค.ต.ป. อ.ค.ต.ป.
สังคม

อ.ค.ต.ป.
มั่นคงฯ

อ.ค.ต.ป.
บริหารฯ

อ.ค.ต.ป.

สังคม คณะ ๒ คณะ ๔ คณะ ๑ คณะ ๓

ภาพรวมมีผลกระทบในเชิงบวก

ในทุกดาน
l l l l l l

(๑) ผลกระทบดานนโยบายรัฐบาล

 โครงการมีความสอดคลองกับ

นโยบายสําคัญของประเทศ
l

 สรางภาพลักษณที่ดีใหกับประเทศ 

และประชาชนเชื่อมั่นตอนโยบายรัฐบาล
l l l l

 สามารถสนับสนุนขอมูลเพื่อการ

ตัดสินใจใหกับรัฐบาลได
l

(๒) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ

 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน l

 ชวยลดตนทุน และมีเงินหมุนเวียน

ในระบบเศรษฐกจิและสรางรายไดเพิม่ข้ึน
l l

 เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

การคาชายแดน และการขนสงที่จะ

เชื่อมโยงภูมิภาคอินโดจีน

l l

 สงเสริมเศรษฐกิจพัฒนาศักยภาพ

ดานการทองเท่ียวของประเทศอยางยัง่ยนื
l l

 ผูประกอบการและประชาชนใน
พืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใตมีความมัน่ใจใน
การลงทนุและประกอบธุรกจิการคาให
มกีารขยายตวัและเตบิโตกาวหนาอยาง
มั่นคงยั่งยืน

l



๕๕๕๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ขอคนพบ

แผนงานบูรณาการ

การพัฒนา
เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ

การสรางรายได
จากการทองเที่ยว

และบริการ

การจัดการ
แรงงานตางดาว

และการคา
มนุษย

การปองกัน 
ปราบปราม 
และบัดรักษา
ผูติดยาเสพติด

การสงเสริม
การวิจัยและ
การพัฒนา

การบูรณาการ
เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

อ.ค.ต.ป.
เศรษฐกิจ

อ.ค.ต.ป. อ.ค.ต.ป.
สังคม

อ.ค.ต.ป.
มั่นคงฯ

อ.ค.ต.ป.
บริหารฯ

อ.ค.ต.ป.

สังคม คณะ ๒ คณะ ๔ คณะ ๑ คณะ ๓

(๓) ผลกระทบดานสังคม/วัฒนธรรม

 แกไขปญหาการหลบหนีเขาเมือง 

การบรหิารจดัการแรงงานตางดาวทีผิ่ด

กฎหมายใหเปนระบบ

l

 เกดิจากการบรูณาการการทํางาน

ในมิติตาง ๆ ทั้งดานสารสนเทศและ

การทองเที่ยว และการบูรณาการ

ระหวางหนวยงาน

l l l

 เกดิการรวมกลุมเพือ่รวมทาํกจิกรรม 

เกิดการเห็นคุณคามรดกภูมิปญญา

ทางวฒันธรรมของชมุชน เกิดจิตสํานกึ

ในการอนุรักษ

l

 โครงสรางทางสังคมเปลี่ยนจาก

สงัคมเกษตรกรเขามาสูสงัคมอตุสาหกรรม

มากขึ้น

l

 มีชองทางใหประชาชนสามารถ

รองเรียน รองทุกข และแกไขปญหาได

อยางทันทวงที

l

 ประชาชนกลุมเปาหมายมคีวามรูสกึ

ปลอดภัยแกไขปญหาความเดือดรอน

และปองกนัการสญูเสยีชวีติและทรพัยสนิ

ของประชาชนและเจ าหน าที่ เกิด

ความรวมมือของประชาชนในพื้นที่

l l l

(๔) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

 สามารถชวยลดการใชกระดาษ 

ลดคาพาหนะในการเดินทาง
l

 ผลกระทบทางลบคอือาจสงผลตอ

การเพิ่มข้ึนของขยะอิเล็กทรอนิกสที่

ลาสมัย และขยะอุตสาหกรรมและ

ชุมชนที่จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นตอเนื่อง

หากไมมีการบริหารจัดการที่ดี

l l



๕๖

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ขอคนพบ

แผนงานบูรณาการ

การพัฒนา
เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ

การสรางรายได
จากการทองเที่ยว

และบริการ

การจัดการ
แรงงานตางดาว

และการคา
มนุษย

การปองกัน 
ปราบปราม 
และบัดรักษา
ผูติดยาเสพติด

การสงเสริม
การวิจัยและ
การพัฒนา

การบูรณาการ
เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

อ.ค.ต.ป.
เศรษฐกิจ

อ.ค.ต.ป. อ.ค.ต.ป.
สังคม

อ.ค.ต.ป.
มั่นคงฯ

อ.ค.ต.ป.
บริหารฯ

อ.ค.ต.ป.

สังคม คณะ ๒ คณะ ๔ คณะ ๑ คณะ ๓

(๕) ผลกระทบทางดานเทคโนโลยี

 ประชาชนผูประกอบการสามารถ

เขาถึงขอมูลสารสนเทศดานตาง ๆ

เพื่อใชประโยชน (เชน ทองเที่ยว/

การเชื่อมโยงการคาชายแดน) อยางมี

ประสิทธิภาพ การทําธุรกรรมสะดวก

รวดเร็วมากขึ้น

l l l

(๖) ผลกระทบดานประชาชน/ชุมชนพื้นที่โครงการ

 ประชาชนไดรบัการบรกิารทีส่ะดวก 

รวดเร็ว ทันสมัย
l

 เกิดการจางงานและสรางรายได

ใหกับประชาชน ชุมชน และเครือขาย
l l l

(๗) ผลกระทบดานอื่น ๆ

 ชวยเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ของขาราชการและกาํลงัพลทีเ่ก่ียวของ
l l  l l



๕๗๕๗

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

  (๗) ประสิทธิภาพโครงการ

   ความสําเร็จของโครงการเมื่อเทียบกับความเหมาะสมของงบประมาณท่ีใชดําเนิน

โครงการในภาพรวมพบวาโครงการตามแผนบูรณาการ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ การสรางรายไดจาก

การทองเท่ียวและบริการ และการสงเสริมการวิจัยและการพัฒนา สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ                

เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กําหนด  เกิดผลผลิต  ผลลัพธตามที่กําหนดภายใตวงเงินงบประมาณที่ได รับ                

สวนโครงการตามแผนงานบูรณาการการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดและการบูรณาการ

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ พบขอสงัเกตวายงัไมมขีอมลูเชงิประจักษทีเ่พียงพอในการประเมนิวามกีารดําเนินการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม

   ดานผลผลิตของโครงการเมื่อเทียบกับการตอบสนองตอการแกไขปญหาใหกับชุมชน/

ประชาชนในพืน้ที ่ภาพรวมผลผลิตและผลลพัธของโครงการมปีระสทิธภิาพตามทีก่าํหนดสามารถชวยตอบสนอง

ตอการแกไขปญหาใหกับชุมชน/ประชาชนในพื้นท่ีไดโดยอาศัยการมีสวนรวมจากชุมชน รวมทั้งสามารถอํานวย

ความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนผูรับบริการไดเปนอยางดี

   ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับโครงการอื่นในลักษณะเดียวกันโดยใชงบประมาณ

การดําเนินโครงการใกลเคียงกัน พบวาโครงการตามแผนบูรณาการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

การสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ และการสงเสริมการวิจัยและการพัฒนา มีความเหมาะสม

โดยไดผลผลิตผลลัพธตามเปาหมายภายใตงบประมาณท่ีเหมาะสม โครงการมีความคุมคาตอการลงทุน อยางไรก็ดี

มีขอสงัเกตวาอาจจะตองใชเวลาในการประเมนิเพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการใชงบประมาณ 

เนื่องจากแผนงาน/โครงการการบูรณาการดังกลาว ยังไมไดสะทอนใหเห็นถึงการบูรณการที่ชัดเจน

ขอคนพบ

แผนงานบูรณาการ

การพัฒนา
เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ

การสรางรายได
จากการทองเที่ยว

และบริการ

การจัดการ
แรงงานตางดาว

และการคา
มนุษย

การปองกัน 
ปราบปราม 
และบัดรักษา
ผูติดยาเสพติด

การสงเสริม
การวิจัยและ
การพัฒนา

การบูรณาการ
เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

อ.ค.ต.ป.
เศรษฐกิจ

อ.ค.ต.ป. อ.ค.ต.ป.
สังคม

อ.ค.ต.ป.
มั่นคงฯ

อ.ค.ต.ป.
บริหารฯ

อ.ค.ต.ป.

สังคม คณะ ๒ คณะ ๔ คณะ ๑ คณะ ๓

(๑) ความสําเร็จของโครงการ เมื่อเทียบกับความเหมาะสมของงบประมาณที่ใชดําเนินโครงการ

 โครงการส  วนใหญ สามารถ

ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เสร็จสิ้นตามระยะเวลาท่ี กําหนด

เกิดผลผลิต ผลลัพธตามที่กําหนด

ภายใตวงเงินงบประมาณที่ไดรับ

l l l

 พบการดําเนินโครงการไมเปนไป

ตามแผนปฏิบัติงาน เชน โครงการของ

กระทรวงการทองเที่ยวฯ 

l



๕๘

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ขอคนพบ

แผนงานบูรณาการ

การพัฒนา
เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ

การสรางรายได
จากการทองเที่ยว

และบริการ

การจัดการ
แรงงานตางดาว

และการคา
มนุษย

การปองกัน 
ปราบปราม 
และบัดรักษา
ผูติดยาเสพติด

การสงเสริม
การวิจัยและ
การพัฒนา

การบูรณาการ
เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

อ.ค.ต.ป.
เศรษฐกิจ

อ.ค.ต.ป. อ.ค.ต.ป.
สังคม

อ.ค.ต.ป.
มั่นคงฯ

อ.ค.ต.ป.
บริหารฯ

อ.ค.ต.ป.

สังคม คณะ ๒ คณะ ๔ คณะ ๑ คณะ ๓

 พบวามีบางโครงการมีการใชจาย

งบประมาณต่ํากว าเป าหมายและ

บางโครงการไม มีการรายงานผล

การเบิกจายงบประมาณ

l

 ยั ง ไ ม  มี ข  อ มู ล เชิ ง ป ระ จั กษ 

ในการประเมินวามีการดําเนินการไดมี

ประสิทธิภาพ/ยังไมเห็นภาพที่ชัดเจน
l l

 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก

ทัง้ในดานการพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน  

พฒันาระบบตาง ๆ มโีครงการท่ีใชจาย

งบประมาณเปนจํานวนมาก แตไม

สามารถใชประโยชนได

l

(๒) ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับการตอบสนองตอการแกไขปญหาใหกับชุมชน/ประชาชนในพื้นที่

 ในภาพรวมผลผลติและผลลพัธของ

โครงการมีประสิทธิภาพตามที่กําหนดไว

ในแตละแผนงาน/โครงการชวยตอบสนอง

ตอการแกไขปญหาใหกบัชมุชน/ประชาชน

ในพื้นท่ีไดโดยอาศัยความมีสวนรวม

จากชุมชน รวมทั้งอํานวยความสะดวก 

และตอบสนองความต องการของ

ประชาชนผูรับบริการได

l l l l l l

 ยกระดับการบริการใหเขาสูระดับ

สากล และเพ่ิมประสทิธภิาพในการบริหาร
l

(๓) ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับโครงการอื่นในลักษณะเดียวกันโดยใชงบประมาณการดําเนินโครงการเทาหรือใกลเคียงกัน

 เมือ่เทยีบกบัโครงการอืน่ในลกัษณะ

เดียวกันไมมีความแตกตางเนื่องจาก

 - มีเกณฑมาตรฐานที่กําหนดโดย

หนวยงานกลาง

 - ไดผลผลติผลลพัธตามเปาหมาย

ภายใตงบประมาณที่เหมาะสม

l l l



๕๙๕๙

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ขอคนพบ

แผนงานบูรณาการ

การพัฒนา
เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ

การสรางรายได
จากการทองเที่ยว

และบริการ

การจัดการ
แรงงานตางดาว

และการคา
มนุษย

การปองกัน 
ปราบปราม 
และบัดรักษา
ผูติดยาเสพติด

การสงเสริม
การวิจัยและ
การพัฒนา

การบูรณาการ
เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

อ.ค.ต.ป.
เศรษฐกิจ

อ.ค.ต.ป. อ.ค.ต.ป.
สังคม

อ.ค.ต.ป.
มั่นคงฯ

อ.ค.ต.ป.
บริหารฯ

อ.ค.ต.ป.

สังคม คณะ ๒ คณะ ๔ คณะ ๑ คณะ ๓

 โครงการมคีวามคุมคาตอการลงทนุ

เนื่องจากเปนการจัดระบบบริหารการ

ใชแรงงานตางดาวและกลุมเปาหมาย

ใหปลอดภยัและไมใหตกเปนเหยือ่จาก

กระบวนการคามนุษย

l

 ผูรับบริการประหยัดเวลาและลด

คาใชจายได
l

 โครงการสร  า งท  า เ ทียบ เรื อ

อเนกประสงคคลองใหญ ของกรมเจาทา 

(มุกดาหาร) ไมสามารถใชการได ซึ่ง

แตกตางจากทาเทียบเรืออ่ืน ๆ ใน

ลักษณะเดียวกัน

l

 พบปญหาการบริหารจัดการรวม

ทั้งภาระคาใชจายตาง ๆ เพิ่มขึ้นเปน

จํานวนมาก (สก)

l

(๔) อื่น ๆ

 อาจจะตองใชเวลาในการประเมนิ

เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการใช งบประมาณ 

เนือ่งจากแผนงาน/โครงการการบรูณาการ

ดังกลาว ยังไมไดสะทอนใหเห็นถึง

การบูรณการที่แทจริง

l



๖๐

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

  (๘) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โครงการภาพรวม

   ภาพรวมดานการบริหารแผนงาน/โครงการ พบวา โครงการสวนใหญ มีการบริหาร

แผนงาน/โครงการตามกําหนดระยะเวลามีการเบิกจายงบประมาณอยูในระดับดี และการดําเนินงานโครงการ

ในทุกแผนงานมีผลกระทบเชิงบวกในทุกดาน ยกเวนดานการสรางรายไดจากการทองเท่ียวและบริการ

และการบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท่ีมีการเบิกจายงบประมาณของบางโครงการของสวนราชการ/

จังหวัดไมเปนไปตามแผนเทาที่ควร

   ดานปญหา อุปสรรค และขอจํากัดในการดําเนินงาน พบในบางโครงการของแผนงาน

บูรณาการ ดังนี้

   • การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร :  การขาดแคลนบุคลากรที่มี

ความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บางโครงการมีการศึกษาผลกระทบกอนเริ่ม

ดําเนินโครงการยังไมเพียงพอ เชน ขาดการหารือกับผูที่เกี่ยวของ ขาดแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของกระทรวง บางโครงการผูรับจางสงมอบงานลาชา หรือตองการที่จะสงมอบงานพรอมกันทีละหลายงวดงาน

   • การสรางรายไดจากการทองเทีย่วและบรกิาร : พบปญหาในการเบกิจายไมเปนไปตาม

เปาหมาย บางโครงการไมมีความพรอมในพื้นที่ เจาหนาที่ผู รับผิดชอบโครงการยังไมมีประสบการณ

ในการดําเนินงานตามระเบียบพัสดุอยางเพียงพอ

   • การจัดการแรงงานตางดาวและการคามนุษย : เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไมเพียงพอ

และขาดความรูความเขาใจในการปฏบิตังิาน ยงัไมสามารถบรูณาการขอมลูกับหนวยงานทีเ่กีย่วของไดอยางเพียงพอ 

เนือ่งจากไมมีหนวยงานหลกัทีเ่ปนเจาภาพการดาํเนนิงาน และการเชือ่มโยงฐานขอมูลระหวางหนวยงาน

   • การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด : ผูปฏิบัติงานในพ้ืนที่

ขาดองคความรูความเขาใจในนโยบาย การทํางานยงัถกูแยกสวนกนัในบางพืน้ที ่ทาํใหไมสามารถบรูณาการปญหา

รวมกัน และผูปกครองยังขาดความเขาใจและไมใหความรวมมือเทาที่ควร

   • การสงเสริมการวิจัยและการพัฒนา  :  บางกิจกรรมผูรับจางสงมอบงานลาชา              

การดําเนินงานลาชาเนื่องจากสภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย

   • การบรูณาการเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ : ความไมพรอมเรือ่งทีด่นิ ซึง่เปนทีร่าชพสัดุ

ที่ขอใชโดยทหารรวมท้ังความไมพรอมของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไมสอดคลองกับแผนงานที่กําหนดไว

การวางแผนดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะขยะอุตสาหกรรม และขยะชุมชนที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น

รวมทั้งมลพิษทางนํ้าและทางอากาศที่เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง การเปดใชบริการไมไดเนื่องจากไมมีภาคเอกชน

ใหความสนใจเขามาลงทุน และบางโครงการยังไมไดรับงบประมาณดําเนินการ

   ภาพรวมผลประโยชนท่ีคาดหวังจากโครงการ พบวา โครงการตามแผนงานบูรณาการ

ทั้ง ๖ แผน สวนใหญมีการกําหนดไวอยางเหมาะสม ไดแก โครงการสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

การลงทนุสงเสรมิและสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกจิและสามารถสรางความเชือ่มัน่ของประเทศตอประชาคมโลก 

โครงการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของสวนราชการ/ขาราชการ และผลการดําเนินงานยังมี

ความสําคัญในการเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจสําคัญของรัฐบาลอีกดวย เชน การศึกษาวิจัยเพื่อไปประกอบ

การพิจารณาจัดทํารางกฎหมายของรัฐบาล เปนตน



๖๑๖๑

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

   ภาพรวมดานผลผลิต ผลลัพธ และการบรรลุวัตถุประสงค พบวา โครงการสวนใหญมี

ผลผลติ/ความสาํเรจ็ระดบัผลผลติโครงการอยูในระดบัด ี- ดมีาก บรรลตุามวตัถปุระสงคและเปาหมายของโครงการ

ยกเวนโครงการตามแผนบูรณาการการบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ยังไมมีรายงานในสวนนี้ โครงการ

ตามแผนบูรณาการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สวนใหญมีผลลัพธ/ความสําเร็จระดับผลผลิตโครงการอยู

ในระดับดีเดน สวนการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด และการสงเสริมการวิจัยและ

การพัฒนา มีผลลัพธ/ความสําเร็จระดับผลผลิตโครงการอยูในระดับดี - ดีมาก โดยผลลัพธของโครงการตาง ๆ 

สามารถสรางภาพลกัษณทีด่ขีองประเทศ ขยายโอกาสทางการตลาดและการลงทนุทัง้ในระดบัประเทศและภูมิภาค 

อันนําไปสู การเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

ไดอยางมีประสิทธิภาพ อํานวยความสะดวกใหกับประชาชน อยางไรก็ดี บางโครงการมีระดับความสําเร็จของ

ผลลัพธโครงการอยูในระดับที่ควรปรับปรุง และควรหาสาเหตุที่แทจริงของการดําเนินการที่ไมเปนไปตามแผน

๓.๒ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการประเภทที่ ๒ : โครงการสําคัญตามที่ 
ค.ต.ป. กําหนด (แผนงานบูรณาการดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม) 

 ๓.๒.๑  ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงานบูรณาการดานการสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม

  การดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามแนวทางการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับกลุมโครงการประเภทที่ ๒ : โครงการสําคัญ

ตามที่ ค.ต.ป. กําหนด (แผนงานบูรณาการดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม) น้ัน แนวทาง

การตรวจสอบและประเมนิผลฯ กาํหนดให ค.ต.ป. ประจํากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุมจงัหวดั 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภายใตแผนงานบูรณาการดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม ซึ่งมีรายละเอียดของแผนงาน ดังนี้

  (๑) วัตถุประสงค เพื่อการขับเคลื่อนงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMES) 

ใหสามารถพฒันายกระดบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMES) ไทยใหเตบิโต สามารถสรางผลกระทบทาง

เศรษฐกิจในระดับสูง

  (๒) ขอบเขตของการดําเนินงาน

   ๑) กลุมเปาหมาย/ผูไดรับประโยชน

    •  กลุมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

    •  กลุมผูที่มีความสนใจเริ่มตนประกอบธุรกิจ ทั้งบุคคลทั่วไป และนักศึกษา

   ๒) พื้นที่ดําเนินการ : ทั่วประเทศ

  (๓) หนวยงานรับผิดชอบ

   ๑) หนวยงานเจาภาพ 

    •  สาํนกังานสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) สาํนกันายกรฐัมนตรี

    •  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

   ๒) หนวยงานทีเ่กีย่วของ : ๘ กระทรวง (๑๕ หนวยงาน) และ ๑ กองทนุและเงนิทนุหมุนเวยีน



๖๒

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

  (๔) งบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๙ :  รวมทั้งสิ้น ๑,๕๒๖.๔๐๐๘  ลานบาท

   จําแนกตามกลุมและแนวทางการพัฒนา ดังนี้ หนวย : ลานบาท

 ๔.๑ การสรางและพัฒนาผูประกอบการใหม

  ๑) การพัฒนาผูประกอบการใหมทั่วไป

  ๒) การพัฒนาผูประกอบการใหมเฉพาะดาน

 ๔.๒ การเพิ่มผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

  ๑) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและนํางานวิจัย

   ไปใชเชิงพาณิชย

  ๒) การพัฒนากระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ

  ๓) การพัฒนาแรงงานใหมีประสิทธิภาพ

  ๔) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

  ๕) การพัฒนามาตรฐาน

 ๔.๓ การเพิ่มมูลคาการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

  ๑) การสรางและพัฒนาผูสงออกรายใหม

๒๒๖.๘๘๑๐

๒๑๙.๐๐๐๐

๗.๘๘๑๐

๑,๒๗๙.๑๒๓๐

๙๕.๘๙๘๐

๓๖๑.๘๘๒๓

๖๗.๕๐๐๐

๗๓๓.๓๕๙๘

๒๐.๔๘๒๙

๒๐.๓๙๖๘

๒๐.๓๙๖๘

   การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใตแผนงานบูรณาการ

ดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สามารถจําแนกตามกลุมและแนวทางการพัฒนาไดดังนี้



๖๓๖๓

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ผูรับผิดชอบโครงการ

งบประมาณ จําแนกกลุมและแนวทางการพัฒนา (ลานบาท)/
(รอยละของงบประมาณภายใตแผนงาน)

๑.  การสรางและพัฒนา
ผูประกอบการใหม

๒.  การเพิ่มผลิตภาพ
ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม

๓.  การเพิ่มมูลคาการ
สงออกของวสิาหกจิ
ขนาดกลางและ
ขนาดยอม

รวม

กลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ - ๑๒.๙๘๕๐
(รอยละ ๐.๘๕)

- ๑๒.๙๘๕๐
(รอยละ ๐.๘๕)

กระทรวงดิจิทัลฯ*
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ 
(องคการมหาชน)

- ๓๐.๐๐๐๐*
(รอยละ ๑.๙๗)

- ๓๐.๐๐๐๐*
(รอยละ ๑.๙๗)

กระทรวงพาณิชย ๑๑.๘๘๑๐
(รอยละ ๐.๗๘)

๑๔๔.๐๐๗๘
(รอยละ ๙.๔๓)

๑.๑๕๒๘
(รอยละ ๐.๐๘)

๑๕๗.๐๔๑๖
(รอยละ ๑๐.๒๙)

กระทรวงอุตสาหกรรม# ๕๕.๐๐๐๐
(รอยละ ๓.๖๐)

๗๗๓.๔๒๙๔
(รอยละ ๕๐.๖๗)

- ๘๒๘.๔๒๙๔
(รอยละ ๕๔.๒๗)

กลุมกระทรวงดานสังคม

กระทรวงแรงงาน - ๖๗.๕๐๐๐
(รอยละ ๔.๔๒)

- ๖๗.๕๐๐๐
(รอยละ ๔.๔๒)

กระทรวงศึกษาธิการ ๑๖๐.๐๐๐๐
(รอยละ ๑๐.๔๘)

- - ๑๖๐.๐๐๐๐
(รอยละ ๑๐.๔๘)

กลุมกระทรวงดานความมั่นคงและการตางประเทศ

กระทรวงยุติธรรม - ๑.๒๐๐๘
(รอยละ ๐.๐๘)

- ๑.๒๐๐๘
(รอยละ ๐.๐๘)

กลุมกระทรวงดานบริหารและสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

สํานักนายกรัฐมนตรี - - ๑๙.๒๔๔๐
(รอยละ ๑.๒๖)

๑๙.๒๔๔๐
(รอยละ ๑.๒๖)

กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน (กองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม)*

สาํนักงานสงเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(สสว.)*/#

- ๒๕๐.๐๐๐๐*
(รอยละ ๑๖.๓๘)

- ๒๕๐.๐๐๐๐*
(รอยละ ๑๖.๓๘)

งบประมาณรวม (ลานบาท)/
(รอยละของงบประมาณภายใตแผน)

๒๒๖.๘๘๑๐
(รอยละ ๑๔.๘๖)

๑,๒๗๙.๐๐๐๐
(รอยละ ๘๓.๘๐)

๒๐.๓๙๖๘
(รอยละ ๑.๓๔)

๑,๕๒๖.๔๐๐๘
(รอยละ ๑๐๐)

งบประมาณรวมสวนที่ ค.ต.ป.
ไดดําเนินการประเมินผล (ลานบาท)/
(รอยละของงบประมาณภายใตแผน)

๒๒๖.๘๘๑๐
(รอยละ ๑๔.๘๖)

๙๙๙.๑๒๓๐
(รอยละ ๗๘.๑๑)

๒๐.๓๙๖๘
(รอยละ ๑.๓๔)

๑,๒๔๖.๔๐๐๘
(รอยละ ๘๑.๖๖)

หมายเหตุ : * หมายถึง หนวยงาน/โครงการ/งบประมาณที่ ค.ต.ป. ไมไดดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
 # หมายถึง หนวยงานเจาภาพ ไดแก สสว. และ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม



๖๔

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

   จากสัดสวนการจัดสรรงบประมาณภายใตแผนงานบูรณาการดานการสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม ดังแสดงขางตน ค.ต.ป. ประจํากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง และ อ.ค.ต.ป.

กลุมจงัหวดั ไดดาํเนนิการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล โครงการ คดิเปนรอยละ ๘๑.๖๖ ของงบประมาณ

ท้ังหมดของแผนงานฯ โดยมีรายละเอียดจํานวนและรายชื่อโครงการภายใตแผนงานฯ ที่ดําเนินการติดตาม

ตรวจสอบ และประเมินผล ดังนี้

ค.ต.ป. ประจํากระทรวง/

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง/

อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายชื่อโครงการ

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ

ค.ต.ป. ประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสูการแขงขัน

ประกอบดวย ๔ กิจกรรม

 ๑.  กิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินคาเกษตร

ระดับมาตรฐานสูการแขงขัน 

 ๒. กิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยววิถีเกษตร 

 ๓. กิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน 

 ๔. กิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถวิสาหกิจชุมชนสูกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ค.ต.ป. ประจํากระทรวงพาณิชย จํานวน ๑๕ โครงการ ไดแก

 ๑. โครงการสงเสริมและพัฒนาตลาดสินคาภูมิภาค

 ๒. โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

 ๓. โครงการเพิ่มศักยภาพผูประกอบการไทยเขาสูตลาดการคาเสรี

 ๔. โครงการสรางมูลคาเพิ่มดวยทรัพยสินทางปญญา

 ๕. โครงการสรางความเขมแข็งศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจคาสงคาปลีก

 ๖. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและสรางโอกาสการตลาดธุรกิจแฟรนไชส

 ๗. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการภายใตขอตกลง AFAS

 ๘. โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อสรางและพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

 ๙.  โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพ่ือยกระดับและสรางความเชื่อมั่นธุรกิจ

(e-Commerce)

 ๑๐. โครงการยกระดับคุณภาพบริหารจัดการและสรางโอกาสทางการตลาดธุรกิจใหบริการโลจิสติกส

 ๑๑. โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการอยางมืออาชีพ

 ๑๒. โครงการพัฒนาผูประกอบการและสงเสริมธุรกิจครบวงจร

 ๑๓. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีสูสากล

 ๑๔. โครงการสรางธรรมาภิบาลนิติบุคคลรายใหมโครงการสรางธรรมาภิบาลนิติบุคคลรายใหม

 ๑๕. โครงการสรางนักบัญชีคุณภาพรุนใหม

ค.ต.ป. ประจํากระทรวงอุตสาหกรรม จํานวน ๒๓ โครงการ/รายการ ไดแก

 ๑. โครงการสรางความยั่งยืนอุตสาหกรรมแมพิมพ

 ๒. คาใชจายในการยกระดบัความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมการผลติดวยเทคโนโลยี

อัตโนมัติ

 ๓. คาใชจายในการพัฒนาผลิตภาพและเพิ่มมูลคาใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ในภาคอุตสาหกรรม

 ๔. คาใชจายในการเพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต

 ๕. คาใชจายในการสงเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคและเทคโนโลยี

 ๖. คาใชจายในการสรางเครือขายกลุมอุตสาหกรรมและพัฒนาความรวมมือในระดับโซอุปทาน

 ๗. คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ



๖๕๖๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ค.ต.ป. ประจํากระทรวง/

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง/

อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายชื่อโครงการ

ค.ต.ป. ประจํากระทรวงอุตสาหกรรม  ๘. คาใชจายในการเพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดวยระบบดิจิทัล

 ๙. คาใชจายในการพัฒนาระบบการใหบริการและขอมูลเพื่อการใหบริการผานระบบดิจิทัล

 ๑๐. คาใชจายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

 ๑๑. คาใชจายในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล

 ๑๒. คาใชจายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

 ๑๓. คาใชจายในการพัฒนาและสรางมูลคาเพิ่มเกษตรอินทรียแปรรูป

 ๑๔. คาใชจายในการเพิ่มมูลคายางและผลิตภัณฑยาง

 ๑๕. คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

 ๑๖. คาใชจายในการเสริมสรางสังคมผูประกอบการและผูประกอบการใหม

 ๑๗. คาใชจายในการพัฒนาผูประกอบการ

 ๑๘. คาใชจายในการพัฒนาปจจัยเอื้อตอการประกอบธุรกิจ

 ๑๙. คาใชจายในการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ๒๐. คาใชจายในการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑศิลปาชีพตามแนวพระราชดําริ

 ๒๑. คาใชจายในการพัฒนาผูประกอบการเพ่ือสรางความเขมแข็งแกธรุกจิชุมชนตามแนวพระราชดาํริ

 ๒๒. คาใชจายในการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาด

 ๒๓. คาใชจายในการสงเสริมและพัฒนาดานการมาตรฐานเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานสังคม

ค.ต.ป. ประจํากระทรวงแรงงาน จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย

ค.ต.ป. ประจํากระทรวงศึกษาธิการ จํานวน ๒ โครงการ ไดแก

 ๑. โครงการจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ

 ๒. โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานความมั่นคงและการตางประเทศ

ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม จํานวน ๒ โครงการ ไดแก

 ๑. โครงการใหความรู ความเขาใจ เรื่องวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแกบุคลากรกรมบังคับคดี

 ๒. โครงการใหความรูกฎหมายแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานบริหารและสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

ค.ต.ป. ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน ๑ รายการ คือ คาใชจายในการจัดนําผูผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมไทยรวมงานแสดงช้ินสวน

อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

คณะที่ ๑

โครงการภายใตแผนงานบูรณาการดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ปราจีนบุรี และจันทบุรี

อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

คณะที่ ๒

จํานวน ๓ โครงการ ไดแก

 ๑. โครงการสรางเครือขายหนวยงานสนับสนุน SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ในการใหบริการ

แบบบรูณาการ จงัหวดัเชยีงใหม (One Stop Service Network For SMEs) : วสิาหกจิชมุชน

นิเวทยกระเทียมดอง ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

 ๒. โครงการสงเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหมสูสากล จังหวัดเชียงใหม : โรงแรมวีโว 

เบเน วิลเลจ

 ๓. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค 

(One Province One Agro-Industrial Product : OPOAI) : โรงงานไอศกรีมจัมโบเอ 

จังหวัดสุโขทัย (ผูรับผิดชอบโครงการ คือ กระทรวงอุตสาหกรรม)



๖๖

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ค.ต.ป. ประจํากระทรวง/

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง/

อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายชื่อโครงการ

อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

คณะที่ ๓

จํานวน ๔ โครงการ ไดแก

 ๑. โครงการพัฒนาผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม 

  ณ ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

  (ผูรับผิดชอบโครงการ คือ กระทรวงแรงงาน)

 ๒. โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย และการใหกูยืมเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน

  ณ ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน จังหวัดหนองคาย 

  (ผูรับผิดชอบโครงการ คือ กระทรวงแรงงาน)

 ๓. โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

  (ผูรับผิดชอบโครงการ คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ)

 ๔.  โครงการสรางความเขมแข็งศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจคาสงคาปลีก 

  (ผูรับผิดชอบโครงการ คือ กระทรวงพาณิชย)

อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

คณะที่ ๔

จํานวน ๒ โครงการ ไดแก

 ๑. โครงการเพิ่มมูลคายางพาราเปนหมอนยางพารา ระดับจังหวัด วิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพ

สหกรณบานพังดาน จังหวัดพัทลุง

 ๑. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค 

(One Province One Agro-Industrial Product : OPOAI) : บรษัิท สยาม อโลเวลา (๒๐๐๕) 

จํากัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ (ผูรับผิดชอบโครงการ คือ กระทรวงอุตสาหกรรม)

รวม ๕๒ โครงการ/รายการ (เฉพาะที่ระบุชื่อโครงการ/รายการ)

 จากการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง อ.ค.ต.ป.

กลุมกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัดคณะตาง ๆ สามารถสรุปขอคนพบได ดังนี้

  (๑) ความเหมาะสมของโครงการ

   ภาพรวมดานความเหมาะสมของโครงการ พบวา โครงการภายใตแผนงานบูรณาการ

ดานการสงเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มคีวามเหมาะสมในทกุ ๆ ดานอยางเดนชดั ไดแก การกาํหนด

วัตถุประสงคโครงการใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรในแตละระดับ การกําหนดแผนงาน กิจกรรม 

ผลผลิต ผลลัพธ ประโยชนที่คาดหวัง มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ โดยไดกําหนดตัวชี้วัด

ในแตละระดับที่สามารถวัดผลและสะทอนความสําเร็จของกิจกรรม/โครงการไดอยางชัดเจน มีการกําหนด

งบประมาณไดเหมาะสมกับกิจกรรม และเพียงพอตอการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายของโครงการ ทั้งยังมี

ความพรอมของภาคสวนตาง ๆ ในการบูรณาการการทํางานเพื่อสนับสนุนดานวิชาการ บุคลากร สถานที่

รวมถึงงบประมาณเพิ่มเติม มีกลไกการดําเนินงานที่สรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในแตละ

กระบวนการดําเนินงาน



๖๗๖๗

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

   ท้ังน้ี มีขอสังเกตในดานการศึกษาผลกระทบโครงการ (กอนเร่ิมดําเนินการ) พบวา

โครงการสวนใหญยังขาดการศึกษาวิเคราะหผลกระทบของโครงการเทาที่ควร มีเพียงบางโครงการที่มี

การดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีการศึกษาผลกระทบจากการดําเนินงาน และมีการวิเคราะหผลการดําเนินงาน

ในอดีตเพื่อวางแผนการดําเนินงานลวงหนาไดอยางรอบคอบ

ขอคนพบ
อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

เศรษฐกิจ สังคม มั่นคงฯ บริหารฯ คณะ ๑ คณะ ๒ คณะ ๓ คณะ ๔

๑. การกําหนดวัตถุประสงคโครงการ ความสอดคลองกับนโยบายสําคัญ  (ยุทธศาสตรประเทศ/จังหวัด/กลุมจังหวัด)

 • การกําหนดวัตถุประสงคโครงการมีความเหมาะสม และ

สอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตรในแตละระดับ เชน

  -  ยทุธศาสตรชาตริะยะ ๒๐ ป ดานการสรางความสามารถ

ในการแขงขัน

  -  นโยบายรฐับาล ดานการเพิม่ศกัยภาพทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ

  -  แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

  -  ยุทธศาสตรกระทรวง

  -  แผนพัฒนาจังหวัด

l l l l l l l

๒. การวางแผน และการกําหนดกิจกรรมการปฏิบัติงาน

 • การกําหนดแผนและกิจกรรมมีความเหมาะสม โดยที่บาง

หนวยงานไดรวมกําหนดแผนและกิจกรรมรวมกับหนวย

งานเจาภาพแผนงาน รวมทั้งกําหนดใหการดําเนินงาน

ระดับพ้ืนท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนงานหลัก 

เชน กิจกรรมสงเสริมศักยภาพของกลุมเปาหมาย เปนตน

l l l l l l

 • ผูรับผดิชอบโครงการไดจัดทาํแผนการปฏิบตังิานและคูมอื

การดําเนินงานที่มีรายละเอียดชัดเจน 
l l l

๓. ผลผลิต และการกําหนดตัวชี้วัดระดับผลผลิต

 • การกําหนดผลผลิต และตัวช้ีวัดระดับผลผลิตมีความ

เหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ

โดยการกําหนดผลผลิตและตัวชี้วัดในแตละกิจกรรม 

สามารถวัดผลและสะทอนความสําเรจ็ของการดาํเนนิงาน

ไดอยางชัดเจน

l l l l l l

 • บางโครงการมีการกําหนดตัวชี้วัดผลผลิตที่ไมชัดเจนหรือ

ไมสอดคลองกับการดําเนินงาน จึงไมสามารถสะทอน

ความสําเร็จของการดําเนินงานได

l l



๖๘

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ขอคนพบ
อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

เศรษฐกิจ สังคม มั่นคงฯ บริหารฯ คณะ ๑ คณะ ๒ คณะ ๓ คณะ ๔

๔. ผลลัพธ และการกําหนดตัวชี้วัดระดับผลลัพธ

 • การกําหนดผลลัพธ และตัวช้ีวัดระดับผลลัพธมีความ

เหมาะสม และสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 

โดยการกําหนดผลลัพธและตัวชี้วัดของแตละโครงการ 

สามารถวัดผลและสะทอนผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงาน

ไดอยางเปนรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เชน 

มูลคาการคาท่ีเพิ่มขึ้น  ระดับความพึงพอใจของกลุม

เปาหมาย ระดับความรูความสามารถของกลุมเปาหมาย 

เปนตน

l l l l l l

 • บางโครงการมีการกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธที่ไมชัดเจนหรือ

ไมสอดคลองกับการดําเนินงาน จึงไมสามารถสะทอนผล

สัมฤทธิ์ไดอยางเปนรูปธรรม

l l l

๕. การศึกษาผลกระทบโครงการ (กอนเริ่มดําเนินการ)

 • โครงการท่ีมีการศึกษาผลกระทบโครงการ (กอนเร่ิม

ดําเนินการ) ในระดับที่เหมาะสม เชน โครงการที่มีการ

ดาํเนนิงานตอเนือ่ง ไดนาํผลการดาํเนนิงานของปกอนหนา 

มาวิเคราะหหาปญหา อุปสรรค เพื่อเตรียมการสําหรับ

การดําเนินงานในปปจจุบัน และบางโครงการมีการ

วิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกที่สามารถสงเสริม

หรือเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานของโครงการ เปนตน

l l l

 • โครงการท่ีมีการศึกษาผลกระทบโครงการ (กอนเร่ิม

ดําเนินการ) ในระดับท่ีควรปรับปรุง เนื่องจากขาด

การศึกษาผลกระทบกอนเริ่มดําเนินการ เชน โครงการ

ในรูปแบบการสงเสริมอาชีพ การอบรมสัมมนาใหความรู 

การศึกษาดงูาน เปนตน ซึง่เปนโครงการทีไ่มไดดาํเนนิการ

อยางตอเนื่อง

l l l l

๖. ประโยชนที่คาดหวังจากโครงการ

 • การกําหนดประโยชนท่ีคาดหวังจากโครงการ มีความ

เหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงค/เปาหมายของ

แตละลกัษณะโครงการ มีการระบุประโยชนท่ีคาดหวังตอ

กลุมเปาหมายหลังจากการดําเนินงานอยางชัดเจน เชน 

การเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการในดานความรู/ดาน

การบรหิารจดัการ/ดานการผลิต การสรางความพรอมของ

บุคลากรภาครัฐในการสนับสนุนผูประกอบการ การสราง

เครอืขายภาครฐัและภาคเอกชน การคดิคนนวตักรรมใหม 

เปนตน

l l l l l l l l



๖๙๖๙
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๗. ความเหมาะสมของงบประมาณ

 • การจัดสรรงบประมาณมีความเหมาะสม เพียงพอตอการ

ดําเนินงานในแตละกิจกรรม เนื่องจากผู รับผิดชอบ

โครงการได ประมาณการงบประมาณที่ต องการให

สอดคลองกับเปาหมายผลผลิตที่คาดหวัง นอกจากนี้บาง

โครงการสามารถดําเนินการไดมากกวาเปาหมายภายใต

งบประมาณที่ไดรับ

l l l l l

 • การจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการบางประเภทยัง

ไมเหมาะสมเทาทีค่วร เชน บางโครงการไดรบังบประมาณ

ไมเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

หรือไมครอบคลุมกลุมเปาหมายตามที่กําหนด หรือไม

เพียงพอตอความตองการท่ีแทจริงของกลุมเปาหมาย 

เปนตน

l l l

๘. ความพรอมและการสนับสนุน ดานวิชาการ/บุคลากร/อุปกรณและเทคโนโลยี

 • ความพรอมและการสนับสนุนดานตาง ๆ มีความเหมาะสม 

เพียงพอสําหรับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน

ที่กําหนดไว เชน ความพรอมของบุคลากรภาครัฐในการ

ดาํเนนิงาน ความรวมมอืและการสนบัสนนุจากภาคสวนตาง ๆ 

ท้ังภายในภาครัฐ และระหวางภาครัฐรวมกับภาคเอกชน 

ท้ังในดานวิชาการ บุคลากร สถานที่ และบางโครงการ

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากแหลงทุนอื่น ๆ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานใหเกิดประโยชน

สูงสุด

l l l l l l l

 • บางโครงการขาดความพรอมดานบุคลากรในการดําเนินงาน 

ทัง้ดานวชิาการและอตัรากําลงั จึงอาจแกไขปญหาเฉพาะหนา 

ดวยการจางที่ปรึกษาจากภายนอกมาดําเนินการแทน

และอาจตองใชงบประมาณที่สูงขึ้น

l l l

๙. ความพรอมและการสนับสนุนดานพื้นที่ดําเนินการ

 (สภาพพื้นที่/สภาวะแวดลอม/การสนับสนุนจากชุมชน/ความเพียงพอของทรัพยากรการดําเนินงานที่เกี่ยวของ)

 • ความพรอมและการสนบัสนนุดานพืน้ทีด่าํเนนิการมคีวาม

เหมาะสม เนื่องจากผู รับผิดชอบโครงการไดวางแผน

การดําเนนิกจิกรรมไวลวงหนา นอกจากนีย้งัไดรบัความรวมมอื

และการสนับสนุนจากหลายภาคสวน รวมถึงผูมีสวนได

สวนเสียไดมีสวนรวมในการกําหนดรายละเอียดโครงการ 

มีการดําเนินการรวมกับภาครัฐอยางดี

l l l l l l

 • ในการดําเนินงานเชิงพื้นที่ กลุมเปาหมายไมพรอมให

ความรวมมือกับทุกโครงการไดอยางเต็มที่ เนื่องจาก

หนวยงานผู รับผิดชอบแตละโครงการมีการกําหนด

กลุมเปาหมายซํ้าซอนกัน

l



๗๐

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ขอคนพบ
อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

เศรษฐกิจ สังคม มั่นคงฯ บริหารฯ คณะ ๑ คณะ ๒ คณะ ๓ คณะ ๔

๑๐.  การมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ (สวนราชการที่เกี่ยวของ/ผูมีสวนไดสวนเสีย)

 • การมสีวนรวมของผูทีเ่กีย่วของมคีวามเหมาะสม เนือ่งจาก

มกีารบรูณาการการทาํงานภายในภาครฐัและระหวางภาค

รฐักบัภาคเอกชน รวมถงึภาคประชาสังคม รวมกันดาํเนนิ

งานในลักษณะภาคีเครือขาย และไดรับความรวมมือจาก

ภาคสวนทีเ่กีย่วของในแตละกระบวนการ โดยมกีลไกการ

ประสานงานอยางตอเนื่องทั้งกอน ระหวาง และหลัง

ดําเนินงาน

l l l l l l l

 • ผู รับผิดชอบโครงการในลักษณะเดียวกัน ยังขาด

การบูรณาการการทํางานรวมกัน
l l

  (๒) ปจจัยนําเขาโครงการ/การใชทรัพยากร

   ภาพรวมดานปจจัยนําเขาโครงการ/การใชทรัพยากร พบวา โครงการภายใตแผนงาน
บูรณาการดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีความเหมาะสมและมีการใชประโยชน
ของทรัพยากรในทุก ๆ ดานอยูในระดับดี - ดีมาก ทั้งในดานงบประมาณที่ไดรับอยางเหมาะสมกับกิจกรรม
เพียงพอตอการดําเนินงาน มีการบูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนตาง ๆ และไดรับการสนับสนุน
ดานวัสดุอุปกรณการดําเนินงาน ดานบุคลากร และดานวิชาการอยางเพียงพอ ทั้งนี้ มีเพียงโครงการสวนนอย
ที่พบขอจํากัดในปจจัยนําเขาโครงการแตละดานที่มีความแตกตางกันตามลักษณะกิจกรรม

ขอคนพบ
อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

เศรษฐกิจ สังคม มั่นคงฯ บริหารฯ คณะ ๑ คณะ ๒ คณะ ๓ คณะ ๔

๑. งบประมาณ (ความเพียงพอ/ความเหมาะสม)

 • ความเหมาะสมของงบประมาณเฉล่ียอยูในระดับดี มีความ

เหมาะสม เพียงพอ และสอดคลองกับแตละกิจกรรม
l l l l l

 • บางโครงการไดรบังบประมาณไมเพยีงพอกบัการดาํเนนิกจิกรรม

ใหบรรลตุามเปาหมายของโครงการ หรอืไมสามารถดาํเนนิการ

ไดครอบคลุมตามความตองการของทุกกลุมเปาหมาย

l l l l

๒. วัสดุอุปกรณการดําเนินงานโครงการ

 • ความเหมาะสมและการใชประโยชนจากวัสดุอุปกรณการ

ดําเนินงานโครงการเฉล่ียอยู ในระดับดี-ดีมาก โดยที่

บางโครงการไดรับการสนับสนุนและไดรับความรวมมือ

เพิ่มเติมจากหนวยงานอื่น ๆ รวมถึงภาคเอกชน ในลักษณะ

ของเครือขายที่รวมกันดําเนินงาน

l l l l l l l

 • บางโครงการยังมคีวามเหมาะสมและการใชประโยชนจาก

วัสดุอุปกรณการดําเนินงานโครงการอยูในระดับพอใช 

เนื่องจากตองจัดซ้ือวัสดุอุปกรณเพิ่มเติม เพื่อใชในการ

ดําเนินงาน และตองใชงบประมาณสูง

l l l
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รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ขอคนพบ
อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

เศรษฐกิจ สังคม มั่นคงฯ บริหารฯ คณะ ๑ คณะ ๒ คณะ ๓ คณะ ๔

๓. บุคลากร (ความเพียงพอ/การบริหารจัดการ)

 • ความเพียงพอและการบรหิารจัดการดานบุคลากรเฉลีย่อยู

ในระดับดี - ดีมาก โดยท่ีผูรับผิดชอบโครงการไดมีการ

บูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนที่เกี่ยวของ และ

ดาํเนนิงานในรปูแบบคณะทาํงานเพือ่ใหผูมสีวนไดสวนเสยี

ไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน

l l l l l l l

 • บางโครงการมบีคุลากรไมเพยีงพอตอการดาํเนนิงาน และ

ผู รับผิดชอบโครงการมีความจําเปนตองจางที่ปรึกษา

ภายนอกเพื่อมาดําเนินงานแทน

l l l

๔. องคความรู (ขั้นตอนการดําเนินงาน/การดําเนินงานตามเทคนิควิชาการ)

 • ความเหมาะสมขององคความรูในขัน้ตอนการดาํเนนิงาน/

การดําเนินงานตามเทคนิควิชาการเฉลี่ยอยูในระดับดี-ดีมาก 

โดยผูรับผิดชอบโครงการไดบูรณาการการทํางานและ

ไดรบัการสนบัสนนุดานวิชาการจากหนวยงานท่ีเกีย่วของ 

สถาบันการศึกษา ผูเชี่ยวชาญจากภาคเอกชน เพ่ือรวม

ดําเนินการในกระบวนการตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ

l l l l l l l

 • บางโครงการ บุคลากรมีความพรอมดานวิชาการไมเพียงพอ

ตอการดาํเนนิงาน และผูรบัผดิชอบโครงการมคีวามจาํเปน

ตองจางที่ปรึกษาภายนอกเพื่อมาดําเนินงานแทน

l l l

  (๓) กระบวนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

   ภาพรวมดานกระบวนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ พบวา โครงการภายใต

แผนงานบูรณาการดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีกระบวนการดําเนินงานทุกดาน

อยูในระดบัดี - ดมีาก ท้ังดานการบรหิารแผนงาน การเบกิจายงบประมาณ และการดาํเนินงานอืน่ ๆ ท่ีจะสนับสนนุ

การดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย แผนงาน และแผนการเบิกจายท่ีกําหนด ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้

การดําเนินโครงการบางสวนอาจจะไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว แตสามารถดําเนินงานใหเสร็จสิ้นภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดได

ขอคนพบ
อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

เศรษฐกิจ สังคม มั่นคงฯ บริหารฯ คณะ ๑ คณะ ๒ คณะ ๓ คณะ ๔

๑. การบริหารแผนงาน/โครงการตามกําหนดระยะเวลา

 • การบริหารแผนงาน/โครงการตามกําหนดระยะเวลา
เฉลี่ยอยู ในระดับดี-ดีมาก สามารถดําเนินการไดตาม
แผนงานและระยะเวลาที่กําหนดไว

l l l l l l

 • บางโครงการสามารถดําเนินงานภายในระยะเวลาที่
กําหนด แมจะไมไดดําเนินงานตรงตามแผนงาน

l



๗๒

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ขอคนพบ
อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

เศรษฐกิจ สังคม มั่นคงฯ บริหารฯ คณะ ๑ คณะ ๒ คณะ ๓ คณะ ๔

๒. การเบิกจายงบประมาณ

 • การเบิกจายงบประมาณ เฉล่ียอยู ในระดับดี-ดีมาก 
สามารถเบิกจายงบประมาณไดตามแผนการเบกิจาย และ
บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว (รอยละ ๘๐) สามารถ
ดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณไดอยางเหมาะสม
และมีความรัดกุม

l l l l l

 • บางโครงการมีการเบิกจายงบประมาณอยูในระดับพอใช 
เ น่ืองจากเบิกจ ายงบประมาณไดตํ่ากว าเป าหมาย
(รอยละ ๘๐) 

l l

๓. การดําเนินงานอื่น ๆ

 • การดําเนินงานอ่ืน ๆ เฉล่ียอยูในระดับดี-ดีมาก ไดแก
การบรูณาการการดาํเนนิงานรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ  
การติดตาม ประเมินผลโครงการ ที่ชวยสงเสริมใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ

l l l l l l l

 • บางหนวยงานมีการรายงานผลการดําเนินงานลาชากวา
ที่กําหนด

l

  (๔) ผลผลิตโครงการ

   ภาพรวมดานผลผลิตโครงการ พบวา โครงการภายใตแผนงานบูรณาการดานการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม อยูในระดับดี - ดีมาก เนื่องจากมีการกําหนดกลุมเปาหมายสอดคลองกับ
กลุมเปาหมายทีแ่ผนงานฯ กําหนด โดยมุงเนนผลผลิตดานการพฒันาศกัยภาพของกลุมเปาหมายในแตละกลุมวิสาหกจิ 
ใหมีสวนผลักดันการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจบนฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไปพรอม ๆ กัน ครอบคลุม
ตั้งแตกลุ มเร่ิมตนประกอบการจนถึงกลุมผู ประกอบการที่มีศักยภาพในระดับสูงโดยมีตัวชี้วัดผลผลิตคือจํานวน
กลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนา ซ่ึงการดําเนินงานทําใหเกิดผลผลิตโดยรวมในระดับสูงกวาเปาหมาย และยัง
สะทอนถึงความสําเร็จของการดําเนินงานในระดับดีมาก ท้ังน้ี ยังมีบางโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการไดตาม
เปาหมายท่ีกําหนด เนื่องจากเปนการดําเนินงานท่ียังไมตรงตามศักยภาพและความตองการของกลุมเปาหมาย
เทาที่ควร

ขอคนพบ
อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

เศรษฐกิจ สังคม มั่นคงฯ บริหารฯ คณะ ๑ คณะ ๒ คณะ ๓ คณะ ๔

๑. เปาหมาย

 • กลุมผูประกอบการไดรบัการพัฒนาทักษะความรูทีจ่าํเปน

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ

  - ดานการบริหารจัดการ

  - ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ

  - ดานกฎหมายและสิทธิประโยชนทางการคา

  รวมทั้ง ไดมีโอกาสขยายตลาดทั้งในและตางประเทศ

l l l l l l l



๗๓๗๓

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ขอคนพบ
อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

เศรษฐกิจ สังคม มั่นคงฯ บริหารฯ คณะ ๑ คณะ ๒ คณะ ๓ คณะ ๔

 • วสิาหกจิชมุชนไดรบัการพฒันาศกัยภาพในการดาํเนนิการ

อยางเขมแข็งและยั่งยืน

  - ทักษะดานการบริหารจัดการ

  -  การจัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนท่ีสอดคลองกับ

ศักยภาพของพื้นที่

  -  การพัฒนาเขาสูกระบวนการผลิตและการใหบรกิารทีไ่ด

มาตรฐาน

l l l l

 • นกัเรยีน นกัศึกษา และประชาชนทีส่นใจดานการประกอบ

ธุรกิจไดรับการอบรม พัฒนาความรูที่เพียงพอสําหรับ

การประกอบธุรกิจดวยตนเอง

l

 • บุคลากรภาครัฐไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ

ที่เพียงพอตอการสนับสนุนการดําเนินงานที่เก่ียวกับ

การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

l l l

 • บางกิจกรรมมีบุคคลกลุมอื่น ๆ ที่ไมใชกลุมเปาหมาย

ทีก่าํหนดไว สนใจเขารวมกจิกรรม ซึง่สงผลใหการดาํเนนิงาน

ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ

l
 

๒. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

 • จํานวนกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม เชน ผูประกอบการ 

บุคลากรภาครัฐ ประชาชน สถาบันการศึกษา เปนตน
l l l l l l

 • จํานวนแผนงาน/กิจกรรมที่ไดดําเนินการ l l

 • จํานวนผลผลิตที่ไดจากการดําเนินกิจกรรม l l

๓. ผลการดําเนินงาน

 • ผลการดําเนินงานสวนใหญสูงกวาเปาหมาย l l l l

 • ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย l l l l

๔. ความสําเร็จระดับผลผลิต

 • ความสาํเรจ็ระดบัผลผลติเฉลีย่อยูในระดบัดมีาก เนือ่งจาก

การดําเนินโครงการสอดคลองกับความตองการที่แทจริง

ของกลุมเปาหมาย และผูรับผิดชอบมีความพรอมในการ

ดําเนินงาน

l l l l l l

 • ความสําเร็จระดับผลผลิตของบางโครงการอยูในระดับ

พอใช-ควรปรับปรุง เนื่องจากขอจํากัดในการดําเนินงาน 

เชน ระยะเวลาการดาํเนนิงานท่ีไมเหมาะสม งบประมาณ

ไมครอบคลมุความตองการของกลุมเปาหมาย การดาํเนนิงาน

ไมตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย กลุมเปาหมาย

ขาดความพรอม/ไมใหความรวมมอื/ไมสนใจ/ไมนาํไปตอยอด 

ขาดความพรอมดานบุคลากรในการดําเนินโครงการ

l l



๗๔

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

  (๕) ผลลัพธโครงการ

   ภาพรวมดานผลลพัธโครงการ พบวา โครงการภายใตแผนงานบูรณาการดานการสงเสรมิ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดกําหนดความสําเร็จระดับผลลัพธจากความสามารถในการตอยอด

การประกอบธุรกิจของกลุมเปาหมายภายหลังจากที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการและการปฏิบัติ

ในดานตาง ๆ โดยที่ผลลัพธจากการดําเนินงานสวนใหญเปนไปตามเปาหมาย นอกจากนี้ บางสวนยังมีผลลัพธ

ในระดับที่สูงกวาเปาหมายอีกดวย ซึ่งจากการดําเนินโครงการโดยรวมสามารถสะทอนความสําเร็จระดับผลลัพธได

ในระดับดีเดน

ขอคนพบ
อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

เศรษฐกิจ สังคม มั่นคงฯ บริหารฯ คณะ ๑ คณะ ๒ คณะ ๓ คณะ ๔

๑. ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ

 • ระดับความรูความสามารถของกลุมเปาหมายที่เพิ่มขึ้น

และการนําไปดําเนินการตอยอด

  - การเริ่มตนประกอบธุรกิจ

  - ดานการบริหารจัดการ

  - ดานการเพิ่มผลิตภาพ

l l l l l

 • มลูคาเพิม่จากการประกอบการภายหลังไดรบัการพฒันา/

ไดรับการสงเสริม
l l l l l l

 • เกดิการสรางเครอืขายวสิาหกิจชมุชน/กลุมผูประกอบการ 

และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและใหบริการ
l l l

 • จํานวนกลุมเปาหมายที่ขอรับบริการจากภาครัฐในการ

สนับสนุนดานการประกอบธุรกิจ
l l

 • ระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย l l l l

 • บางโครงการ มกีารกําหนดผลลัพธ แตยงัขาดการกําหนด

เปาหมายระดับผลลัพธ เชน ระดับความรูความสามารถ
l

๒. ผลการดําเนินงาน

 • ผลลัพธจากการดําเนินงานสวนใหญเปนไปตามเปาหมาย l l l

 • ผลลัพธจากการดําเนินงานอยูในระดับสูงกวาเปาหมาย l l l

๓. ความสําเร็จระดับผลลัพธ

 • ความสําเร็จระดับผลลัพธเฉล่ียอยูในระดับดีเดน เชน

การเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑภายหลังจากผูประกอบการ

ไดรับการพัฒนาทักษะความรู เปนตน

l l l l l



๗๕๗๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

  (๖) ผลกระทบโครงการ

   ภาพรวมดานผลกระทบโครงการ พบวา การดําเนินโครงการภายใตแผนงานบูรณาการ

ดานการสงเสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม กอใหเกิดผลกระทบทางบวกในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิง่

ในดานเศรษฐกิจและดานประชาชน/ชุมชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีความเชื่อมโยงกัน เนื่องจากการพัฒนาศักยภาพ

การประกอบกิจการใหแกผูประกอบการสามารถสรางงานใหแกประชาชนในพื้นท่ีไดทั้งทางตรงและทางออม

รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหตอยอดทรัพยากรที่มีในทองถิ่นใหเปนผลิตภัณฑและบริการ

ที่มีมูลคาเพิ่ม ทําใหเกิดการกระจายรายได สรางรายไดเพ่ิมใหแกคนในชุมชน สงผลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อยางเปนรูปธรรม

ขอคนพบ
อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

เศรษฐกิจ สังคม มั่นคงฯ บริหารฯ คณะ ๑ คณะ ๒ คณะ ๓ คณะ ๔

๑. ผลกระทบดานนโยบายรัฐบาล

 • ภาพรวมการดาํเนนิโครงการกอใหเกิดผลกระทบทางบวก

ดานนโยบายรฐับาล เนือ่งจากการดําเนนิโครงการสามารถ

ตอบสนองตอนโยบายรฐับาลได และยงัมีความสอดคลอง

กับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ

ในอนาคต เชน นโยบาย Digital Economy และ

Thailand ๔.๐

l l l l l l

๒. ผลกระทบดานเศรษฐกิจ

 • ภาพรวมการดาํเนนิโครงการกอใหเกิดผลกระทบทางบวก

ดานเศรษฐกิจ คอื การสรางความเขมแขง็ใหแกผูประกอบ

การโดยเพิม่ศักยภาพในการผลติ/การใหบรกิารใหสอดคลอง

กับศักยภาพตามพื้นที่ สงผลใหเกิดการจางงานในทองถิ่น 

มีการกระจายรายไดแกชุมชน และเกิดการขยายตลาด

ทั้งในและตางประเทศ

l l l l l l l l

๓. ผลกระทบดานสังคม/วัฒนธรรม

 • ภาพรวมการดาํเนนิโครงการกอใหเกิดผลกระทบทางบวก

ดานสงัคม/วฒันธรรม เชน เกดิการรวมกลุมของคนในชุมชน/

ผูประกอบการ ใหเกิดความเขมแข็งทางธุรกิจ มีการอนุรักษ 

สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยู 

โดยการนํามาตอยอดเชิงพาณิชย จากการจางงานในทองถิ่น

ทําใหการเคลือ่นยายแรงงานลดลง เกดิความรกัในถิน่ฐาน

บานเกิดและมีความพรอมที่จะพัฒนาชุมชนของตน

l l l l l l



๗๖

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ขอคนพบ
อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

เศรษฐกิจ สังคม มั่นคงฯ บริหารฯ คณะ ๑ คณะ ๒ คณะ ๓ คณะ ๔

๔. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

 • ภาพรวมการดาํเนนิโครงการกอใหเกิดผลกระทบทางบวก

ดานสิง่แวดลอม เชน การปรบัปรงุดานการบรหิารจัดการองคกร

ใหเกดิการความคุมคา ลดของเสียทีเ่กิดจากกระบวนการผลติ/

บริการ มีกระบวนการกําจัดของเสียที่ไดมาตรฐาน

ผูประกอบการมีความเขาใจและตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 

และพรอมจะพฒันาองคกรเปน Green Business ในดาน

การพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรสามารถอนุรักษ

และฟนฟูสิ่งแวดลอมในพื้นที่ได

l l l l l l

๕. ผลกระทบทางดานเทคโนโลยี

 • ภาพรวมการดาํเนนิโครงการกอใหเกิดผลกระทบทางบวก
ดานเทคโนโลยี เชน ผูประกอบการ/ชุมชน ไดนําความรู
มาสรางนวัตกรรมในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและการให
บริการ ภาครัฐมีการนําเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบการ

l l l l l l l

๖. ผลกระทบดานประชาชน/ชุมชนพื้นที่โครงการ

 • ภาพรวมการดาํเนนิโครงการกอใหเกิดผลกระทบทางบวก
ดานประชาชน/ชุมชนพื้นที่โครงการ เนื่องจากภาครัฐ
สามารถสนับสนุนความรู และชวยพัฒนาทักษะใหแก
ประชาชน/ผู ประกอบการในแตละพื้นท่ีอยางท่ัวถึง 
ประชาชนในชุมชนสามารถสรางรายไดเพิ่มจากอาชีพ
ปจจุบัน เกิดความมั่นคง สงผลใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
สงผลใหอัตราการยายถิ่นฐานลดลง

l l l l l l l l



๗๗๗๗

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

  (๗) ประสิทธิภาพโครงการ

   ภาพรวมดานประสิทธภิาพโครงการ พบวา การดําเนนิโครงการภายใตแผนงานบรูณาการ

ดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับความสําเร็จที่ไดรับซึ่งอยู

ในระดับดี - ดีมาก ผลผลิตของโครงการสามารถตอบสนองตอความตองการที่แทจริงของแตละกลุมเปาหมาย

ไดอยางเปนรูปธรรม ท้ังน้ี การดําเนินโครงการภายใตแผนงานฯ กอใหเกิดผลผลิตบรรลุตามเปาหมายได

ในระดับดี ซึ่งใกลเคียงกับการดําเนินโครงการที่มีลักษณะการดําเนินงานและไดรับงบประมาณใกลเคียงกัน

ขอคนพบ
อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

เศรษฐกิจ สังคม มั่นคงฯ บริหารฯ คณะ ๑ คณะ ๒ คณะ ๓ คณะ ๔

๑. ความสําเร็จของโครงการ เมื่อเทียบกับความเหมาะสมของงบประมาณที่ใชดําเนินโครงการ

 • ความสําเร็จของโครงการโดยรวมอยูในระดับดี-ดีมาก

มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ใช ดําเนิน

โครงการ เนื่องจากการดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน/

ดีกวาแผนงานที่กําหนดไว สามารถบรรลุตามเปาหมาย/

สูงกวาเปาหมาย ทั้งนี้ บางโครงการสามารถดําเนินงาน

ไดบรรลเุปาหมายโดยใชงบประมาณนอยกวาแผนการเบกิจาย

ที่กําหนด

l l l l l l

๒. ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับการตอบสนองตอการแกไขปญหาใหกับชุมชน/ประชาชนในพื้นที่

 • ผลผลิตของโครงการโดยรวมสามารถตอบสนองตอความ

ตองการของกลุมเปาหมายในระดับพื้นที่ไดในระดับดี 

ไดแก กลุมผูประกอบการไดรบัการพฒันาศกัยภาพในการ

ผลิต/ใหบริการ ประชาชนในพื้นท่ีไดรับการจางงานจาก

ผูประกอบการ หรือสามารถรวมกลุมในชุมชนเพื่อพัฒนา

เปนวิสาหกิจชุมชนที่มีความเขมแข็ง ไดรับมาตรฐาน

และสามารถสรางรายไดใหแกคนในชุมชนไดอยางยั่งยืน 

บางพื้นที่มีการสรางเครือขายผูประกอบการเพื่อเพ่ิม

อาํนาจตอรองทางการตลาด นอกจากนีภ้าครฐัยังสามารถ

ใหการสนับสนุนดานวิชาการแกประชาชน/นักเรียน/

นักศึกษาท่ีสนใจพัฒนาตนเองเปนผูประกอบการรายใหม

ในแตละพื้นท่ีไดอยางท่ัวถึง สรางความพึงพอใจใหแก

กลุมเปาหมายแตละกลุมไดในระดับดี

l l l l l l l l

๓. ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน โดยใชงบประมาณการดําเนินโครงการเทาหรือใกลเคียงกัน

 • ผลผลติของโครงการภายใตแผนงานฯ สามารถบรรลเุปาหมาย

ไดในระดับดี ใกลเคียงกับผลผลิตของโครงการลักษณะ

เดียวกันที่ไดรับงบประมาณใกลเคียงกันจากแหลงอื่น

l l l l

 • การดําเนินโครงการในลักษณะเดียวกัน มีรายละเอียด

การดําเนินงานที่แตกตางกัน และยังขาดขอมูลที่เพียงพอ 

จึงไมสามารถเปรียบเทียบไดอยางถูกตอง ชัดเจน

l l



๗๘

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

  (๘) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โครงการภาพรวม

   สรุปภาพรวมการดําเนินโครงการภายใตแผนงานบูรณาการดานการสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม มีการวางแผนกอนการดําเนินงานอยางละเอียด เหมาะสม และคํานึงถึงความพรอม

กอนการดําเนินงาน เชน บุคลากร งบประมาณ สถานที่ เปนตน ทาํใหสามารถดาํเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน

และแผนการเบิกจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาและวงเงินงบประมาณท่ีจํากัด แตกอให

เกิดผลผลิตและผลลัพธที่ตรงตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว ทั้งยังสามารถสะทอนความสําเร็จ

ของการดําเนินงานทั้งระดับผลผลิตและระดับผลลัพธไดในระดับดี - ดีมาก สามารถตอบสนองตอความตองการ

ของกลุมเปาหมายไดอยางเหมาะสม สงผลกระทบทางบวกในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ และดาน

ประชาชน/ชุมชนพื้นที่โครงการ ที่เห็นผลกระทบทางบวกและไดรับประโยชนอยางเดนชัด

   ดงัท่ีไดกลาวขางตน การดาํเนนิโครงการภายใตแผนงานฯ สามารถบรรลตุามวัตถปุระสงค

ของแผนงานฯ คือ “การขับเคลื่อนงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใหสามารถพัฒนายกระดับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยใหเติบโต สามารถสรางผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับสูง” ได

ในระดับด ี- ดีมาก

   อยางไรก็ดี ในการดําเนินโครงการไดพบขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรค ที่อาจทําให

ผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย หรือไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการไดเทาที่ควร

ไดแก ความไมพรอมของผูรับผิดชอบโครงการ ความไมพรอมของกลุมเปาหมาย ขาดการบูรณาการการทํางาน

ระหวางหนวยงาน การกําหนดกลุมเปาหมายมีความซํ้าซอนกันในแตละโครงการ เปนตน ทั้งนี้ โครงการ

บางสวนไดดําเนินการแกไขปญหาดวยวิธีการที่แตกตางกันตามแตปจจัยเกื้อหนุน เชน โครงการที่ขาดแคลน

บุคลากรดําเนินงาน ไดจางท่ีปรึกษาภายนอกเพื่อดําเนินการแทน และบางโครงการไดเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

กิจกรรมใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับเพื่อใหสามารถดําเนินการตอไปได เปนตน



บทที่ ๔ 
สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลโครงการ





๘๑๘๑

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

บทที่ ๔

>> สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ

 การดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการของสวนราชการและจังหวัด ตามแนวทาง

การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้ง ๓ ประเภทโครงการ ไดแก 

โครงการตามยุทธศาสตรสําคัญ โครงการสําคัญตามที่ ค.ต.ป. กําหนด และสุดทายคือการประเมินผลสัมฤทธิ์

โครงการ สามารถสรุปลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการได ดังนี้

๔.๑ บทวิเคราะหผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ

 ๔.๑.๑ บทวิเคราะหผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตรสําคัญ

ภายใตนโยบายยุทธศาสตรกระทรวงและจังหวัด

  การดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตรสําคัญ ในสวน

ของการดําเนินงานภายใตนโยบายยุทธศาสตรกระทรวงและจังหวัดนั้น อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง และ ค.ต.ป. 

ประจํากระทรวงไดคัดเลือกโครงการเพื่อดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล จํานวน ๓๖ โครงการ 

สวน อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คัดเลือกโครงการเพ่ือดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล จํานวน

๑๐ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๔๖ โครงการ โดยเปนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามแนวทาง

ที่ ค.ต.ป. กําหนด ใน ๘ ประเด็น ไดแก ๑) ความเหมาะสมของโครงการ ๒) ปจจัยนําเขาโครงการ/

การใชทรัพยากร ๓) กระบวนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ๔) ผลผลิตโครงการ ๕) ผลลัพธโครงการ

๖) ผลกระทบโครงการ ๗) ประสิทธิภาพโครงการ ๘) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

โครงการภาพรวม

  (๑) ความเหมาะสมของโครงการ

   ทุกโครงการมีวัตถุประสงคที่สอดคลองกับนโยบายรัฐและยุทธศาสตรกระทรวง

จังหวัด กลุมจังหวัดทั้งสิ้น และพบความพยายามในการติดตาม ดูแล และควบคุมการดําเนินโครงการจาก

หลายหนวยงาน อยางไรก็ตามยังคงพบปญหาบางประการ ไดแก การขาดการศึกษาผลกระทบของโครงการ

กอนเริ่มดําเนินการ ขาดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพหรือตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ ในขณะที่บางโครงการกําหนดตัวชี้วัด

โดยไมคํานึงถึงความเปนไปไดอยางรอบดาน สวนการดําเนินโครงการพบปญหาที่สงผลใหการดําเนินการลาชา

ในบางโครงการ เชน พื้นท่ีดําเนินการอยู ในความดูแลของเอกชนหรือหนวยงานอื่น ขาดการบูรณาการ

ในการดําเนินงานหรือยังไมครอบคลุมทุกหนวยงานที่เกี่ยวของหรือทุกกิจกรรมที่จําเปน 

   จากปญหาขางตนจะเห็นไดวาหลายประเด็นไมใชประเด็นที่พบใหม หากแตเปน

ปญหาที่บางหนวยงานไดประสบมาแลวในการดําเนินการที่ผานมา แตหนวยงานเองหรือหนวยงานอื่น ๆ 

ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณทั้งของหนวยงานเองและตางหนวยงาน อาจเนื่องมาจากยังไมมี

การสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจ หรือยังไมมีชองทางสําหรับแบงบันประสบการณรวมกัน ซ่ึงหากมีชองทางหรือ
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ระบบสารสนเทศที่สามารถแบงปนประสบการณดังกลาวไปยังสวนราชการและจังหวัดตาง ๆ ไดอยางทั่วถึงแลว

จะชวยใหการจดัทาํโครงการมคีวามรอบคอบ รดักุม สงผลใหการดาํเนนิโครงการเปนไปอยางราบรืน่ ชวยลดปญหา

และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นไดเปนอยางดี

  (๒) ปจจัยนําเขาโครงการ/การใชทรัพยากร

   ปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันโครงการใหบรรลุวัตถุประสงคยังคงเปน

งบประมาณและบุคลากร ซึ่งท้ังสองปจจัยดังกลาวยังคงมีขอจํากัด ไมวาจะเปนงบประมาณในการดําเนินการ

ทีย่งัคงไมเพยีงพอ จาํนวนบคุลากรทีย่งัไมสอดคลองกบัภาระงานท่ีตองปฏบิติั ประกอบกบัความรูความเขาใจและ

ประสบการณในการบริหารจัดการโครงการของบุคลากรยังไมมากพอที่จะบริหารจัดการโครงการใหบรรลุ

วัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางราบรื่น ทําใหเกิดปญหา อุปสรรคตาง ๆ ระหวางการดําเนินการ อยางไรก็ตาม

สวนราชการไดพยายามบริหารโครงการภายใตขอจํากัดดังกลาวโดยพยายามบริหารงบประมาณใหสามารถใชได

อยางเกิดประโยชนสูงสุด บางหนวยงานจําเปนตองจางผูดําเนินงานภายนอก หรือสงเสริมความรูความเขาใจให

แกผูที่เกี่ยวของดวยการบูรณาการและการบริหารจัดการรวมกัน ซ่ึงเปนแนวทางการแกไขปญหาท่ีหนวยงาน

อื่น ๆ สามารถนํามาเปนแบบอยางได

   ขอจํากัดขางตนเปนขอจํากัดที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้น หนวยงานควรหาแนวทาง

ในการดําเนินโครงการบนพื้นฐานของขอจํากัดดังกลาว เชน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวย

ดําเนินการ การแสวงหาความรวมมือจากภาคสวนที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนประชาชน ชุมชน ภาคเอกชน

หรือภาคประชาสังคม โดยสื่อสารเพื่อสรางความรู สรางการตระหนักรู ถึงคุณคาและประโยชนที่ผู มี

สวนไดสวนเสียจะไดรับ พรอมกันนั้นควรเตรียมความพรอมใหกับผูปฏิบัติงานในพื้นท่ีและชุมชนตั้งแตกอนเริ่ม

ดําเนินโครงการ โดยจัดอบรมหรือจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ และระหวางดําเนินโครงการ

ควรติดตามการดําเนินการเปนระยะอยางตอเนื่องและเขมงวด รวมทั้งติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะ

ซึ่งหากเปนโครงการที่มีลักษณะเฉพาะควรมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเขารวมการติดตามดวย 

  (๓) กระบวนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

   แมวาโครงการตาง ๆ จะไดกําหนดแผนในการติดตามเปนระยะอยางตอเนื่องแลวก็ตาม 

ยงัคงพบวาบางโครงการมผีลการดาํเนินงานลาชากวาแผนทีก่าํหนดไว จงึสงผลถงึการเบกิจายงบประมาณใหลาชา

ตามไปดวย ความลาชานี้บางสวนมาจากเจาหนาที่ยังมีความรูความเขาใจในสวนที่เกี่ยวของไมเพียงพอ เชน

ความรูดานงบประมาณ การเบิกจาย รวมทั้งยังมีประสบการณในการบริหารโครงการไมมากพอ 

   ดังนั้น นอกจากหนวยงานจะไดกําหนดแผนในการติดตามเปนระยะอยางตอเนื่องแลว 

ยังคงตองจัดทําแนวทางและแผนการดําเนินงานระยะตาง ๆ โดยกําหนดรายละเอียด กําหนดมาตรฐานใน

การปฏิบตั ิขอบเขตความรับผดิชอบของผูรบัผดิชอบระดบัตาง ๆ ใหชดัเจน และตดิตามการดาํเนนิงานใหเปนไป

ตามแผน เพ่ือทีผู่ดําเนนิโครงการจะไดปรับปรงุบทบาทใหเหมาะสมกบัลกัษณะการดาํเนนิการและภารกจิทีไ่ดรบั 

ทั้งนี้ หนวยงานควรดําเนินการลักษณะตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินโครงการทันที โดยไมจําเปน

ตองรอใหมีการสั่งการหรือคํารองจากประชาชน เพ่ือใหโครงการสามารถบรรลุวัถตุประสงคของโครงการไดเปน

อยางดียิ่งตอไป
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  (๔) ผลผลิตโครงการ

   โครงการที่สวนราชการและจังหวัดจัดทําข้ึนโดยมากจะตั้งอยูบนพื้นฐานความตองการของ

ประชาชน ชุมชนในพื้นที่ โดยเฉพาะโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด ซึ่งสามารถคาดการณไดวาเม่ือสิ้นสุดโครงการ

ผลผลิตทีไ่ดมาจะสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน ชมุชนไดอยางถกูตอง และหลายโครงการไดสือ่สาร

เพื่อสรางความเขาใจและการรับรูถึงผลผลิตของโครงการที่ประชาชน ชุมชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียจะไดรับ

นํามาสูการใหความรวมมือจากหนวยงานที่เก่ียวของและประชาชนในพื้นที่เปนอยางดี อยางไรก็ตามยังคง

พบปญหาความพรอมในการดําเนนิงานของแตพืน้ทีไ่มเทากัน และบางพืน้ทีอ่ยูในความดแูลหรอืครอบครองโดยเอกชน

สงผลใหการดําเนินโครงการลาชาหรอืไมสามารถดาํเนนิการ จึงพบวาบางโครงการยงัอยูระหวางการดาํเนนิการ

   นอกจากนี้ยังพบวาบางโครงการไมได วางแนวทางในการจัดการผลผลิตใหเกิด

ความตอเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งไมมีแนวทางในการพัฒนา ตอยอด และบํารุงรักษาใหผลผลิตดังกลาวอยูใน

สภาพพรอมใชงานตลอดเวลา ซึง่หากหนวยงานเจาของโครงการไดจดัเตรยีมและวางแนวทางในการบรหิารจดัการ

ผลผลติไวอยางดีพอแลว จะสงผลใหผลผลติของโครงการสามารถใชงานไดอยางตอเนือ่ง ยาวนาน และสนองตอบ

ตอความตองการของประชาชน ชุมชน ไดเปนอยางดียิ่ง ดังนั้น หนวยงานควรวางแผนการบริหารจัดการผลผลิต

โดยระบไุวในแผนงานโครงการ โดยอาศยัความรวมมอืจากภาคสวนตาง ๆ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในการดูแลรักษาผลผลิตซ่ึงอาจทําเปนขอตกลงรวมกัน (MOU) ระหวางหนวยงาน หรือหากสามารถแสวงหา

วิธีการใชผลผลติใหเกดิรายได เพือ่นาํรายไดนัน้กลบัมาใชในการบาํรงุรกัษาและตอยอดผลผลติตอไปอีกกจ็ะสราง

ความยั่งยืนไดมากกวาการรอรับงบประมาณประจําปจากสวนราชการหรือจังหวัด อีกท้ังยังเปนการสราง

ความรูสึกรวมของความเปนเจาของในผลผลิตโครงการใหกับประชาชน ชุมชน อีกดวย

  (๕) ผลลัพธโครงการ

   เนื่องจากโครงการที่สวนราชการและจังหวัดจัดทําขึ้นโดยมากจะตั้งอยู บนพื้นฐาน

ความตองการของประชาชน ชุมชนในพื้นที่ ผลผลิตที่ไดจากโครงการจึงสามารถตอบสนองความตองการของ

ประชาชน ชุมชน และกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี สามารถสรางความรู ความเขาใจแกกลุมเปาหมาย และ

มีการนําไปใชประโยชนไดจริง สงผลใหมูลคาทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชน 

มีความปลอดภัยในชีวิต มีสุขภาพที่ดี และลดรายจาย มีรายไดเพิ่มขึ้น เปนตน

   อยางไรก็ตามยังพบวาผลผลิตท่ีไดจากโครงการอาจไมครอบคลุมกลุมเปาหมายทั้งหมด

จงึสงผลใหโครงการยงัไมเกิดผลลพัธทีดี่ท่ีสดุ หนวยงานจงึควรใหความสาํคญักบัขัน้ตอนการกาํหนดรายละเอยีดโครงการ 

เชน กลุมเปาหมาย กิจกรรม พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ เปนตน โดยควรคํานึงถึงบริบทรอบดาน 

เพ่ือใหรายละเอยีดตาง ๆ ของโครงการมคีวามรัดกมุ อนัจะสงผลใหโครงการเกดิผลลพัธอนัพงึประสงคอยางสงูสดุตอไป 

  (๖) ผลกระทบโครงการ

   ทกุโครงการตอบสนองตอนโยบายรฐัและสามารถนาํนโยบายไปสูการปฏิบติั ซ่ึงเม่ือพจิารณา

ในภาพรวมถงึผลกระทบดานตาง ๆ ของโครงการจะเห็นวา โครงการสวนใหญจะสงผลกระทบทางบวกใหกบักลุมเปาหมาย

อาทิเชน ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และประชาชน ชุมชนโดยรอบพื้นท่ีโครงการ

ดงัจะเหน็ไดวา โครงการดานสงเสรมิอาชพีและกระตุนเศรษฐกิจสามารถสงเสรมิและผลกัดนัใหเกดิการกระจายรายได
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สรางอาชีพ เพิ่มรายไดและลดรายจายใหกับผูเขารวมโครงการ ประชาชน ชุมชน และหลายโครงการยังสามารถ

ชวยอนุรกัษและเผยแพรวฒันธรรม ประเพณไีทย เกดิการมสีวนรวมของภาคประชาชน มกีารรวมกลุมและพึง่พาตนเอง

นําไปสูความใกลชิดของชุมชนและเพิ่มความสามัคคีในชุมชน ลดการเคลื่อนยายออกจากพื้นที่ 

   นอกจากผลกระทบทางบวกแลวสิ่งที่จําเปนตองพิจารณาและใหความสําคัญคือผลกระทบ

ทางลบที่เกิดขึ้น แมจะพบเพียงเล็กนอยก็ตาม เชน เม่ือประชาชนหรือชุมชนมีสภาพทางเศรษฐกิจดีขึ้น ยอมนํามา

ซึ่งการพัฒนา โดยการพัฒนาเหลาน้ันบางสวนกอใหเกิดความเสี่ยงตอสภาพแวดลอมหรือวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ

อาจถกูปรบัเปลีย่น สงผลใหเกดิการสญูเสยีสภาพแวดลอม อตัลักษณ และวฒันธรรมด้ังเดิมได ซึง่หนวยงานควร

เปรียบเทียบผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบใหรอบดาน เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียวัฒธรรมที่เปนเอกลักษณ

ซึ่งเปนสิ่งที่ไมสามารถสรางขึ้นใหมไดในเวลาอันสั้น ท้ังน้ี ควรพิจารณานําเอกลักษณ หรือบริบทของทองถ่ินมาเปน

สวนหน่ึงในการสรางการพฒันาเพือ่ใหความย่ังยืนทัง้ทางเศรษฐกจิ ทางสิง่แวดลอม และทางวฒันธรรมควบคูกนัไป

  (๗) ประสิทธิภาพโครงการ
   ในดานประสิทธิภาพเมื่อพิจารณาถึงผลผลิตของโครงการควบคูไปกับปจจัยนําเขา พบวา
แมบางปจจัยจะยังมีขอจํากัด เชน งบประมาณที่มีจํานวนจํากัด บุคลากรที่ยังไมเพียงพอตอภาระงาน และพื้นที่
ดําเนินโครงการบางโครงการยังขาดความพรอม แตถาผูรับผิดชอบและผูดําเนินโครงการไดใหความสําคัญและมี
ความตั้งใจที่จะบริหารโครงการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใตขอจํากัดตาง ๆ โดยเนนใหเกิด
ความคุมคา ทันเวลา และมีคุณภาพแลวจะพบวาโครงการสวนมากสามารถตอบสนองตอการแกไขปญหาของ
ผูมีสวนไดสวนเสียอยางแทจริง สามารถสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการใชประโยชนจากสิ่ง
ที่ไดจากโครงการ จากความพยายามดังกลาว ทําใหหลายโครงการสามารถบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ
เปนอยางมาก เชน ความพยายามในการแกปญหาบุคลากรดวยการบูรณาการดานบุคลากร บริหารจัดการความรู
ของบุคลากรใหเพียงพอและพรอมดําเนินโครงการ ซึ่งหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชเปนแนวทางหรือแบบอยาง
ในการดาํเนนิการไดเชนกนั ทัง้นี ้ควรพจิารณานาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาชวยในการดาํเนนิการและตอยอดโครงการ
ในอนาคตดวย

  (๘) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภาพรวม
   การดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตรสําคัญ                 
ในสวนของการดาํเนนิงานภายใตนโยบายยทุธศาสตรกระทรวงและจงัหวัดนัน้ ในภาพรวมทกุโครงการมีวัตถปุระสงค
สอดคลองกับนโยบายรัฐและยุทธศาสตรกระทรวง จังหวัด กลุมจังหวัด มีความสอดคลองกับความตองการของ
กลุมเปาหมายและบริบทเชิงพื้นที่ และแผนงานของโครงการสวนใหญมีรายละเอียดครบถวน ชัดเจน สงผลให
โครงการสวนใหญมีการใชจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมายและสามารถดําเนนิการไดบรรลวุตัถปุระสงคของโครงการ
เกดิผลผลติ ผลลพัธตามท่ีกาํหนดไว แมจะมขีอจาํกดัในดานงบประมาณ ดานบคุลากร และดานพืน้ท่ีดาํเนนิงานบางกต็าม 
แตผูทีเ่ก่ียวของในระดบัตาง ๆ ไดใหความสาํคญัและบริหารโครงการใหเกดิผลสัมฤทธิแ์ละเกดิประสิทธภิาพสูงสุด 
ท้ังนี้ พบวา มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการบริหารจัดการโครงการ มีการบูรณาการรวมกัน
ระหวางภาคสวนตาง ๆ ไมวาจะเปนประชาชน ชมุชน ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ และสวนราชการ
ในพื้นที่ โดยแตละภาคสวนไดพยายามสรางความรู ความเขาใจ และวางแนวทางการดําเนินงานรวมกัน 
เกิดเปนการบูรณาการทั้งความรู บุคลากร และเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีจําเปนและชวยสงเสริมใหการดําเนินการ
เปนไปอยางราบรื่นยิ่งขึ้น



๘๕๘๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

   อยางไรกต็ามพบวาบางโครงการยงัคงมขีอจํากดัในการดําเนนิการ เชน ยงัไมมกีารตดิตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการเปนระยะ ทั้งระหวางดําเนินการและเมื่อสิ้นสุดโครงการ ขอจํากัดดาน

กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ ความลาชาในการดําเนินงานจากผูรับจางที่สงผลกระทบถึงการเบิกจายงบประมาณดวย 

เมื่อวิเคราะหถึงผลการดําเนินโครงการสามารถสรุปไดวา โครงการตามยุทธศาสตรสําคัญในสวนของ

การดําเนินงานภายใตนโยบายยุทธศาสตรกระทรวงและจังหวัดนั้นมีความคุมคา เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

สามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชน ชุมชน และกลุมเปาหมายไดอยางถูกตอง 

ครอบคลุม นําไปสูการเพิม่มลูคาทางเศรษฐกจิ เกดิการประจายรายได สรางอาชพี ลดรายจายของประชาชน และ

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 ๔.๑.๒ บทวิเคราะหผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตรสําคัญ

ที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่สําคัญ ตามแผนงานบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อ.ค.ต.ป. กลุ มกระทรวงรวมกับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

รวมทั้ง อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด ไดตรวจติดตามโครงการตามยุทธศาสตรสําคัญทีส่อดคลองกบันโยบายของรัฐบาล

ที่สําคัญตามแผนงานบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๖ แผนงาน

ชื่อแผนงานบูรณาการ
คณะอนุกรมการ/คณะกรรมการ

ที่ดําเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

๑. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร • อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ

• ค.ต.ป. ประจํากระทรวงในกลุมเศรษฐกิจ ๙ คณะ

๒. การสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ • อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานสังคม

• ค.ต.ป. ประจํากระทรวงในกลุมสังคม ๓ คณะ

• อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๒

• อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๔

๓. การจัดการแรงงานตางดาวและการคามนุษย • อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานสังคม

• ค.ต.ป. ประจํากระทรวงในกลุมสังคม ๔ คณะ

๔. การปองกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูตดิยาเสพตดิ • อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานความมั่นคงและการตางประเทศ

• ค.ต.ป. ประจํากระทรวงในกลุมความมั่นคงฯ ๒ คณะ

• ค.ต.ป. ประจํากระทรวงกลาโหม (เปนโครงการที่มีชั้นความลับ

จึงไมสามารถเปดเผยขอมูลสูสาธารณะได)

๕. การสงเสริมการวิจัยและการพัฒนา • อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานบริหารและสวนราชการไมสังกัด

สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

• ค.ต.ป. ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

๖. การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ • อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๑

• อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๔



๘๖

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

  โดยมีบทวิเคราะหผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแยกตามแผนงานบูรณาการดังนี้

  (๑) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนแผนงานในลักษณะบูรณาการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่รัฐบาลไดกําหนดใหมีการจัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหคนไทยมี

โครงสรางพืน้ฐานดจิทิลัทีท่นัสมยั ครอบคลมุ และมรีาคาท่ีเหมาะสมเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางธรุกจิ

โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพ่ือใหประชาชนเขาถึงการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเทาเทียม โดยพัฒนาเครือขายและ

บูรณาการระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พัฒนาศักยภาพการแขงขันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ บริหารจัดการขอมูลสถิติและสารสนเทศ

ของประเทศอยางเปนระบบและมั่นคง เพื่อใชประโยชนในทุกภาคสวนพรอมทั้งยกระดับความพรอมกําลังคน

ไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน ๑๙,๓๔๐.๐๓๓๓ ลานบาทมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จํานวน 

๒๐ กระทรวง (๑๔๖ หนวยงาน) สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ๗ หนวยงาน 

รัฐสภา ๓ หนวยงาน หนวยงานของศาล ๓ หนวยงาน หนวยงานอิสระของรัฐ ๘ หนวยงาน รัฐวิสาหกิจ 

๔ หนวยงาน โดยมีสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เปนเจาภาพหลัก โดยมีแนวทาง

ในการดําเนินงาน ดังน้ี การสรางความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

โครงสรางพืน้ฐานเพือ่สงเสรมิการใหบรกิาร การกระตุนเศรษฐกจิดวยเทคโนโลยดีจิทิลัและการสรางสงัคมดจิทิลั

ที่มีคุณภาพ

   กระทรวงดานเศรษฐกิจทั้ง ๙ กระทรวง ไดแก กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพลังงานและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตามแผนงาน

ในลักษณะบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมจํานวน ๒๖๒ โครงการ มีงบประมาณทั้งสิ้น 

๖,๙๓๗.๗๐๑๕ ลานบาท (คิดเปนสัดสวนงบประมาณรอยละ ๓๕.๘๗ ของแผนงาน) โดยกระทรวงการคลัง

ไดรับการจัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดในกลุม จํานวน ๒,๘๖๙.๙๐๗๗ ลานบาท รวมทั้งมีโครงการที่ไดรับ

อนมุตัมิากทีส่ดุ จาํนวน ๑๓๗ โครงการ สาํหรบักระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยไีดรับการจัดสรรงบประมาณ

นอยที่สุด จํานวน ๓๐.๓๑ ลานบาท รวมทั้งมีโครงการที่ไดอนุมัตินอยที่สุด จํานวน ๒ โครงการ โดยมี

ผลการดําเนินงานสวนใหญ สามารถดําเนินการไดตามแผน และบรรลุวัตถุประสงคของการจัดทําโครงการที่

กําหนดไว

   จากการวิเคราะหผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินโครงการตาม

แผนงานบูรณาการ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงในกลุมเศรษฐกิจ ๙ กระทรวง 

สรุปผลภาพรวมได ดังนี้



๘๗๘๗

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

   ๑) ความเหมาะสมของโครงการ

    จากการประเมินความเหมาะสมของโครงการของกลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ

๙ กระทรวง พบวา สวนใหญไดจดัทาํโครงการอยางเหมาะสม โดย มกีารกาํหนดวตัถปุระสงคทีม่คีวามสอดคลอง

กับยทุธศาสตรประเทศโดยแผนงานดงักลาวสอดคลองกบันโยบายรฐับาลขอที ่๖ การเพิม่ศกัยภาพทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ ประเด็น ๖.๑๘ สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหขับเคลื่อน

ไดอยางจริงจัง นอกจากนี้มีการวางแผน กําหนดกิจกรรม รวมทั้งกําหนดตัวชี้วัดระดับผลผลิตและผลลัพธ

ที่ เหมาะสม มีเพียงบางสวนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคมท่ีไมได กําหนดตัวชี้วัดระดับผลผลิต

และมี ๔ กระทรวง ไดแก กระทรวงพาณิชย กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวงชนบท) กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงเกษตรและสหกรณที่มีการกําหนดผลลัพธ และการกําหนดตัวชี้วัด

ระดบัผลลพัธทีย่งัไมเหมาะสมสวนราชการสวนใหญมกีารศกึษาผลกระทบโครงการ (กอนเร่ิมดําเนนิการ) ยกเวน

กระทรวงคมนาคม และกระทรวงอุตสาหกรรม และโครงการสวนใหญมีการกําหนดประโยชนที่คาดหวัง

งบประมาณ และการเตรียมความพรอม ดานวิชาการ/บุคลากร/อุปกรณและเทคโนโลยี การสนับสนุนดานพื้นที่

ดําเนินการ การมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ ไดอยางเหมาะสม

    อยางไรก็ดีพบขอสังเกตในบางโครงการของบางสวนราชการ ท่ียังพบอุปสรรค เชน 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่ีงบประมาณที่ไดรับยังไมเหมาะสมเนื่องจากสวนใหญกระจายอยูที่

งบบุคลากรและรายจายประจําขั้นตํ่าที่จําเปน แตภารกิจที่เปนยุทธศาสตรสําคัญไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ใหอยางเพียงพอ มี ๓ กระทรวงที่พบปญหาความพรอมดานบุคลากร ไดแกกระทรวงการคลัง กระทรวง

อุตสาหกรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีสาเหตุจากการขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะดานในเชงิลกึ หรอืทีป่รกึษาเพือ่ชวยในการวเิคราะหและแกไขปญหา มีบคุลากรไมเพียงพอ และผูรบัผดิชอบ

โครงการและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุขาดความรูในการกําหนดขอบเขตของงานและราคาของโครงการ

ตาง ๆ สงผลตอการกอหนี้ผูกพัน และกระทบตอการเบิกจาย ในขณะท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และกระทรวงคมนาคม พบวา สถานที่ตั้งและอุปกรณบางสวนยังขาดความเหมาะสม เนื่องจาก

แตละสํานักงานมีการใชงานพื้นที่แตกตางกันและมีการใชพื้นที่เดิมอยูแลว และกระทรวงอุตสาหกรรมที่พบวา

โดยสวนใหญผูรับผิดชอบโครงการขาดการหารือสวนราชการอื่นหรือผูที่เกี่ยวของกับหนวยงาน ทั้งนี้กระทรวง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีขอสังเกตวาการดําเนินการตามแผนงานบูรณาการยังไมมี

ความเหมาะสม เน่ืองจากไมไดมีการบูรณการกันอยางแทจริง เปนเพียงการรวมกิจกรรมและงบประมาณ

ของหนวยงาน ซึ่งไมไดเกี่ยวของหรือสงผลถึงผลสัมฤทธิ์ของเปาหมายหรือสอดคลองกับตัวชี้วัดในแผนงาน

บูรณาการที่เปนรูปธรรม

   ๒) ปจจัยนําเขาโครงการ/การใชทรัพยากร

    จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ปจจัยนําเขาโครงการ/การใชทรัพยากร 

พบวา โครงการสวนใหญไดจัดทําปจจัยนําเขาโครงการ/การใชทรัพยากรอยูในระดับดี ทั้งในเรื่องงบประมาณ

วัสดุอุปกรณ  การดําเนินงานโครงการ บุคลากร และองคความรู
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    อยางไรก็ดี ยังพบปญหาและขอจํากัดในการดําเนินงานบางประเด็นของเพียงบาง

โครงการ โดยพบวาบางโครงการมคีวามเพยีงพอเหมาะสมของงบประมาณทีอ่ยูในระดบัตองปรบัปรงุ ทัง้นี ้มสีาเหตุ

จากมกีารปรบัลดงบประมาณลงจากทีเ่สนอคาํของบประมาณ ทาํใหตองวางแผนการดาํเนินงานใหสอดคลองกับ

วงเงินที่ไดรับการจัดสรรจริง และปรับข้ันตอน/กระบวนการบริหารจัดการใหสามารถพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของหนวยงานได และในดานบุคลากรของหนวยงานที่มีจํากัด และแกไขปญหาโดยการจางเอกชน

เพื่อดําเนินการ ทั้งน้ีมีขอสังเกตวาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทําให

สวนราชการจําเปนตองพัฒนา/ปรับปรุงเทคนิค วิธีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อใหทันตอเหตุการณ

   ๓) กระบวนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

    จากการประเมินกระบวนการดําเนินงาน พบวา ภาพรวมกระทรวงดานเศรษฐกิจ

มีการบริหารแผนงาน/โครงการตามกําหนดระยะเวลา การเบิกจายงบประมาณ และการดําเนินงานอ่ืน ๆ ของ

กระบวนการดําเนินงานอยูในระดับดี ยกเวน กระทรวงอุตสาหกรรมที่ภาพรวมของกระบวนการดําเนินงาน

อยูในระดับดีมาก ในขณะท่ีกระทรวงการคลังและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีภาพรวมของ

กระบวนการดําเนินงานอยูในระดับพอใช ไมพบกระทรวงท่ีควรปรับปรุงการบริหารแผนงาน/โครงการตาม

ระยะเวลาที่กําหนด ทั้งน้ี ปจจัยความสําเร็จของสวนราชการที่มีกระบวนการดําเนินงานไดตามเปาหมาย/

แผนงานที่กําหนด สวนหนึ่งมาจากความรวมมือการดําเนินงานและการติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน

อยางตอเนื่อง อยางไรก็ดีพบวามีการเบิกจายงบประมาณมีความลาชาของบางสวนราชการ (กระทรวงการคลัง) 

โดยสาเหตจุากการดาํเนนิการเปนลกัษณะจางเหมาบาํรุงรักษา อุปกรณ/ครุภณัฑคอมพิวเตอรประจําป ท่ีตองเบกิ

จายเปนรายไตรมาส/งวดงาน บางโครงการจะเบิกจายเมื่อจบงวดงาน

   ๔) ผลผลิตโครงการ

    การประเมนิผลผลติโครงการในเรือ่งเปาหมาย ตวัชีว้ดัระดบัผลผลติ และผลการดาํเนนิงาน 

พบวา โครงการสวนใหญในกระทรวงในกลุมเศรษฐกิจ สามารถนําสงผลผลิตโครงการหรือความสําเร็จระดับผลผลิต

โครงการอยูในระดับดี-ดีมาก ยกเวนกระทรวงทรวงการคลัง โดยมีการจัดซื้อครุภัณฑอุปกรณที่เกี่ยวของ การพัฒนา

ระบบสารสนเทศ และการติดตั้งระบบยังพื้นที่เปาหมาย สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จตามเวลาที่วางไว และไดรับ

ผลผลิตตามที่ตองการ โดยผลผลิตสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายได บางโครงการยังเปนการ

สนับสนุนใหมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานทุกดานขององคกร ใหมีความสะดวก รวดเร็ว 

ตอบสนองการตัดสินใจของผูบริหาร ทั้งนี้พบปญหาบางในโครงการ ท่ีมีการจางเหมาบํารุงรักษา อุปกรณ/ครุภัณฑ

คอมพวิเตอรประจาํป เปนการเบกิจายเปนรายไตรมาส/งวดงาน และบางโครงการจะเบกิจายเมือ่จบงวดงาน จงึทาํให

การเบิกจายฯ เกิดความลาชา และพบขอสังเกตเร่ืองการจัดเก็บขอมูลของแตละสวนราชการมีหลากหลายรูปแบบ 

ทําใหไมสามารถเชื่อมโยงและนําเขาขอมูลแบบอัตโนมัติจากระบบสูระบบได

   ๕) ผลลัพธโครงการ

    การประเมินผลลัพธ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ และผลการดําเนินงาน พบวา โครงการ

สวนใหญของกลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ สามารถนําสงผลลัพธโครงการหรือความสําเร็จระดับผลลัพธโครงการ 

อยูในระดับดีเดน ผลลัพธสวนใหญเปนไปตามเปาหมาย โดยผลลัพธไดสงผลใหมีระบบงานของโครงการ
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มีความสมบูรณ มีอุปกรณคอมพิวเตอรที่ทันสมัย สามารถรองรับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ หนวยงานมีการบริหารจัดการองคกรที่ทันสมัย และมีการบูรณาการงานบริการดานทดสอบ 

สอบเทยีบของกระทรวงวทิยาศาสตร สามารถทาํรายการสงตัวอยางทดสอบ ตรวจสอบตดิตามการใหบรกิารผาน

ระบบออนไลนเพียงเว็บไซดเดียว รวมถึงเพ่ิมชองทางการใหบริการชําระคาธรรมเนียมผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

อยางไรก็ดี ยังพบปญหาและขอจํากัดในการดําเนินงานบางประการ ไดแก บางโครงการมีการรายงานผล

การดําเนินงานไมสอดคลองกับการกําหนดตัวชี้วัดระดับผลลัพธ บางโครงการขาดการกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธ

สําหรับการจางบํารุงรักษาระบบและการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เปนตน

   ๖) ผลกระทบโครงการ

    การประเมินผลกระทบแผนงาน/โครงการภายใตแผนงานบูรณาการการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งทางบวก (ผลที่คาดหวังจากการมีโครงการ) และผลดานลบ (ผลที่ไมคาดหวัง

จากโครงการ) ซึ่งจะประเมินทั้งหมด ๖ ดาน พบวา ทุกโครงการของกระทรวงดานเศรษฐกิจ จะสงผลกระทบ

ดานบวกตอหนวยงานภาครฐัและประชาชนผูรับบริการท่ีเกดิจากการบรูณาการการทํางานในมติิตาง ๆ ดังนี้

    ๖.๑) ผลกระทบดานนโยบายรฐับาล มีผลกระทบดานบวกทีส่ามารถตอบสนองตอ

นโยบายรัฐบาลท่ีสาํคญั กลาวคอืการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารสอดคลองกบันโยบายทีต่องการ

ใหประเทศไทยมีโครงสรางดิจิทัลที่ทันสมัยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจชวยเพ่ิมมูลคาเพิ่มทาง

เศรษฐกิจ และประชาชนเขาถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทําใหเกิดการบูรณาการ

ระหวางหนายงานดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ หนวยงานไดรับการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีความพรอม มีประสิทธิภาพ และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานสามารถ

ใชระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล

    ๖.๒) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ มีผลกระทบดานบวกตอเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก 

๑) เพิ่มโอกาสในการแขงขันใหกับผูประกอบการที่ใชประโยชนขอมูลสารสนเทศดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมรวมทั้งการบริการตาง ๆ ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๒) ทําใหการทําธุรกรรม

สะดวกรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้ง ชวยลดตนทุน และมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ๓) สนับสนุนใหมี

การพฒันาระบบสอดคลองกบัความตองการของเกษตรกรและเหมาะสมกบัพืน้ที ่สงผลใหเกษตรกรมรีายไดเพิม่ขึน้

    ๖.๓) ผลกระทบดานสงัคม/วฒันธรรม มผีลกระทบดานบวกทีสํ่าคญัไดแก  ๑) ประชาชน

ไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย  ๒) สนับสนุนใหเกษตรกรมีการเรียนรูและมีสวนรวมกับภาครัฐ

    ๖.๔) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม พบวาแผนงาน/โครงการดังกลาวมีทั้งผลกระทบ

ทางบวกและทางลบ ไดแก ๑) สามารถชวยลดการใชกระดาษ เชน ระบบการตอทะเบียน Drive Thru ของ

กรมการขนสงทางบก ๒) ลดคาพาหนะในการเดินทาง  ๓) ชวยสนบัสนนุใหเกษตรกรมกีารเรียนรูและมสีวนรวม

กบัภาครฐั แตในขณะเดยีวกนัอาจสงผลตอการเพ่ิมขึน้ของขยะอเิล็กทรอนกิสอปุกรณคอมพิวเตอร (Hardware) 

ที่ลาสมัยไมไดใชงานกอใหเกิดขยะ IT ที่เปนพิษตอสิ่งแวดลอมได

    ๖.๕) ผลกระทบทางดานเทคโนโลยี มีผลกระทบดานบวกตอดานเทคโนโลยี

โดยพบวา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสวนราชการมีประสิทธิภาพมากขึ้นและรองรับการขยายการใชงาน

ในอนาคต มคีวามมัน่คงปลอดภยั รวมถงึมกีารพัฒนาระบบเทคโนโลยตีาง ๆ หลากหลาย เพ่ืออาํนวยความสะดวก

ในการบริหารจัดการ และบริการที่สอดคลองกับภารกิจของหนวยงานตาง ๆ ของหนวยงาน
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    ๖.๖) ผลกระทบดานประชาชน/ชุมชนพืน้ท่ีโครงการ มผีลกระทบดานบวกทีสํ่าคญั 

ไดแก สามารถชวยอํานวยความสะดวกแกประชาชน และผูรับบริการได โดยมีชองทางใหประชาชนสามารถ

เขาถึงการรับบริการ ขอมูลขาวสารของหนวยงาน พรอมท้ังสามารถรองเรียน รองทุกข และแกไขปญหา

ไดอยางทันทวงที ประชาชนในพื้นที่ไดรับการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน รวมท้ัง

เกิดการจางงานภายในชุมชนพื้นที่

   ๗) ประสิทธิภาพโครงการ

    จากการประเมนิประสทิธภิาพโครงการของกระทรวงในกลุมเศรษฐกจิ พบวาโครงการ

สวนใหญสามารถดาํเนนิงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ โดยมคีวามสําเร็จของโครงการ เมือ่เทยีบกบัความเหมาะสม

ของงบประมาณทีใ่ชดาํเนนิโครงการในภาพรวมถอืวาเหมาะสม เนือ่งจากโครงการดาํเนนิการแลวเสรจ็ เกดิผลผลิต

และผลลพัธตามเปาหมาย ภายในวงเงนิงบประมาณทีไ่ดรับ ผลผลิตของโครงการ เมือ่เทยีบกบัการตอบสนองตอ

การแกไขปญหาใหกบัชมุชน/ประชาชนในพืน้ทีใ่นภาพรวมการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศของหนวยงานจะชวย

สนบัสนนุการปฏบิตังิานใหอํานวยความสะดวก และตอบสนองความตองการของประชาชนผูรบับรกิารได ผลผลติ

ของโครงการเมือ่เทยีบกบัโครงการอืน่ในลกัษณะเดียวกนัไมมคีวามแตกตางเนือ่งจากมเีกณฑมาตรฐานทีกํ่าหนด

โดยหนวยงานกลาง (กระทรวงพาณิชย กระทรวงคมนาคม)

   ๘) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภาพรวม

    ภาพรวมการดําเนินโครงการตามการแผนงานบูรณาการการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารของกระทรวงในกลุมเศรษฐกจิ ๙ กระทรวง ๖๓ สวนราชการ จํานวน ๒๖๒ โครงการ/

กิจกรรม งบประมาณ ๖,๙๓๗.๗๐ ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ ๓๕.๘๗๒๒ ของงบประมาณทั้งแผนงานนี้ 

(๑๙,๓๔๐.๐๓๓๓ ลานบาท) จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลโครงการพบวา ลักษณะโครงการท่ีตรวจ

ติดตาม ไดแก : การจัดซื้อครุภัณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การบํารุงรักษา/การจัดทําฐานขอมูล การพัฒนา

หรอืปรับปรงุระบบการใหบรกิารดวยเทคโนโลยสีารสนเทศตาง ๆ โดยการดําเนนิงานสวนใหญบรรลวุตัถุประสงค 

และเปาหมายของโครงการซึง่สอดคลองกบัวตัถปุระสงคของแผนงาน โดยสงผลใหประชาชนมโีครงสรางพ้ืนฐาน

ดิจิทัลที่ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทาง

เศรษฐกิจของประเทศ และประชาชนสามารถเขาถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ ทั่วถึง รวมทั้งพัฒนาเครือขายและบูรณาการระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม 

บริหารจัดการขอมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศอยางเปนระบบ

    ดานผลผลิต ผลลัพธ และประสิทธิภาพความสําเร็จในการดําเนินการอยูในระดับดี 

โดยมกีารบรหิารแผนงาน/โครงการตามกาํหนดระยะเวลา การเบกิจายงบประมาณ และการดาํเนนิงานอืน่ ๆ ของ

กระบวนการดาํเนนิงานอยูในระดบัด ีสามารถเบกิจายงบประมาณไดตามแผนงานทีก่าํหนด มเีพียงบางโครงการ

ที่ไมเปนไปตามแผนงานแตสามารถดําเนินการไดภายในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับปญหาใน

การเบกิจายทีไ่มเปนไปตามเปาหมายของบางสวนราชการ มสีาเหตมุาจากการกอหนีผ้กูพนัสญัญาลาชากวาแผน 

และมีการเบิกจายงบประมาณของงานบํารุงรักษาฯ ลาชา
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    ภาพรวมดานผลกระทบพบวา ทกุโครงการของกระทรวงดานเศรษฐกจิสงผลกระทบ

ดานบวกตอหนวยงานภาครัฐและประชาชนผูรับบริการท่ีเกิดจากการบูรณาการการทํางานในมิติตาง ๆ รวมทั้ง

ประโยชนของการดําเนินโครงการตามการแผนงานบูรณาการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่สําคัญ ไดแก เกิดประสิทธิภาพในการรองรับภารกิจและอํานวยความสะดวกการดําเนินงานใหแกเจาหนาที่

ของรฐั ซึง่เปนผูใหบรกิาร สวนราชการ ผูประกอบการ ชมุชน และประชาชน ใหมคีวามทันสมยั ปลอดภยั รวดเรว็ 

และเชื่อถือได ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชนตอไป

    ปจจัยความสําเร็จ ไดแก บุคลากรของหนวยงานที่ไดใหความรวมมือและเห็นถึง

ความสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกัน ผูบริหารใหการสนับสนุนในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขามาเปนเครื่องมือชวยดําเนินงาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถหนวยงานสูเปาหมายการเปนไทยแลนด ๔.๐ 

และหนวยงานท่ีรับผิดชอบพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศอยางทั่วถึง 

เพื่อใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จในภาพรวมยิ่งขึ้น

    ขอจํากัดในการดําเนินการและประเด็นปญหา ที่พบในการดําเนินงานบางโครงการ

ของกระทรวงในกลุมเศรษฐกิจ ไดแก บคุลากรในองคกรยังมคีวามรูความชาํนาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมเพยีงพอ

ขาดการวางแผนการบรูณาการพฒันาระบบสารสนเทศในภาพรวมอยางเหมาะสมและการนาํแผนไปสูการปฏบัิติ

อยางจริงจัง รวมท้ังขอจํากัดดานระยะเวลาในการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีไมควรนานเกินไปเพราะจะเกิด

อุปสรรคในการใชประโยชนของผลผลิต ผลลัพธโครงการ เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปล่ียนแปลง

อยางรวดเรว็ บางโครงการไมมกีารศกึษาผลกระทบและการหารอืกบัผูทีเ่กีย่วของ บางโครงการมกีารรายงานผล

ไมสอดคลองกับการกําหนดตัวชี้วัดระดับผลลัพธ ไมมีการบูรณาการในโครงการประเภทเดียวกันทําให

การดําเนินงานไมเปนไปในทิศทางเดียวกันสงผลตอการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน และมีขอสังเกตวา

การจัดหาครุภัณฑเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและเครือขายนั้นเปนการวางแผนลวงหนา ซ่ึงอาจไมทันสมัยกับระบบ

ที่มีการพัฒนาไปเร็วมาก นอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีขอสังเกตวาการดําเนินการ

ตามแผนงานบูรณาการยังไมมีความเหมาะสม เนื่องจากไมไดมีการบูรณการกันอยางแทจริง เปนเพียงการรวม

กิจกรรมและงบประมาณของหนวยงาน ซ่ึงไมไดเกี่ยวของหรือสงผลถึงผลสัมฤทธิ์ของเปาหมายหรือสอดคลอง

กบัตวัชีว้ดัในแผนงานบรูณาการทีเ่ปนรปูธรรม คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการคณะตาง ๆ 

ไดพิจารณาใหขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหา ตอผูดําเนนิการในระดบัพ้ืนที ่สวนราชการ/ผูรบัผดิชอบโครงการ 

รวมทั้งขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอรัฐบาล ซึ่งจะกลาวถึงในบทตอไป

  (๒) การสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ

   การสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการเปนแผนงานในลักษณะบูรณาการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีรัฐบาลไดกําหนดใหมีการจัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและ

เพิ่มรายไดจากการทองเท่ียวและบริการดวยการดําเนินกลยุทธใหมทางการตลาด สรางความเชื่อมั่นแก

นกัทองเทีย่วและสรางภาพลกัษณของประเทศอยางตอเนือ่ง สนบัสนนุใหประเทศไทยเปนเจาภาพจัดประชมุระดับ

นานาชาติจากทุกภาคสวน สรางความยั่งยืนใหแหลงทองเที่ยวไทย โดยพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญ 

แหลงทองเท่ียวใหมในเชิงกลุมพ้ืนท่ี พัฒนาโครงขายโลจิสติกสและสิ่งอํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับพื้นที่

และเปนมติรกบัสิง่แวดลอม พฒันายกระดบัสนิคา บรกิาร ปจจยัสนบัสนนุ และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการทองเทีย่ว
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ใหมคีณุภาพ ตลอดจนพฒันาบคุลากรและผูประกอบการในอตุสาหกรรมทองเท่ียวใหมศีกัยภาพ เพ่ือขยายโอกาส

ทางการตลาดและการลงทุนทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค อันจะนําไปสูการเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน

ไดรบัการจัดสรรงบประมาณทัง้สิน้ จาํนวน ๑๔,๙๙๑.๙๒๖๑ ลานบาทมหีนวยงานทีเ่กีย่วของ จาํนวน ๗ กระทรวง 

(๔๖ หนวยงาน) สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ๑ หนวยงาน รัฐวิสาหกิจ 

๔ หนวยงาน และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ๑ กองทุน โดยมีสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

เปนหนวยงานเจาภาพ โดยแผนงานมแีนวทางในการดําเนนิงาน ดังนี ้สงเสรมิการตลาดเชงิรกุ พฒันาแหลงทองเทีย่ว 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยว สรางความเชื่อมั่นและการอํานวยความสะดวกและพัฒนาสินคาและ

บริการ จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ

   กระทรวงดานสังคม ๓ กระทรวง ไดแก กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวง

วฒันธรรม และกระทรวงศกึษาธิการ ไดรบัการจัดสรรงบประมาณสาํหรบัดาํเนนิโครงการตามแผนงานในลกัษณะ

บูรณาการการสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ รวมจํานวน ๑๘๖ โครงการ ๗ กิจกรรม มีงบประมาณ

ทั้งส้ิน ๓,๘๕๑.๔๘๗๐ ลานบาท (คิดเปนสัดสวนงบประมาณรอยละ ๒๕.๖๙ ของแผนงาน) รวมทั้ง อ.ค.ต.ป. 

กลุมจังหวัด คณะท่ี ๒ และ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะท่ี ๔ ไดติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนิน

โครงการในเชงิพืน้ที ่รวมทัง้สิน้ ๑๘ กจิกรรม มงีบประมาณทัง้ส้ิน ๔๑.๖๙ ลานบาท โดยกระทรวงการทองเทีย่ว

และกฬีา ไดรบัการจดัสรรงบประมาณมากทีส่ดุในกลุม จํานวน ๒,๕๗๔.๓๐๖๖ ลานบาท และมโีครงการทีไ่ดรับ

อนุมัติมากที่สุด จํานวน ๑๖๙ โครงการ

   จากการวเิคราะหผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการดาํเนนิโครงการตามแผน

งานบูรณาการ การสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการของกระทรวงในกลุมสังคม ๓ กระทรวง จํานวน 

๑๘๖ โครงการ ๗ กิจกรรม และโครงการที่ดําเนินงานในมิติพ้ืนท่ีจังหวัดในความรับผิดชอบของ อ.ค.ต.ป.

กลุมจังหวัด คณะที่ ๒ และ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๔ จํานวน ๑๗ กิจกรรม สรุปผลภาพรวมได ดังนี้

   ๑) ความเหมาะสมของโครงการ

    จากการประเมินความเหมาะสมโครงการพบวา สวนใหญมีการกําหนดวัตถุประสงค

โครงการที่สอดคลองกับนโยบายสําคัญของรัฐบาล เชน นโยบายขอที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ ประเด็น ๖.๖ ในการชักจูงใหนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทยมีการวางแผน/กําหนด

กิจกรรมชัดเจน กําหนดตัวชี้วัดระดับผลผลิตและผลลัพธทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ กําหนดงบประมาณ และ

ประโยชนที่คาดหวัง รวมทั้งมีการเตรียมความพรอมดานวิชาการ บุคลากร ความพรอมดานพ้ืนท่ีและ

การมีสวนรวมของผูท่ีเกี่ยวของไวอยางเหมาะสม สําหรับการศึกษาผลกระทบกอนเริ่มดําเนินโครงการสวนใหญ

มีการดําเนินงานอยูในระดับเหมาะสม แตยังพบวามีหลายโครงการไมไดมีการดําเนินการศึกษาผลกระทบ ทั้งนี้

เนื่องมาจากเปนโครงการที่ไมเกี่ยวของกับประชาชนจึงไมไดดําเนินการ และพบความไมพรอมของพื้นที่

ดําเนินการในบางโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

   ๒) ปจจัยนําเขาโครงการ/การใชทรัพยากร

    จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ปจจัยนําเขาโครงการ/การใชทรัพยากร 

พบวา โครงการสวนใหญไดจัดทําปจจัยนําเขาโครงการ/การใชทรัพยากรอยูในระดับดี ทั้งในเรื่องงบประมาณ

ที่ไดรับอยางเพียงพอเหมาะสม การใชวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน และการบริหารจัดการบางโครงการ
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ซึ่งเปนสวนนอยพบวางบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอตอความตองการของชุมชน และไมไดรับงบประมาณ

เพื่อการประชาสัมพันธมากนักทําใหไมสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาทองเที่ยวในพ้ืนที่ เนื่องจาก

มีการกําหนดกิจกรรมไมสอดคลองกับกลุมเปาหมาย สวนดานบุคลากรพบวาสวนใหญมีความเพียงพอ ซึ่งปจจัย

ความสําเร็จสวนหนึ่งมาจากหนวยงานใหความสําคัญในการรวมมือดําเนินงาน รวมทั้งชุมชนใหความสนใจ

โดยมีผูรับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการโดยตรงดวย สําหรับดานองคความรูในการดําเนินงานของสวนราชการตาง ๆ 

สวนใหญมคีวามเหมาะสมอยูในระดบัด ีพบขอสงัเกตอยูบาง เชน โครงการในลักษณะการใหความรู มรีะยะเวลา

ในการอบรมท่ีจํากัดทําใหผูเขารับการอบรมไมสามารถนําความรูไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร อยางไรก็ดี

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา พบวาองคความรูยังอยูในระดับพอใช ทั้งนี้ พบสาเหตุมาจากเจาหนาท่ี

ผู รับผิดชอบโครงการยังไมมีประสบการณในการดําเนินการตามระเบียบพัสดุอยางเพียงพอ ซึ่งควรไดรับ

การสงเสริมความรูในสวนนี้ตอไป

   ๓) กระบวนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

    จากการประเมินกระบวนการดําเนินงานภาพรวม พบวา มีการบริหารแผนงาน/

โครงการตามกําหนดระยะเวลา มีหลายหนวยงานสามารถบริหารจัดการและดําเนินการไดตามแผนงาน

โครงการอยางมีประสิทธิภาพและไดผลสัมฤทธิ์อยางดี โดยกระทรวงวัฒนธรรม ที่ผลการดําเนินงานสวนใหญ

อยูในระดับดีมาก อาทิ บริหารแผนงาน/โครงการตามกําหนดระยะเวลาการเบิกจายงบประมาณ กระทรวง

ศกึษาธิการทีก่ารดาํเนนิงานไดสงูกวาเปาหมายทีก่าํหนด ดานการเบกิจายงบประมาณโครงการสวนใหญสอดคลอง

เปนไปตามท่ีไดรับอนุมัติ และสามารถเบิกจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมาย มี ๒ กระทรวง คือ กระทรวง

วัฒนธรรมและกระทรวงศึกษาธิการที่มีการเบิกจายงบประมาณสําเร็จรอยละ ๙๐ - ๑๐๐ สําหรับ

โครงการในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา หลายโครงการไมสามารถดําเนินการแลวเสร็จตามแผน

ปฏบิตักิารและการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายและนโยบายรัฐบาล โดยมภีาพรวมโครงการท่ีแลวเสรจ็คดิเปน

รอยละ ๔๒.๕๓

    ทั้งนี้ ปจจัยที่ทําใหการเบิกจายงบประมาณ และการดําเนินแผนงานไมเปนไปตาม

ระยะเวลา สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจาก เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการยังไมมีประสบการณในการดําเนินงานตาม

ระเบียบพัสดุท่ีเพียงพอ บางโครงการลาชาเนื่องจากไมไดอยูในชวงเวลาการทองเที่ยว และการสงมอบงานของ                 

ผูรบัจางลาชา ซึง่เห็นวาปจจยัท่ีจะชวยใหเกิดความสาํเรจ็ได ควรจัดใหมกีระบวนการถายทอดการเรยีนรูในองคกร

ในเรื่องดังกลาว รวมทั้งการสรางระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานใหเขมแข็ง

   ๔) ผลผลิตโครงการ

    การประเมินผลผลิตโครงการโดยภาพรวม พบวา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง

ศึกษาธิการ และมิติการดําเนินโครงการในพื้นท่ีจังหวัดของ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัดคณะท่ี ๒ และ คณะที่ ๔

สวนใหญมีผลการประเมินอยู ในระดับพอใชถึงระดับดี  สําหรับกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไมไดมี

การรายงานในเรื่องระดับความสําเร็จของผลผลิตแตไดรายงานภาพรวมของการดําเนินงานโครงการที่แลวเสร็จ

คิดเปนรอยละ ๔๒.๕๓ ของโครงการทั้งหมด ท้ังนี้จากการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานเม่ือเทียบกับ

เปาหมายโครงการ พบวา ผลผลิตที่กําหนดมีความสอดคลองกับเปาหมาย โดยผลผลิตที่ไดสามารถสงผลให

เศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการนําทุนทางวัฒนธรรมมาสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายไดใหกับชุมชน 
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มีการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประชาชนและชุมชนมีความพรอมรองรับการทองเที่ยว การเพิ่ม

ขีดความสามารถในการทองเที่ยว และการสรางเครือขายในการทองเที่ยว รวมทั้ง การพัฒนาความรูความเขาใจ

เกีย่วกบัมคัคเุทศก การจัดนาํเทีย่วเชงิอนรุกัษ และการพฒันารปูแบบกจิกรรมการทองเทีย่วทีเ่ปนระบบและยัง่ยนื

    อยางไรกต็าม ยงัมกีารดําเนนิงานในบางเรือ่งทีผ่ลสมัฤทธิข์องผลผลติตํา่กวาเปาหมาย

และควรปรบัปรงุ เชน การจดัหลกัสตูรนกัศกึษามคัคเุทศกและการพัฒนาศกัยภาพของชมุชนและประชาชนของ

กระทรวงศึกษาธกิาร ทัง้นี ้สาเหตเุนือ่งจากการประชาสมัพนัธไมทัว่ถงึ ทาํใหบคุลากร ชมุชนทีส่นใจไมไดเขารวม

โครงการ ผูเขาอบรมบางรายไมสามารถเขาอบรมได บางรายสามารถเขารวมอบรมไมครบทั้งหลักสูตร เนื่องจาก

เปนชวงฤดเูกบ็เกีย่วผลผลติ มภีาระงานมาก ทาํใหไมสามารถมาเปนวทิยากรได จึงตองมกีารปรับเปล่ียนชวงเวลา

ในการจัดอบรมใหสอดคลองกับเวลาท่ีวิทยากรสะดวก จึงเปนอีกสวนหนึ่งที่ทําใหการดําเนินงานโครงการลาชา

กวาแผนทีกํ่าหนด และการปรบัปรงุพระตาํหนกัทะเลนอยภายในพืน้ทีเ่ขตหามลาสตัวปาทะเลนอย จงัหวดัพทัลุง 

ที่มีการสงงานลาชา เปนตน

   ๕) ผลลัพธโครงการ

    การประเมินผลลัพธของโครงการในกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการมี

การประเมินความสําเร็จระดับผลลัพธอยูในระดับดี - ดีมาก การดําเนินโครงการในมิติพื้นที่ เชน การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการแขงขันดานการทองเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย พบวาโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ในขณะที่

โครงการที่ดําเนินการในพื้นท่ีจังหวัดพัทลุงและสตูลจํานวน ๒ กิจกรรม มีระดับความสําเร็จของผลลัพธ

ระดับพอใช - ควรปรับปรุง และสําหรับโครงการของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไมไดมีการประเมินผล

ความสําเร็จในระดับผลลัพธ

    ท้ังน้ีจากการประเมินผลลัพธของโครงการที่แลวเสร็จ พบวา โครงการสามารถสราง

ภาพลกัษณทีด่ใีนดานการทองเท่ียวของประเทศอยางตอเนือ่ง สรางความเชือ่มัน่แกนกัทองเทีย่ว สรางความยัง่ยนื

ใหแหลงทองเที่ยวไทย ขยายโอกาสทางการตลาดและการลงทุนทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคอันนําไปสู

การเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน นอกจากนี้ยังสรางความรวมมือระหวางองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้ง

การสงเสริมภาพลักษณที่ดีของไทยสูสากล ดวยการจัดกิจกรรมการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยและการสาธิต

งานหตัถกรรมไทยในตางประเทศ รวมทัง้ บคุลากร ชมุชน กลุมเปาหมายไดรับความรูเพ่ิมขึน้ ทัง้ดานการบริการ

การจัดการ การบัญชี และภาษาตางประเทศสําหรับนําไปปรับใชในการประกอบอาชีพมัคคุเทศกผูที่เก่ียวของ

มีสวนรวมในการพัฒนา อนุรักษ และฟนฟูวัฒนธรรม ซ่ึงในปจจุบันนักทองเที่ยวใหความสนใจในการทองเที่ยว

เชิงอนุรักษและเชิงนิเวศเพิ่มมากข้ึน ทําใหแหลงทองเที่ยวที่ตนเองอยูไดรับการพัฒนาและสามารสรางรายได

ใหกับคนในชุมชนไดดวย นอกจากนี้ ประชาชน/ชุมชน ที่เขารวมโครงการยังสามารถพัฒนาความพรอม

ในการรองรับนักทองเท่ียว รวมท้ังนักวิชาการ นักวิจัย ไดขอมูลการพัฒนาที่ตอบสนองความตองการของชุมชน 

และผูที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจในการดําเนินงานโครงการ

   ๖) ผลกระทบโครงการ

    จากการประเมินผลกระทบโครงการในภาพรวม พบวา ทุกโครงการสงผลกระทบ

ดานบวกในทุกมิติ อาทิ ดานเศรษฐกิจ ชวยสรางงาน สรางรายไดใหกับประชาชน ชุมชน และเครือขาย                

เพิม่ศักยภาพดานการทองเทีย่วในพืน้ทีจ่งัหวดัตาง ๆ ดานสงัคม/วฒันธรรม บคุลากรและประชาชนมคีวามรูและ
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ทกัษะทีจํ่าเปนในการดําเนนิงานดานการทองเทีย่ว เกดิการรวมกลุมเพ่ือรวมทาํกจิกรรม เกดิการเหน็คุณคามรดก

ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน มีการอนุรักษ สืบสานงานประเพณีที่ดีงามของทองถิ่นและเอกลักษณทาง

วัฒนธรรม สามารถถายทอดไปสูอนุชนรุนหลัง และเปนการประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวและชาวตางประเทศ

ไดรูจัก มีเครือขายการทองเที่ยวในประเทศเพ่ิมขึ้น และมีสวนรวมในการสรางความเขมแข็งของชุมชนมากขึ้น 

ดานการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียวของประเทศอยาง

ยัง่ยนืและการสงเสรมิเศรษฐกจิ เกดิจติสํานกึในการอนุรักษ ภาคเอกชนใหการสนบัสนนุการพัฒนาพ้ืนทีส่าธารณะ

และชุมชน ดานเทคโนโลยี สามารถพัฒนาเทคโนโลยีในการนําเสนอและจัดนิทรรศการในการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 

สวนผลกระทบในทางลบมีอยูบาง เชน เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม หรือมีการทําลายสิ่งแวดลอมรอบ

แหลงทองเที่ยว

   ๗) ประสิทธิภาพโครงการ

    จากการประเมนิประสิทธภิาพโครงการภาพรวม พบวา โครงการสวนใหญทีด่าํเนนิการ

ของกระทรวงวฒันธรรม กระทรวงศกึษาธกิาร กจิกรรมทีดํ่าเนนิการในมติิพ้ืนทีจั่งหวดัทีต่รวจติดตาม ณ จังหวดั

สุโขทัย พัทลุง และสตูล รวมทั้งโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จรอยละ ๔๒.๕๓ ของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

พบวา มีประสิทธิภาพของโครงการ โดยมีเหมาะสมในการใชจายงบประมาณการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค

และเปาหมาย และผลผลิตของโครงการสามารถตอบสนองตอการแกไขปญหาใหกับชุมชนและประชาชนในพื้นที่ได

เกิดการสรางงาน สรางรายไดใหกับประชาชนในทองถิ่น ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ นอกจากนี้มีการนําความรู

ไปใชประโยชนดานการทองเที่ยว มีการบริการวิชาการโดยศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในการจัดการ

และดําเนินกิจกรรมเชิงพาณิชยและบริการที่เก่ียวเนื่องกับการทองเท่ียว อีกทั้งสามารถนําขอมูลทางการศึกษา

ไปกําหนดทิศทางการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพในพื้นท่ี อยางไรก็ดี โครงการของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

รอยละ ๕๗.๔๗ มกีารดาํเนนิโครงการไมเปนไปตามแผนปฏบิติังาน ทําใหการบริหารและการเบิกจายงบประมาณ

ไมเปนไปตามปฏิทินที่กําหนด

   ๘) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภาพรวม

    ภาพรวมการดําเนินโครงการตามการแผนงานการสรางรายไดจากการทองเที่ยวและ

บรกิาร ของกระทรวงดานสงัคม (กระทรวงการทองเทีย่วและกฬีา กระทรวงวฒันธรรม และกระทรวงศกึษาธกิาร) 

จํานวน ๑๘๖ โครงการ ๗ กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๘๕๑.๔๘๗๐ ลานบาท คิดเปนสัดสวนงบประมาณ

รอยละ ๒๕.๖๙ ของงบประมาณทั้งแผนงาน (๑๔,๙๙๑.๙๒๖๑ ลานบาท) รวมท้ัง อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

คณะที่ ๒ และ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๔ ไดติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการในเชิง

พื้นที่ รวมทั้งสิ้น ๑๘ กิจกรรม มีงบประมาณท้ังสิ้น ๔๑.๖๙ ลานบาท ลักษณะโครงการที่ตรวจติดตาม ไดแก 

การพัฒนามาตรการแหลงทองเที่ยว การสนับสนุนการรวมกลุมและเชื่อมโยงการทองเที่ยวในพ้ืนที่ การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียว พัฒนาแหลงศิลปวัฒนธรรม และการสรางสรรควัฒนธรรมรวมสมัยเพื่อ

การทองเทีย่ว และการจดักิจกรรมการทองเทีย่วในจังหวดั ท้ังนีพ้บวา สวนใหญมกีารกาํหนดวตัถปุระสงคโครงการ

ที่สอดคลองกับนโยบายสําคัญของรัฐบาล รวมทั้งผลผลิต ผลลัพธของโครงการท่ีแลวเสร็จเปนไปตามเปาหมาย

วัตถุประสงคของแผนงาน เพื่อพัฒนาและเพิ่มรายไดจากการทองเท่ียวและบริการดวยการดําเนินกลยุทธใหม

ทางการตลาด สรางความเชื่อมั่นแกนักทองเที่ยวและสรางภาพลักษณของประเทศอยางตอเนื่อง สนับสนุนให
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ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดประชุมระดับนานาชาติจากทุกภาคสวน สรางความยั่งยืนใหแหลงทองเที่ยวไทย

โดยพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ แหลงทองเที่ยวใหมในเชิงกลุมพื้นที่ พัฒนาโครงขายโลจิสติกสและ

สิ่งอํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับพื้นที่และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม พัฒนายกระดับสินคา บริการ ปจจัย

สนับสนุน และธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทองเท่ียวใหมีคุณภาพ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรและผูประกอบการ

ในอุตสาหกรรมทองเท่ียวใหมีศักยภาพ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและการลงทุนท้ังในระดับประเทศและ

ภูมิภาค อันนําไปสูการเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน

    ดานผลผลิต ผลลัพธ และประสิทธิภาพความสําเร็จของโครงการ พบวา มีหลาย

หนวยงานสามารถบริหารจัดการและดําเนินการไดตามแผนงานโครงการอยางมีประสิทธิภาพและไดผลสัมฤทธิ์

อยางดี โดยกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกิจกรรมที่ตรวจติดตามในพื้นที่จังหวัดสวนใหญ

มกีารดาํเนนิงานเปนไปตามเปาหมาย โดยเฉพาะกระทรวงศกึษาธกิารทีมี่การดาํเนนิงานสูงกวาเปาหมายทีก่าํหนด 

สําหรับโครงการในสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา หลายโครงการไมสามารถดําเนินการแลวเสร็จตาม

แผนปฏิบัติการและการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายและนโยบายรัฐบาล โดยมีภาพรวมโครงการที่แลวเสร็จ

คิดเปนรอยละ ๔๒.๕๓ ทั้งนี้ จากการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการที่แลวเสร็จเมื่อเทียบกับ

เปาหมายโครงการ พบวา ผลผลิต ผลลัพธ สามารถสงผลใหเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการนําทุนทางวัฒนธรรม

มาสรางมลูคาเพิม่ทางเศรษฐกจิ เพิม่รายไดใหกบัชมุชน มกีารพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชงิวฒันธรรม ประชาชนและ

ชุมชนมีความพรอมรองรับการทองเที่ยว การเพิ่มขีดความสามารถในการทองเที่ยว และการสรางเครือขาย

ในการทองเที่ยว รวมทั้ง การพัฒนาความรูความเขาใจเก่ียวกับมัคคุเทศก การจัดนําเท่ียวเชิงอนุรักษ และ

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวที่เปนระบบและยั่งยืน

    ภาพรวมดานผลกระทบ พบวา ทุกโครงการสงผลกระทบดานบวกในทุกมิติ โดยมี

ผลกระทบที่สําคัญ เกิดการสรางงาน สรางรายไดใหกับประชาชน ชุมชน และเครือขาย เพ่ิมศักยภาพดาน

การทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตาง ๆ เกิดการเห็นคุณคามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน มีเครือขาย

การทองเที่ยวในประเทศเพ่ิมขึ้น และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาศักยภาพดาน

การทองเที่ยวของประเทศอยางยั่งยืนและการสงเสริมเศรษฐกิจ เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ อยางไรก็ดี

มีผลกระทบทางลบที่ควรวางแผนรองรับ ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอาจกอใหเกิด

ขยะอิเล็กทรอนิกสเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสงผลตอการจัดการสิ่งแวดลอม

    ปจจัยความสําเร็จ ไดแก ความรวมมือในการดําเนินงานของสวนราชการ และ

ประชาชนในพื้นท่ี การจัดกิจกรรมทองเท่ียวที่มีเอกลักษณ อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีและสิ่งแวดลอม 

สงผลใหการการสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืน รวมทั้งบทบาทของชุมชน

ในการใหความรวมมือดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใหยั่งยืน

    ขอจาํกดัในการดาํเนนิการ และประเด็นปญหาทีพ่บบางในการดําเนนิงานบางโครงการ 

ไดแก ประชาชนขาดองคความรูอยางแทจริงในการดําเนินธุรกิจทองเที่ยว ชุมชนไมมีศักยภาพและเงินทุน

เพียงพอในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่ ไมสามารถบูรณาการขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดและไมมี

หนวยงานหลกัทีเ่ปนเจาภาพ การดาํเนนิงานผลติผูจบการศกึษาดานการทองเทีย่วแตไมสามารถตอยอดใหบคุคล

เหลานั้นมีอาชีพที่ยั่งยืน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไมเพียงพอ และขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน และมี
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ขอสังเกตจากกลุมกระทรวงดานสงัคมวาการดาํเนนิงานตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลในแผนงานบรูณาการ 

การสรางรายไดจากการทองเท่ียวและบริการของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงดานสังคมยังไมสะทอนภาพรวม

ของการเชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางกระทรวงท้ังในสวนกลางและในระดับพ้ืนท่ี และความเชื่อมโยง

การดําเนินงาน ระหวาง ค.ต.ป. ประจํากระทรวง ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

คณะตาง ๆ ไดพิจารณาใหขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหา ตอผูดําเนินการในระดับพื้นที่ สวนราชการ/

ผูรับผิดชอบโครงการ รวมทั้งขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอรัฐบาล ซึ่งจะกลาวถึงในสวนตอไป

  (๓) การจัดการแรงงานตางดาวและการคามนุษย

   การจัดการแรงงานตางดาวและการคามนุษยเปนแผนงานในลักษณะบูรณาการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่รัฐบาลไดกําหนดใหมีการจัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดระบบบริหาร

การใชแรงงานตางดาวและประชาชนกลุมเปาหมายปลอดภัยจากกระบวนการคามนุษย สนับสนุนการปองกัน 

ใหการชวยเหลือและคุมครองผูเสียหายใหพรอมคืนสูสังคม แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองและบริหารจัดการ

แรงงานตางดาวทีผ่ดิกฎหมายใหเปนระบบ  ไดรับการจัดสรรงบประมาณท้ังส้ิน จํานวน ๑,๑๒๖.๗๓๖๓ ลานบาท 

มหีนวยงานทีเ่กีย่วของ จาํนวน ๙ กระทรวง (๑๒ หนวยงาน) สวนราชการไมสังกดัสาํนกันายกรัฐมนตรี กระทรวง 

หรือทบวง ๒ หนวยงาน หนวยงานอิสระของรัฐ ๑ หนวยงาน กองทุนหมุนเวียน ๑ กองทุน โดยมีสํานักงานปลัด

กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม โดยมกีรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน และสาํนกังานปลดักระทรวง

การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย เปนหนวยงานเจาภาพ โดยมแีนวทางในการดาํเนนิงานในการบรหิาร

จัดการแรงงานตางดาว การพฒันาและบรหิารขอมูล การพฒันากลไกเชิงนโยบายและการขบัเคลือ่น การปองกัน 

การคุมครองชวยเหลือ และการดําเนินคดี

   กระทรวงดานสังคม ๔ กระทรวง ไดแก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดรับการจัดสรร

งบประมาณสําหรับสําหรับดําเนินโครงการตามแผนงานในลักษณะบูรณาการการจัดการแรงงานตางดาวและ

การคามนุษย รวมจํานวน ๓ โครงการ ๑ กิจกรรม มีงบประมาณทั้งสิ้น ๗๖๓.๙๙๕๗ ลานบาท (คิดเปนสัดสวน

งบประมาณรอยละ ๖๗.๘๑ ของแผนงาน) โดยกระทรวงแรงงานไดรับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุดในกลุม 

จํานวน ๔๐๓.๑๘๓๘ ลานบาท

   ๑) ความเหมาะสมของโครงการ

    จากการประเมินความเหมาะสมของโครงการของกลุมกระทรวงดานสังคม พบวา 

สวนใหญไดจัดทําโครงการอยางเหมาะสมสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลดานการจัดการแรงงานตางดาวและ

การคามนุษย การแกไขปญหาการคามนุษย การวางแผนและกําหนดกิจกรรมและกําหนดผลผลิต ผลลัพธ 

ประโยชนท่ีคาดหวังไดอยางเหมาะสม การดําเนินงานเปนไปตามภารกิจหนาที่ของกระทรวงและหนวยงานที่

เก่ียวของ การกําหนดตัวชี้วัดระดับผลผลิต ผลลัพธ โดยมีการกลั่นกรองและสามารถดําเนินการไดบรรลุตาม

วตัถปุระสงคทีว่างไวตามตวัชีว้ดั ประโยชนจากโครงการ โดยใหกลุมเปาหมายไดรบัการปองกนัคุมครอง ชวยเหลอื 

ดานแรงงานตางดาวและการคามนษุย  มคีวามพรอมในการในการการสนบัสนนุ ดานวชิาการ/บคุลากร/อุปกรณ

และเทคโนโลยีและพ้ืนที่ รวมทั้งการมีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม โดยไดรับความรวมมือจาก
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องคกรภาคเีครอืขายท่ีทํางานในดานประชากรตางดาว องคการระหวางประเทศ องคกรพฒันาเอกชน NGO และ

หนวยงานของรัฐทีเ่กีย่วของ ๑๖ หนวยงานใหความรวมมอืในการดําเนินการตามแผนบรูณาการ สําหรับการศกึษา

ผลกระทบโครงการกอนเริม่ดาํเนนิการ พบวามบีางสวนราชการทีด่าํเนนิการและบางสวนราชการเหน็วากจิกรรม

สวนใหญเปนภารกิจปกติที่ดําเนินการในเชิงการปองกันจึงไมไดมีการดําเนินการ และพบขอสังเกตวาในเรื่อง

การจัดสรรงบประมาณอยูบาง โดยพบวามีการจัดสรรงบประมาณใหจังหวัดเทากันทุกจังหวัดโดยไมไดคํานึงถึง

สถานการณความรุนแรงดานแรงงานตางดาวและการคามนุษยและความเหมาะสมในแตละพื้นที่นาจะไมใช

แนวทางที่เหมาะสม จึงมีขอเสนอแนะควรปรับการจัดสรรงบประมาณลงจังหวัดใหสอดคลองกับสถานการณ

ความรุนแรงในแตละพื้นที่

   ๒) ปจจัยนําเขาโครงการ/การใชทรัพยากร

    จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ปจจัยนําเขาโครงการ/การใชทรัพยากร 

พบวา โครงการสวนใหญไดจัดทําปจจัยนําเขาโครงการ/การใชทรัพยากรสวนใหญอยูในระดับดี มีการดําเนินงาน

บูรณาการรวมกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง งบประมาณที่ใชสําหรับดําเนินงานโครงการของ

สวนราชการสวนใหญมคีวามเหมาะสม โดยมขีอสงัเกตวาบางสวนราชการ (พม) มกีารจดัสรรงบประมาณลงจังหวดั

ท่ีจดัสรรเทากนัทกุจงัหวดัไมสอดคลองกบัสถานการณปญหาดานการคามนษุย สวนดานวสัดุอปุกรณทีใ่ชสําหรับ

การดาํเนินงานโครงการมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม สาํหรบัดานบคุลากร ของบางสวนราชการพบวา มจีาํนวน

บุคลากรไมเพียงพอในพื้นท่ีจังหวัดท่ีมีสถานการณความรุนแรงและความเสี่ยงดานการคามนุษยมาก โดยเฉพาะ

เจาหนาท่ีตาม พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการคามนุษย สวนดานการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ

มีการขาดแคลนบุคลากรอยู บาง และกระทรวงสาธารณสุขยังไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบบริการสุขภาพ

แรงงานตางดาวโดยเฉพาะ สวนดานองคความรูมคีวามเหมาะสมอยูในระดับด ีเชน มคีณะกรรมการ/คณะทาํงาน 

ดานการแพทยและดานสุขภาพที่เปนมิตรแกแรงงานตางดาว ผู ติดตาม และเหยื่อจากการคามนุษย 

แบบบูรณาการโดยสหวิชาชีพ พัฒนาระบบฐานขอมูลสุขภาพแรงงานตางดาวและผูติดตาม ใหมีขอมูลท่ีถูกตอง 

ครบถวน และเปนปจจุบันและมีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธใหความรูเร่ืองสิทธิประโยชน กรณีมีหลักประกัน

สุขภาพ (ภาษาไทยและภาษาเพื่อนบาน) เปนตน

   ๓) กระบวนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

    จากการประเมินกระบวนการดําเนินงาน พบวา ภาพรวมกระทรวงดานสังคมมี

การบริหารแผนงาน/โครงการตามกําหนดระยะเวลา การเบิกจายงบประมาณ และการดําเนินงานอื่น ๆ                    

ของกระบวนการดําเนินงานอยู ในระดับดี โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

มีผลการดําเนินงานและเบิกจายงบประมาณไดตามแผน กระทรวงสาธารณสุข มีการดําเนินงานเปนไปตาม

แผนการดําเนินงานเบิกจายงบประมาณตํ่ากวาแผนเล็กนอย และมี ๒ กระทรวง คือ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

กับกระทรวงแรงงาน ไมสามารถสอบทานประสิทธิภาพการดําเนินงานได เน่ืองจากไมมีการรายงานผลการเบิกจาย

งบประมาณ ในการดําเนินงาน พบวา บางสวนราชการมีการแตงตั้งกรรมการ/คณะทํางานในระดับสวนกลาง

และภูมิภาคเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและแผนงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีการรายงาน

ผลการดําเนินงานตามแผนบูรณาการเรื่องการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษยเปนรายไตรมาส
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   ๔) ผลผลิตโครงการ

    การประเมินผลผลิตโครงการในเรื่องเปาหมาย ตัวชี้วัดระดับผลผลิต และผล

การดาํเนินงาน พบวา โครงการสวนใหญในกระทรวงในกลุมสงัคม พบวาโครงการสวนใหญมีผลผลติ/ความสาํเรจ็

ระดับผลผลิตโครงการอยูในระดับดี - ดีมาก การดําเนินงานมีผลผลิตที่บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

ของโครงการ โดยเฉพาะโครงการของกระทรวงแรงงาน และโครงการบางสวนของกระทรวงสาธารณสุข

มีผลการดาํเนนิงานทีเ่กนิกวาเปาหมายกาํหนด โดยผลผลติทีส่าํคญัของแผนงาน ไดแก การใหความคุมครองตาม

กฎหมายจัดหางานและคุมครองแรงงาน การสนับสนุนการแกไขและปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน 

คนตางดาวไดรับใบอนุญาตทํางาน สงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลใหแรงงานที่เปนกลุมเส่ียงไดรับการคุมครอง

ตามกฎหมาย ประชากร และกลุมเปาหมายไดรับการปองกันและคุมครองชวยเหลือ เปนตน

   ๕) ผลลัพธโครงการ

    การประเมินผลลัพธ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ และผลการดําเนินงานโครงการของ

กลุมกระทรวงดานสังคม พบวา กระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีผลลัพธ

อยูในระดับที่ดีมาก โดยมีการดําเนินกิจกรรมดานการรณรงค ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน และ

กลุมเสี่ยง รวมถึงมีการบูรณาการการตรวจตามสถานบริการ หางรานตาง ๆ และใหการคุมครองชวยเหลือผูที่

ตกเปนผูเสยีหายตามกระบวนการ และโครงการของกระทรวงสาธารณสขุ มผีลลพัธในการดําเนินงานอยูในระดบั

ดเีดนในเรือ่งจาํนวนแรงงานตางดาวและผูติดตามทีม่ารบับรกิารที ่One Stop Service และมหีลกัประกนัสขุภาพ 

นอกจากนี ้ผลลพัธของโครงการของกระทรวงการทองเทีย่วและกฬีายงัสามารถสรางภาพลักษณทีดี่ของประเทศ

โดยมเีครอืขายเฝาระวงัการทองเทีย่วทีแ่สวงประโยชนทางเพศจากเด็กและสตรีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีบางสวนราชการ 

เชน กระทรวงแรงงาน เห็นวามีระดับความสําเร็จของผลลัพธอยูในระดับที่ควรปรับปรุงเนื่องจาก กิจกรรม

สวนใหญยังไมมีการจัดทําตัวชี้วัดระดับผลลัพธ โดยมีการดําเนินการเพียงบางกิจกรรมเทานั้น นอกจากนี้

มีบางโครงการที่ยังไมมีการรายงานความสําเร็จในระดับผลลัพธท่ีชัดเจน เชน เปาหมายของเหยื่อคามนุษย

ที่เขารับบริการไดรับการบริการชวยเหลือทางการแพทยอยางเหมาะสมตามหลักวิชาการ เปนตน

   ๖) ผลกระทบโครงการ

    จากการประเมนิผลกระทบโครงการในภาพรวม พบวา ในภาพรวมของทัง้ ๔ กระทรวง 

โครงการสงผลกระทบดานบวก โดยเฉพาะดานนโยบายรัฐบาล ดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

โดยสามารถสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล สรางภาพลักษณที่ดีใหกับประเทศ ชวยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล

ในเรื่องการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ สรางความนาเช่ือถือในภาคเศรษฐกิจ การเพิ่มผลิตภาพ

แรงงาน และลดการสูญเสียในวงจรการผลิต/บริการของสถานประกอบกิจการไดอยางยั่งยืนสรางมาตรฐาน

ในการทํางานของแรงงานตางดาวที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล รวมทั้งเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของ

ผูประกอบการและนายจาง ซึ่งประกอบกิจการบางประเภทที่มีความจําเปนตองพึ่งพาแรงงานตางดาวเปน

อยางมาก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันมีการจัดระบบบริหารการใช

แรงงานตางดาว และประชาชนกลุ มเปาหมายใหปลอดภัยจากกระบวนการคามนุษย ประชาชนทั่วไป 

กลุมเปาหมาย กลุมเสี่ยงมีความรูในเชิงการปองกัน แกไขปญหาการหลบหนีเขาเมือง การบริหารจัดการแรงงาน
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ตางดาวที่ผิดกฎหมายใหเปนระบบและแรงงานตางดาว ผูติดตาม และเหยื่อคามนุษยไดรับการบริการชวยเหลือ

ทางการแพทยอยางเหมาะสมตามหลักวิชาการ ชวยลดการนําโรคติดตอระบาดกลับมาสูคนไทยไดรับแนวทาง

การปรับปรุงสภาพความเปนอยูใหถูกสุขลักษณะดวย

   ๗) ประสิทธิภาพโครงการ

    จากการประเมินประสิทธิภาพโครงการของกระทรวงในกลุมสังคม พบวาโครงการ

สวนใหญสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงคโครงการในภาพรวมอยูในระดับที่ดี 

โครงการมคีวามคุมคาตอการลงทนุเนือ่งจากเปนการจดัระบบบรหิารการใชแรงงานตางดาวและกลุมเปาหมายให

ปลอดภัยและไมใหตกเปนเหยื่อจากกระบวนการคามนุษย ประชากรตางดาวในพื้นที่เขาถึงระบบบริการสุขภาพ 

และเหยื่อคามนุษย  ที่เขารับบริการไดรับการบริการชวยเหลือทางการแพทยอยางเหมาะสมตามหลักวิชาการ 

เปนโครงการที่จัดทําขึ้นแกไขปญหาเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ความสําเร็จของโครงการเมื่อ

เทียบกับความเหมาะสมของงบประมาณที่ใชดําเนินโครงการนั้นมีความเหมาะสม ประชาชนไดรับประโยชน

อยางแทจริง

   ๘) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภาพรวม

    ภาพรวมการดาํเนนิโครงการตามการแผนงานการจัดการแรงงานตางดาวและการคา

มนุษยของกระทรวงในกลุมสังคม จํานวน ๓ โครงการ ๑ กิจกรรม งบประมาณ ๗๖๓.๙๙๕๗ ลานบาท คิดเปน

สัดสวนงบประมาณรอยละ ๖๗.๘๑ ของงบประมาณทั้งแผนงาน (๑,๑๒๖.๗๓๖๓ ลานบาท) ลักษณะโครงการที่

ตรวจตดิตาม ไดแก การจดัทําทะเบียนคนตางดาวทีย่ืน่ขอใบอนุญาต การใหความคุมครองคนหางาน การปองกัน

แกปญหาการคามนุษยและใชแรงงานเด็ก การพัฒนาบริหารขอมูลที่เกี่ยวของ การพัฒนากลไกขับเคลื่อนเชิง

นโยบายการปองกันการคามนุษย การบริหารจัดการดานสุขภาพ และการแกปญหาการทองเที่ยวที่เกี่ยวกับ

การคามนุษย จากการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลโครงการพบวา การดาํเนนิงานของโครงการ สอดคลอง

กับวัตถุประสงคของแผนงานโดย ไดแกจัดระบบบริหารการใชแรงงานตางดาวและประชาชนกลุมเปาหมาย

ปลอดภัยจากกระบวนการคามนุษยสนับสนุนการปองกัน ใหการชวยเหลือและคุมครองผูเสียหายใหพรอมคืนสู

สังคม แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองและบริหารจัดการแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมายใหเปนระบบ

    ดานผลผลิต ผลลัพธ และประสิทธิภาพความสําเร็จในการดําเนินการสวนใหญ

สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค ผลผลิตและผลลัพธโครงการในภาพรวม

อยูในระดบัทีด่ ีโครงการมคีวามคุมคาตอการลงทนุ เนือ่งจากเปนการจัดระบบบริหารการใชแรงงานตางดาวและ

ชวยแกไขปญหาการคามนุษย และกลุมเปาหมายใหปลอดภัยและไมใหตกเปนเหย่ือจากกระบวนการคามนุษย 

ประชากรตางดาวในพื้นที่เขาถึงระบบบริการสาธารณสุข ทั้งนี้ ในการใชจายงบประมาณพบการรายงาน

๒ กระทรวง และอีก ๒ กระทรวงไมมีการรายงาน โดยภาพรวมของกระทรวงที่รายงานพบวามีการใชจายอยู

ในเกณฑทีด่ ีโดยกระทรวงสาธารสขุมกีารเบิกจายโดยเฉลีย่ตํา่กวาเปาหมายเลก็นอย แตในโครงการทีด่าํเนนิการ

แลวเสร็จ พบวามีระดับความสําเร็จเกินกวาเปาหมาย

    ภาพรวมดานผลกระทบ พบวา โครงการสงผลกระทบดานบวก โดยเฉพาะดานนโยบาย

รฐับาล ดานเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม โดยสามารถสอดคลองกบันโยบายรฐับาล สรางภาพลกัษณทีด่ใีหกับ
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ประเทศ สรางความนาเชือ่ถือในภาคเศรษฐกจิ เพิม่ประสทิธภิาพการผลติและเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนั 

มีการจดัระบบบรหิารการใชแรงงานตางดาว และประชาชนกลุมเปาหมายใหปลอดภยัจากกระบวนการคามนษุย 

การบริหารจัดการแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมายใหเปนระบบ และแรงงานตางดาว ผูติดตาม และเหยื่อคามนุษย

ไดรับการบริการชวยเหลือทางการแพทยอยางเหมาะสม ชวยลดการนําโรคติดตอระบาดกลับมาสูคนไทย

    ปจจยัความสาํเรจ็ ไดแก มีการดาํเนนิการแบบบรูณาการรวมกับหนวยงานสวนกลาง

และสวนภูมิภาค มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ วางแผนการดําเนินการและการแกไขปญหา มีการใชเทคโนโลยี

ดานการสือ่สารมาชวย เพ่ือการถายทอดนโยบายและการตดิตามประเมนิผลการดําเนนิงาน และการรายงานขอมูล

ผลการตรวจสขุภาพและประกนัสขุภาพผานทางระบบ Internet และมกีารมกีารประชาสมัพนัธ รณรงคและอบรม

ใหความรูดานการคามนุษยแกกลุมเปาหมาย/เจาหนาที่

    ขอจํากัดในการดําเนินการ และประเด็นปญหาที่พบบางในบางโครงการ ไดแก

บางโครงการกําหนดตัวช้ีวัดระดับผลลัพธยงไมเหมาะสม ในพ้ืนที่ท่ีมีความเส่ียงดานการคามนุษยที่รุนแรง

ยังมีเจาหนาท่ีไมเพียงพอตอการดําเนินงาน และบางสวนราชการเจาหนาที่ขาดประสบการณในการดําเนินงาน 

และเจาหนาที่ผูดําเนินโครงการบางสวนราชการยังขาดประสบการณในการดําเนินงาน ในแตละพื้นท่ีมีปญหา

และความรุนแรงแตกตางกันซึ่งการจัดสรรงบประมาณของบางสวนราชการยังไมสอดคลองตามสภาพปญหา

ของเขตพื้นที่ การใหความสําคัญกับกิจกรรมงานปองกันและปราบปรามการคามนุษยที่เปนการรวมปฏิบัติงาน

ของหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงานซ่ึงมีพื้นฐานแตกตางกันการวินิจฉัยกระบวนการคามนุษยมีความแตกตางกัน

ซึง่ควรตองนาํขอมลูและแนวทางการดําเนนิงานมาบรูณาการการทาํงานใหเกดิประโยชนสูงสุด ท้ังนีค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ ไดพิจารณาใหขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหา

ตอผูดําเนินการในระดับพื้นที่ สวนราชการ/ผูรับผิดชอบโครงการ รวมท้ังขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอรัฐบาล 

ซึ่งจะกลาวถึงในบทตอไป

  (๔) การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด

   การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด เปนแผนงานในลักษณะ                

บูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่รัฐบาลไดกําหนดใหมีการจัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให

สงัคมเขมแข็ง ปลอดภัย และมีภูมคิุมกนัจากภยัยาเสพติด เด็ก เยาวชน และประชาชนกลุมเสีย่งไดรบัการปองกัน

มิใหเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด ปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคา ผูนําเขา ผูมีอิทธิพล และผูประพฤติมิชอบ

โดยใชมาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอยางเปนระบบรวมมือกับตางประเทศในการควบคุม

และสกดักัน้ ยาเสพตดิ บาํบดัรกัษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหกลบัเขาสูสังคมและสามารถดาํเนนิชวีติ

ไดตามปกติ โดยมีกลไกติดตามชวยเหลืออยางเปนระบบภายหลังการบําบัด ไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 

จํานวน ๑๐,๖๘๔.๗๔๓๓ ลานบาท มีหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน ๗ กระทรวง (๒๓ หนวยงาน) สวนราชการ

ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ๒ หนวยงาน โดยมีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพตดิ (ปปส.) เปนหนวยงานเจาภาพ โดยมแีนวทางในการดําเนนิงาน ๓ ดาน ไดแก การปองกัน

ปญหายาเสพติด การปราบปรามยาเสพติด และการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
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   กระทรวงดานความมั่นคงและการตางประเทศ ๒ กระทรวง ไดแก กระทรวงมหาดไทย 

และกระทรวงยุติธรรม ไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับสําหรับดําเนินโครงการตามแผนงานในลักษณะ

บูรณาการการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด รวมจํานวน ๑๔ โครงการ มีงบประมาณ

ทั้งสิ้น ๖,๐๐๔.๗๐๔๕ ลานบาท (ไมรวมโครงการในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร) คิดเปนสัดสวน

งบประมาณรอยละ ๖๗.๘๑ ของแผนงาน โดยกระทรวงยุติธรรมไดรับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุดในกลุม

จํานวน ๔,๑๙๔.๘๙๖๐ ลานบาท สําหรับกระทรวงกลาโหม โครงการในแผนงานปองกัน ปราบปรามและบําบัด

รกัษาผูตดิยาเสพตดิ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนโครงการทีม่ชีัน้ความลบัจงึไมสามารถเปดเผยขอมลูสูสาธารณะได

   ๑) ความเหมาะสมของโครงการ

    จากการประเมินความเหมาะสมโครงการของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวง

ยุติธรรม พบวา มีความเหมาะสมของโครงการในทุกดาน โดยการกําหนดวัตถุประสงคโครงการสอดคลองกับ

นโยบายของรัฐบาล และแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ของประเทศ 

โดยมีการกําหนดกิจกรรมการปฏิบัติงาน ผลผลิต ผลลัพธ และประโยชนท่ีคาดหวังเหมาะสมสอดคลองกับ

วัตถุประสงค โดยเนนการปองกันสรางภูมิคุมกันใหกับชุมชน โดยเปนการสรางกระบวนการและพัฒนาศักยภาพ

มีสวนรวมดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในหมูบานและชุมชน สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และ 

สรางภูมิคุมกันในสถานศึกษา บําบัดฟนฟูและฝกอาชีพเพื่อคืนคนดีสูสังคม มีการวางแผนและกําหนดกิจกรรม

การปฏิบัติงานทั้งในงานภารกิจหลักและงานบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานอื่นและบูรณาการการทํางาน

เพือ่วางแผนจดัระเบียบสงัคม สวนการศกึษาผลกระทบไดมกีารดําเนนิการไวในระดับหนึง่ ในขณะทีบ่างโครงการ

ไมมีขอมูลที่ชัดเจนเรื่องผลการศึกษา นอกจากนี้งบประมาณไดมีการสนับสนุนไดดีระดับหนึ่ง อยางไรก็ตามใน

แตละพืน้ทีจ่ะมปีญหาทีไ่มเหมอืนกนั ดังนัน้จงึควรมกีารสนบัสนนุงบประมาณตามสภาพปญหาในแตละพ้ืนท่ี ทัง้นี้

จึงเห็นควรใหมีการจัดทําแผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่ของแตละจังหวัด

    สวนดานความพรอมดานวชิาการ บคุลากร เทคโนโลย ีการมสีวนรวมของผูทีเ่กีย่วของ 

และการเตรียมพื้นที่ดําเนินการ พบวามีความเหมาะสมพอสมควร โดยเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในแตละระดับ

มีการเตรียมความพรอมและสนับสนุนการดําเนินงานในพื้นที่พอเพียงตามปญหา ภาคประชาชนสามารถเขามา

มีสวนรวมในระดับหนึ่ง พบขอสังเกตบางในบางพื้นที่วาการดําเนินการไมสอดคลองกับปญหาและความตองการ

ชุมชน บางพื้นที่ผูปกครองและชุมชนไมสนใจเขามามีสวนรวม ดานองคความรูพบวาผูบริหารและเจาหนาที่มี

ความเขาใจนโยบายเปนอยางด ีแตปญหายาเสพตดิเปนปญหาเฉพาะทีต่องใชองคความรูอ่ืน ๆ มารวมดาํเนนิการ 

เชน จิตวิทยา และดานสารเคมี ซึ่งตองนําองคความรูมาบูรณาการรวมกันทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไดยิ่งขึ้น

   ๒) ปจจัยนําเขาโครงการ/การใชทรัพยากร

    จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ปจจัยนําเขาโครงการ/การใชทรัพยากร 

พบวาในภาพรวมอยูในระดับดี โดยโครงการของกระทรวงมหาดไทยไดรับงบประมาณจัดสรร วัสดุอุปกรณการ

ดําเนินงาน และบุคลากรท่ีเพียงพอตอการดําเนินการ แตองคความรูยังขาดความรูเฉพาะดานและเห็นวา

ควรพิจารณาใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ สําหรับโครงการของกระทรวงยุติธรรม พบวา 

งบประมาณบางโครงการยังไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน สวนดานวัสดุอุปกรณ บุคลากร และองคความรู

เพียงพอตอการดําเนินงานตามโครงการ
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    อยางไรก็ตามจากที่พบวามีบางโครงการไดรับงบประมาณไมเพียงพอและเจาหนาที่

ผู ปฏิบัติขาดความรูเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน จึงควรใหมีการอบรมความรูแกเจาหนาที่ในพื้นที่เพิ่มเติม

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยเฉพาะดานความรูทางเทคนิคเฉพาะดานยาเสพติด สวนดานงบประมาณ

ควรมีการสนับสนุนงบประมาณทุกมิติไวที่จังหวัด เพื่อใหจังหวัดบูรณาการการทํางานในพื้นที่ไดเหมาะสมยิ่งขึ้น

   ๓) กระบวนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

    จากการประเมินกระบวนการดําเนินงาน พบวา ภาพรวมกระทรวงมหาดไทยและ

กระทรวงยุติธรรมรายงานการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยกระทรวง

มหาดไทย การดําเนินการในภาพรวมพบวา มีความพรอมเปนอยางดี มีการเบิกจายงบประมาณเปนไปตาม

เปาหมาย แตเนื่องจากปญหายาเสพติดมีสถานการณที่ไมเหมือนกัน ดังนั้น ในแตละจังหวัดควรมีแผนงานพิเศษ

ในการแกไขปญหายาเสพตดิ โดยตองอาศยัการรวมพลังจากทุกภาคสวนในการรวมกนัทํางานไมวาภาครัฐ เอกชน 

ภาคประชาชน ผูปกครอง โดยมุงเนนในสังคม/ชุมชนเขมแข็งเพ่ือสรางพลังในการเอาชนะปญหายาเสพติด

อยางตอเนื่องโดยจุดแตกหักท่ีสําคัญ คือ หนวยงานในพื้นที่ คือ จังหวัดและอําเภอ จึงตองมีการบริหารจัดการ

ทีเ่ปนเอกภาพมีการบรูณาการการทาํงานในทกุดานเพ่ือสามารถลดปญหายาเสพตดิไดอยางมปีระสทิธภิาพ สําหรบั

กระทรวงยตุธิรรมในภาพรวมสามารถบรหิารแผนงาน/โครงการ เปนไปตามกาํหนดระยะเวลาและผลการเบกิจาย

งบประมาณในภาพรวม มีผลการเบิกจายมากกวา รอยละ ๙๐ เปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว

    ในภาพรวมทีพ่บวากระบวนการดาํเนนิงานอยูในระดบัดมีาก ทัง้น้ี มปีจจยัความสาํเรจ็

ที่สําคัญคือ การมีสวนรวมจากทั้งประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน องคกรระหวางประเทศ และมีการบูรณาการ

การดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ ในพ้ืนที่ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวา

สถานการณ และสภาพแวดลอมของแตละพ้ืนที่มีความแตกตางกันในการกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการ

ควรมีการดําเนินการใหแตกตางกัน โดยอาจใหภาคสวนตาง ๆ เขารวมตั้งแตขั้นตอนการกําหนดโครงการ

   ๔) ผลผลิตโครงการ

    การประเมินผลผลติโครงการในเร่ืองเปาหมาย ตวัชีวั้ดระดบัผลผลติ และผลการดาํเนนิงาน 

พบวา กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมมีผลผลิตโครงการอยูในระดับดีมาก โดยกระทรวงมหาดไทย

รายงานผลผลิตโครงการจากการรับฟงการบรรยายสรุปสอบถาม/สัมภาษณ ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ 

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสีย ปรากฏวา หนวยงานมีการดําเนินโครงการบรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงคและแผนงานที่กําหนด โดยการดําเนินงานในระดับอําเภอและจังหวัดที่สังกัดประทรวงมหาดไทย

ไดรับความรวมมือในการดําเนินงานเปนอยางดี และสําหรับกระทรวงยุติธรรมในภาพรวมสามารถดําเนินการ

ไดมากกวารอยละ ๙๐ ตามเปาหมายของผลผลิตที่กําหนดไว โดยพบปญหาและอุปสรรค บางในการดําเนินงาน 

เชน ดานการแกไขฟนฟูเดก็และเยาวชน ขาดแคลนบคุลากรนกัจติวทิยาทีท่าํหนาทีใ่หคาํปรกึษาแกเดก็และเยาวชน

    อยางไรก็ดีมีขอสังเกตวาไมมีการรายงานขอมูลเชิงประจักษถึงผลผลิตโครงการ

ที่ครบถวนมีเพียงบางโครงการท่ีรายงาน และบางโครงการมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมยอยภายใตโครงการใหญที่

ระบุ สงผลตอเปาหมายของโครงการแตไมมีขอมลูการรายงานถึงการปรบัเปลี่ยนดังกลาว ดังนั้น จึงมีขอเสนอให

มีการรายงานรายละเอียดของเปาหมายและผลผลิตของรายโครงการในระดับกิจกรรมยอยในเชิงปริมาณใหเห็น
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ชดัเจนโดยอาจทาํเปนแบบฟอรมการรายงานเพือ่ประกอบการตรวจสอบและประเมนิผลทีม่คีวามนาเชือ่ถอืตอไป 

และพบปญหาและอุปสรรค ในงานดานการควบคุมแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในแตละระบบ มีความแตกตางของ

การดําเนินงาน และงานดานการแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชน ขาดแคลนบุคลากรนักจิตวิทยาที่ทําหนาที่

ใหคําปรึกษาแกเด็กและเยาวชน

   ๕) ผลลัพธโครงการ

    การประเมินผลลัพธ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ และผลการดําเนินงาน พบวากระทรวง

มหาดไทยมีตัวช้ีวดัผลลพัธโครงการโดยเฉลีย่มผีลการดาํเนนิการอยูในระดบัด ีโดยตวัชีว้ดัดานความพงึพอใจและ

ความเช่ือม่ันของประชาชนในการแกไขปญหายาเสพตดิสงูขึน้ มผีลการดาํเนนิการ ๓ ดาน ไดแก ดานการปองกนั

ยาเสพติด ประชาชนพึงพอใจรอยละ ๗๕ ดานการปราบปรามยาเสพติด ประชาชนพึงพอใจรอยละ ๗๘ และ

ดานการบําบัดรักษาประชาชนพึงพอใจรอยละ ๗๗ ในขณะที่ตัวชี้วัดดาน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชนอนัเนือ่งมาจากปญหายาเสพตดิสงูขึน้ ผลการดําเนนิการประชาชนมคีวามเชือ่มัน่รอยละ ๖๕ และ

ตวัช้ีวดัดานสถานการณปญหายาเสพตดิในภาพรวมลดลงและสามารถควบคมุไดผลการดาํเนนิการพบวาประชาชน

เชื่อม่ันรอยละ ๖๐ ในขณะที่กระทรวงยุติธรรม มีภาพรวมระดับความสําเร็จของผลลัพธที่กําหนดไวในแตละ

แผนงาน/โครงการ มากกวารอยละ ๙๐ ผลผลิต/ผลลัพธของบางแผนงาน/โครงการ ไดชวยเหลือผูพนโทษ

และผูถูกคุมความประพฤติใหมีโอกาสเขาถึงแหลงงาน-แหลงเงินทุน ไดรับโอกาสในการประกอบอาชีพ สามารถ

สรางรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิตแบบพอเพียง เพื่อใหมีการปรับตัวเขาสูสังคมและดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข 

เพื่อปองกันการหวนกลับไปกระทําผิดซํ้า

    อยางไรกด็ ีเพือ่ใหเหน็ระดบัความสาํเรจ็ของผลลพัธตามจดุมุงหมาของแผนปฏบิตักิาร

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ในการลดปริมาณผูเขาสูการกระทําผิดเกี่ยวกับ

ยาเสพติดและนําคนออกจากวงจรการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไดชัดเจนมากขึ้น จึงเห็นวาไมควรต้ัง

ตัวชี้วัดเปนการวัดความพึงพอใจและความเชื่อมั่นอยางเดียว และมีขอเสนอในการตั้งตัวชี้วัดเพื่อสะทอนผลลัพธ

ของโครงการแตละแผนงานทั้งดานการปองกัน ดานการปราบปรามและดานการบําบัดฟ นฟูควรใหมี

ความสอดคลองกับแผนแมบทดวย

   ๖) ผลกระทบโครงการ

    การประเมนิผลกระทบแผนงาน/โครงการภายใตแผนงานบรูณาการการปองกนัปราบปราม 

และบาํบัดรกัษาผูตดิยาเสพตดิ ซึง่ประเมนิท้ังหมด ๖ ดาน พบวา ภาพรวมการดาํเนนิงานมผีลกระทบของโครงการ

สวนใหญเกิดขึ้นในทางบวก และบางโครงการมีรายงานผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นดวยดังเชน

    ผลกระทบทางบวก ดานนโยบายรัฐบาลที่ประชาชนมีความเชื่อมั่น และกอใหเกิด

การบูรณาการในการดําเนินการระหวางหนวยงานตาง ๆ ดานเศรษฐกิจเกิดการสรางงานและอาชีพท่ีกอใหเกิด

รายไดตอกลุมเปาหมาย ลดปญหาในเร่ืองคาใชจายครัวเรือนในการซื้อและบําบัดรักษา ผลกระทบดานสังคม/

วัฒนธรรมทําใหปญหาสังคมลดลง อาชญากรรมในพื้นที่ลดลง ทําใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน กลุมเปาหมายไดรับโอกาสในการปรับตัวเขาสูสังคมและดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข เพื่อปองกัน

การหวนกลับไปกระทําผิดซ้ําและผลกระทบดานประชาชน/ชุมชนในพื้นที่โครงการที่ไดมีสวนรวมในการแกไขปญหา



๑๐๕๑๐๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ของชุมชนทําใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชนกับประชาชน ประชาชนกับหนวยงานของรัฐและหนวยงานของรัฐ

กับหนวยงานภาคเอกชน

    ผลกระทบทางลบ เชน ประชาชนบางพ้ืนทีไ่มอยากเขามามสีวนรวมกบัการดําเนนิงาน

ตามนโยบายรัฐบาลเนื่องจากเกรงกลัวผูมีอิทธิพล ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาพฤตินิสัยที่เกี่ยวของกับ

การแกไขฟนฟูผูกระทําผิด อาจยังไมสามารถสรางความไววางใจ/ยังไมเกิดการยอมรับตอชุมชนหรือสังคม

บางชุมชนปกปดขอมูลดานยาเสพติด

    มีขอสังเกตวาผลการประเมินดานผลกระทบไมสะทอนผลกระทบที่ชัดเจนตอ

การดําเนินตามโครงการในยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สาเหตุอาจมาจากขาดความเขาใจ

ในการประเมินผลกระทบของผูจัดทําโครงการและผูตรวจสอบและประเมินผลโครงการ จึงควรมีการใหความรู 

ความเขาใจในการประเมินผลกระทบกับผูที่เกี่ยวของใหถูกตอง

   ๗) ประสิทธิภาพโครงการ

    จากการประเมินประสิทธิภาพโครงการภาพรวม พบวา ความสําเร็จของโครงการ 

เมื่อเทียบกับความเหมาะสมของงบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธที่ใชดําเนินโครงการสามารถบรรลุตามเปาหมาย

และวัตถุประสงค ผลผลิตและผลลัพธสามารถตอบสนองตอการแกไขปญหาใหกับชุมชนและประชาชน

และสรางความปลอดภัยในสังคมในพื้นที่เฉพาะท่ีไมเปนปญหาสลับซับซอน โดยไดอาศัยความมีสวนรวม

จากชุมชน อยางไรก็ดีการประเมินดานประสิทธิภาพบางโครงการอาจตองใชเวลาและการสนับสนุนงบประมาณ

จัดทาํโครงการอยางตอเนือ่งเพ่ือแกไขปญหาใหเสร็จสิน้เพราะเปนปญหาทีต่องใชความตอเนือ่งในการดาํเนนิการ

และพบวาการสรางความเชือ่มัน่ใหชมุชน/ประชาชนในพืน้ทีเ่พือ่เกดิการยอมรบัอาจยงัไมประสบความสาํเรจ็เทาทีค่วร 

ทั้งนี้มีขอสังเกตวา แมจะมีการรายงานการตรวจสอบและประเมินผลวามีการดําเนินการไดมีประสิทธิภาพ

แตไมมีขอมูลเชิงประจักษที่ชัดเจนในการสนับสนุนดานประสิทธิภาพของโครงการดังกลาว

   ๘) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภาพรวม

    ภาพรวมการดาํเนนิโครงการการปองกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูตดิยาเสพตดิ

ของกระทรวงในกลุมความมั่นคงและการตางประเทศ (กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรม) จํานวน 

๑๔ โครงการ งบประมาณ ๖,๐๐๔.๗๐๔๕ ลานบาท คิดเปนสัดสวนงบประมาณรอยละ ๖๗.๘๑ ของแผนงาน

งบประมาณท้ังแผน (๑๐.๖๘๔.๗๔๓๓ ลานบาท) ลักษณะโครงการที่ตรวจติดตาม ไดแก การสนับสนุน

การแกปญหายาเสพติดในพื้นท่ี บําบัด แกไข ฟนฟูผูติดยา การสรางการมีสวนรวมของประชาชน สรางความรู

ความเขาใจ การทําลายโครงขายการผลิตการคายา และการประสานความรวมมือกับตางประเทศ โดยพบวา 

การดําเนนิงานภาพรวมบรรลวุตัถปุระสงค และเปาหมายของโครงการซ่ึงสอดคลองกบัวตัถปุระสงคของแผนงาน 

เพื่อใหสังคมเขมแข็ง ปลอดภัย และมีภูมิคุมกันจากภัยยาเสพติด เด็ก เยาวชน และประชาชนกลุมเสี่ยงไดรับ

การปองกันมิใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด ปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคา ผูนําเขา ผูมีอิทธิพล และผูประพฤติ

มชิอบโดยใชมาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรมอยางเปนระบบรวมมอืกบัตางประเทศในการควบคมุ

และสกัดก้ันยาเสพตดิ บาํบดัรกัษาและฟนฟสูมรรถภาพผูตดิยาเสพตดิใหกลบัเขาสูสงัคมและสามารถดาํเนนิชีวติ

ไดตามปกติ โดยมีกลไกติดตามชวยเหลืออยางเปนระบบภายหลังการบําบัด



๑๐๖

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

    ดานผลผลิต ผลลัพธ และประสิทธิภาพความสําเร็จในการดําเนินการโครงการของ

กระทรวงมหาดไทยทุกโครงการสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย และการเบิกจายงบประมาณ 

ตามแผนงานที่กําหนด และกระทรวงยุติธรรมสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายมากกวา รอยละ ๙๐

โดยโครงการที่ดําเนินการเกิดประโยชนในพื้นที่ชุมชนที่ไดดําเนินโครงการ ทั้งนี้ ยังพบวามีโครงการบางสวน

ท่ีควรไดรับการสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอและตอเนื่องเพื่อใหมีผลความสําเร็จที่ยั่งยืน และพบวา

ประชาชนบางพื้นที่ไมอยากเขามามีสวนรวมกับการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเนื่องจากเกรงกลัวผูมีอิทธิพล

    ภาพรวมดานผลกระทบ พบวา ผลกระทบของโครงการสวนใหญเกิดข้ึนในทางบวก 

โดยประชาชนมีความเชื่อมั่นนโยบายรัฐบาล ที่กอใหเกิดรายไดตอกลุมเปาหมาย ลดปญหาอาชญากรรมในพื้นที่

ลดลง ทําใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน กลุมเปาหมายไดรับโอกาสในการปรับตัว

เขาสูสังคมและดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข

    ปจจัยความสําเร็จ ไดแก การถายทอดแนวนโยบายของรัฐสูการปฏิบัติสรางความรู 

ความเขาใจ ใหกับทุกระดับใหชัดเจนในเปาหมายตัวชี้วัด การบูรณาการการทํางานดานการปองกัน ปราบปราม

และบําบัดยาเสพติดที่ตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานอื่น ๆ ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน ผูปกครอง

และองคกรปกครองทองถิ่น การบริหารงานและการบริหารงบประมาณท่ีตองมีเอกภาพและการวางแผน

การปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพปญหาของแตละพ้ืนท่ี การบริหารขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม 

และตดิตามประเมนิผล ควรใหความสาํคญักบัฐานขอมลู สถติใินดานตาง ๆ เพือ่นาํมาวเิคราะหบนพืน้ฐานขอมลู

ที่ชัดเจน ทันสมัย เพื่อแกไขปญหาไดตรงประเด็น และควรมีการติดตามประเมินผลทุกระยะอยางตอเนื่อง 

รวมทั้งการใชกลไกภาคประชารัฐในการดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดอยางเขมขนและตอเนื่อง

    ขอจํากัดในการดําเนินงาน และปญหาในการดําเนินการบางพื้นที่ ไดแก บางพื้นที่

ยังขาดกิจกรรมในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการสรางความเขาใจ และการสรางทัศนคติท่ีมีตอผูติดยาใหกับ

สังคมทั้งในภาพรวมและในระดับชุมชน ดานการปราบปรามผูกระทําความผิดขาดขอมูลและผลการติดตามและ

ตรวจสอบและประเมนิผล การขาดแคลนบคุลากรทางเทคนคิเฉพาะในการดําเนินงาน เชน นกัจิตวทิยาทีท่าํหนาที่

ใหคําปรึกษาแกเด็กและเยาวชนการที่ผูปกครองบางสวนที่ปดบังขอมูล

    ทั้งนี้พบปญหาในการดําเนินการบางพื้นที่ ดังนี้

    ปญหาในแผนงานการปองกันยาเสพติด เชน การถายทอดกิจกรรมสูองคกรปกครอง

สวนทองถิน่ (อปท.) และการสรางความเขาใจในทศิทางเดยีวกนัเพือ่ดาํเนนิการ การเชือ่มโยงขอมลูระหวางหนวยงาน

    ปญหาในแผนงานการบาํบดั ฟนฟผููตดิยาเสพตดิ เชน การไมยอมรบัผูท่ีผานการบาํบดั

รักษายาเสพติดประกอบอาชีพ การไมมีงบประมาณสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ (แตสํานักงาน ป.ป.ส. ไดหารือ

กับกรมบัญชีกลางเพื่อแกไขปญหาดังกลาว และไดรับการอนุมัติในหลักการใหเบิกคาใชจายในการสงเคราะห

ชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟูฯ จํานวน ๑,๐๐๐ ราย รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐ ลานบาท)

    ปญหาในการบริหารจัดการในภาพรวม เชน การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ

ในการแกไขปญหายังไมสอดคลองกับศักยภาพของแตละพื้นที่ซึ่งมีปญหาไมเหมือนกัน การติดตามประเมินผล

ท่ีควรมีฐานขอมูลที่ชัดเจน ทันสมัย และมีขอสังเกตวาควรปรับปรุงคําสั่ง/ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘

ใหครอบคลุมควรปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัยและรองรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว



๑๐๗๑๐๗

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

    โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ ไดพิจารณาให

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหา ตอผูดําเนินการในระดับพื้นที่ สวนราชการ/ผูรับผิดชอบโครงการ รวมทั้ง

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอรัฐบาลในดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด                

ซึ่งจะกลาวถึงในสวนตอไป

  (๕) การสงเสริมการวิจัยและการพัฒนา

   การสงเสรมิการวิจยัและการพฒันาเปนแผนงานในลกัษณะบรูณาการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่รัฐบาลไดกําหนดใหมีการจัดทําข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการบูรณาการงบประมาณวิจัย

และพัฒนาของประเทศ ลดความซํ้าซอนของการใชงบประมาณการวิจัยและมีเปาหมายท่ีชัดเจน เพ่ือกําหนด

สดัสวนการลงทนุทางวชิาการตามมติิตาง ๆ ใหเกิดความคุมคา และสอดคลองกบัเปาหมายการวจัิย เพ่ือกําหนด

เปาหมายและการใชงบประมาณในโจทยวิจัยเฉพาะเรื่อง และระเบียบวาระแหงชาติตามนโยบายรัฐบาล

และเพือ่ประเมนิผลความคุมคาของการลงทนุดานสงเสริมการวจัิยและพัฒนาไดอยางถกูตองและมปีระสิทธภิาพ 

ไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน ๒๔,๙๘๑.๐๕๓๙ ลานบาท มีหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน ๑๗ กระทรวง 

(๑๔๙ หนวยงาน) สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ๔ หนวยงาน หนวยงาน

ของรัฐสภา ๑ หนวยงาน หนวยงานของศาล ๑ หนวยงาน หนวยงานอสิระของรฐั ๓ หนวยงาน รฐัวสิาหกจิ ๕ หนวยงาน 

สภากาชาดไทย ๑ หนวยงาน จังหวัด ๔ จังหวัด และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ๑ กองทุน โดยมีสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติเปนหนวยงานเจาภาพ โดยมีแนวทางในการดําเนินงานในการเรงรัดประยุกตใชงานวิจัย

และพัฒนาไปสูการปฏิบัติ และการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยพบวา การดําเนินงานของโครงการสวนใหญ

บรรลุวัตถุประสงคในการใหเกิดการบูรณาการงบประมาณวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพ่ือกําหนดสัดสวน

การลงทุนทางวิชาการตามมิติตาง ๆ ใหเกิดความคุมคาและสอดคลองกับเปาหมายการวิจัย กําหนดเปาหมาย

และการใชงบประมาณในโจทยวิจัยเฉพาะเร่ืองและระเบียบวาระแหงชาติตามนโยบายรัฐบาลและประเมินผล

ความคุมคาของการลงทุนดานสงเสริมการวิจัยและพัฒนา

   สวนราชการในกลุมกระทรวงดานบริหารและสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวง หรือทบวง ไดแก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต และสวนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการตามแผนงานในลักษณะบูรณาการ การสงเสริมการวิจัย

และการพฒันา รวมจาํนวน ๑๑ โครงการ มงีบประมาณท้ังส้ิน ๒,๘๓๔.๘๘ ลานบาท (คดิเปนสดัสวนงบประมาณ

รอยละ ๑๑.๓๕ ของแผนงาน) โดยสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาตมิากทีส่ดุในกลุมจาํนวน ๒,๖๔๔.๐๔๔๓ ลานบาท

   ๑) ความเหมาะสมของโครงการ

    จากการประเมินความเหมาะสมของโครงการของสวนราชการในความรับผิดชอบของ 

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานบริหารและสวนราชการไมสังกัดฯ และสวนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

พบวา สวนใหญไดจดัทําโครงการอยางเหมาะสมมกีารกาํหนดวตัถุประสงคโครงการทีส่อดคลองกบันโยบายสาํคัญ

มกีารวางแผน/กาํหนดกจิกรรมขัน้ตอน ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต ผลลพัธและงบประมาณไวอยางเหมาะสม 

สวนใหญมีการศึกษาผลกระทบกอนเริ่มดําเนินโครงการ และมีการกําหนดประโยชนไวอยางเหมาะสม เชน 



๑๐๘

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน การลงทุนสงเสริมและสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสามารถ

สรางความเชื่อมั่นของประเทศ ประชาชน/ชุมชนกลุมเปาหมายในพื้นที่มีความมั่นใจในความปลอดภัย โครงการ

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของสวนราชการ/ขาราชการ และผลการดําเนินงานยังมีความสําคัญ

ในการเปนขอมูลการตดัสนิใจสาํคญัของรฐับาล (เชนการศกึษาวจิยัเพือ่ไปประกอบการพจิารณาจดัทํารางกฎหมาย

ของรฐับาล) อยางไรกด็พีบวาบางโครงการประโยชนทีค่าดหวงัยงัไมเหมาะสมเทาทีค่วรซ่ึงควรไดรับการปรับปรุง 

นอกจากนี้ ภาพรวมสวนใหญสวนราชการมีความพรอมในการสนับสนุนดานวิชาการ/บุคลากร/อุปกรณและ

เทคโนโลยี และการมีสวนรวมอยางเหมาะสม มีบุคลากรเพียงพอตอการดําเนินงาน รวมทั้งไดรับความรวมมือ

จากหนวยงานตาง ๆ ดานพื้นที่ดําเนินการ พบวาโครงการสวนใหญมีพื้นที่ดําเนินการท่ีเหมาะสม มีเพียงบางสถานที่

ยังไมพรอมดําเนินการตามสภาพพื้นที่/ภูมิอากาศ

    อยางไรก็ตามพบวาบางแผนงานโครงการไมไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด

ดานผลลัพธใหชัดเจน ทําใหการประเมินผลลัพธขาดเปาหมายในการวัดผลอยางเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งควรไดรับ

การปรับปรุงตอไป

   ๒) ปจจัยนําเขาโครงการ/การใชทรัพยากร

    จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ปจจัยนําเขาโครงการ/การใชทรัพยากร 

งบประมาณสวนใหญมีความเพียงพอ โดยมีความเหมาะสมอยูในระดับดี - ดีมาก สวนดานวัสดุอุปกรณ

และบุคลากรและองคความรูมีความเหมาะสมอยูในระดับดี โดยโครงการดานการวิจัยจะมีการจางที่ปรึกษา

การดําเนินการศึกษาวิจัย และบางโครงการเปนการจางผูรับเหมามาดําเนินการ ซึ่งโครงการทีม่ีการจางที่ปรึกษา

วิจัยดําเนินงานและไมมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ สวนการดําเนินโครงการของดานการจัดหา

ยุทธภัณฑ เชน กอ.รมน. จะมีเจาหนาที่หนวยงานเปนผูรับผิดชอบดําเนินการโครงการและใชวัสดุอุปกรณของ

หนวยงาน และในการดําเนินงานโครงการ เชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีการคัดเลือกผูทํางานวิจัย

ที่มีความเหมาะสมมีความรูคงวามเช่ียวชาญเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล ซ่ึงเหมาะสมกับการดําเนินงาน 

อยางไรก็ดียังพบปญหาในการดําเนินงานในบางโครงการตองมีการนําเขาวัสดุอุปกรณจากตางประเทศ 

และบางโครงการเปนการดําเนินงานเฉพาะที่มีผูรับจางนอยราย ทําใหมีการจัดซ้ือจัดจางลาชาและสงผลตอ

การดําเนินงานลาชากวาแผนงาน

   ๓) กระบวนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

    จากการประเมินกระบวนการดําเนินงาน พบวา โครงการมีภาพรวมการบริหาร

แผนงาน/โครงการและเบกิจายงบประมาณอยูในระดับดี - พอใช โดยโครงการสวนใหญดําเนนิการแลวเสร็จและ

เบิกจายไดตามแผน แตก็พบโครงการบางสวนที่เบิกจายงบประมาณของบางโครงการยังไมเปนไปตามแผน

จึงควรไดรับการปรับปรุง ภาพรวมของการดําเนินงานเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม แตยังมีบางโครงการดําเนินการลาชากวาแผนฯ โดยบางโครงการในลักษณะ

การศึกษาวิจัย ไมสามารถแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีความลาชาตั้งแตกระบวนการจัดทํา

ขอบเขตราง TOR และการประกาศราคากลาง สงผลใหการจัดทําสัญญาจางลาชากวากําหนดตามแผนฯ และ

บางโครงการพบปญหาการจดัซือ้จดัจางลาชาในระหวางดาํเนนิโครงการ ทัง้นี ้ดวยการวจิยัจะเปนการดาํเนนิงาน



๑๐๙๑๐๙

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ในลักษณะการศึกษาทั้งเชิงวิชาการ เชิงปฏิบัติ มีการสรางนวัตกรรมใหม ซึ่งมักจะตองมีวิธีการดําเนินงาน

ที่ไมเคยมีแนวปฏิบัติมากอน จึงเห็นควรสงเสริมใหมีการวิเคราะหความเสี่ยงในการดําเนินงานประกอบกับ

การออกแบบข้ันตอน/วิธีการการทําวิจัย เพื่อใหการดําเนินงานสงเสริมการวิจัยและการพัฒนาสามารถ

ดําเนินงานไดตามเปาหมายไดยิ่งขึ้น

   ๔) ผลผลิตโครงการ

    โครงการสวนใหญมผีลผลิต/ความสําเร็จระดับผลผลิตโครงการอยูในระดับดี - ดมีาก 

บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ เชน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติที่พบวามีผลผลิต

ที่สูงกวาเปาหมาย ท้ังนี้ ผลผลิตของโครงการสามารถตอบสนองความตองการยุทโธปกรณพิเศษที่หนวยปฏิบัติ

ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใตจําเปนและขาดแคลนสําหรับใชในการปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย เชน 

ดําเนินการจัดจางรายการชุดหยุดรถยนตเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางถูกตองครบถวน โครงการจัดซื้อ

จัดจางเสื้อเกราะปองกันกระสุน ระดับ ๓ ที่เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวอยางถูกตองครบถวน ทั้งนี้

โครงการบริหารจัดการผลงานวิจัยไปสู การปฏิบัติ มีการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการความรูการวิจัย

เพื่อการใชประโยชน โดยมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานจํานวน ๒ ขอไดแก การสนับสนุนทุนวิจัยมุงเปามีศักยภาพ

นําไปใชประโยชน ซึ่งมีแผนการดําเนินงาน จํานวน ๓๕ โครงการ แตมีผลการดําเนินงานถึง ๗๕ โครงการ

และการดาํเนนิงานคอืกจิกรรมทีส่นบัสนนุการจดัการความรูและเผยแพรผลผลติจากผลงานวิจยัและสิง่ประดษิฐ 

ที่มีแผนการดําเนินงาน จํานวน ๑๒ กิจกรรม และผลการดําเนินงาน จํานวน ๓๑ กิจกรรม อยางไรก็ดี

มีโครงการบางสวนที่ยังไมสามารถดําเนินงานไดแลวเสร็จตามแผน เนื่องจากที่ปรึกษา/ผูรับจางยังไมสงมอบ

ผลงาน

    ท้ังน้ี มีขอสังเกตเพิ่มเติมวา ผลสําเร็จหรือการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย

ควรพิจารณากําหนดเปาหมายที่เหมาะสมใหทาทาย ไมนอยเกินไป เพ่ือใหผลการประเมินสามารถสะทอน

ผลสัมฤทธิ์ และเอื้อประโยชนตอการปรับปรุงผลการดําเนินงานที่แทจริง

   ๕) ผลลัพธโครงการ

    การประเมนิผลลพัธ ตวัชีว้ดัระดบัผลลพัธ และผลการดาํเนนิงาน พบวา โครงการสวนใหญ

มีผลลัพธ/ความสําเร็จระดับผลผลิตโครงการอยูในระดับดี - ดีมาก โดยผลลัพธสามารถเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขันการลงทุนสงเสริมสรางความเชื่อมั่นของประเทศ ประชาชน/ชุมชนกลุมเปาหมายในพื้นที่มีความมั่นใจ

ในความปลอดภัย โครงการสามารถเพ่ิมประสทิธภิาพการดาํเนนิงานของสวนราชการ/ขาราชการ และผลการดาํเนนิงาน

ยงัมคีวามสาํคญัในการเปนขอมลูการตดัสนิใจสาํคญัของรฐับาล โครงการทีด่าํเนนิการแลวเสรจ็มผีูใชงานสวนใหญ

มีความพึงพอใจ ท้ังนี้ พบวาบางหนวยงานที่ยังดําเนินการโครงการไมแลวเสร็จ/อยูระหวางตรวจรับผลงาน

จึงยังไมสามารถวัดผลลัพธได

   ๖) ผลกระทบโครงการ

    การประเมินผลกระทบพบวา ทุกโครงการสงผลกระทบดานบวกในทุกดาน                

โดยโครงการสามารถสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับประเทศ และประชาชนเชื่อมั่นตอนโยบายรัฐบาล มีกฎหมาย

สนับสนุนการดําเนินการดานเศรษฐกิจดิจิทัล สามารถสนับสนุนขอมูลเพื่อการตัดสินใจใหกับรัฐบาลได ผูประกอบการ
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และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใตมีความมั่นใจในการลงทุนและประกอบธุรกิจการคาใหมีการขยายตัว

และเติบโตกาวหนาอยางมั่นคงยั่งยืน ดานสังคมและวัฒนธรรม พบวา ประชาชนกลุมเปาหมายมีความรูสึก

ปลอดภัยแกไขปญหาความเดือดรอนและปองกันการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและเจาหนาท่ี 

เกิดความรวมมือของประชาชนในพื้นที่ตอหนวยงานภาครัฐและประชาชนผูรับบริการที่เกิดจากการบูรณาการ

การทาํงานในมิตติาง ๆ และยงัชวยเพิม่สนบัสนนุศกัยภาพการปฏบิติังานของเจาหนาที ่ทัง้นี ้โดยเฉพาะโครงการ

ศึกษาวิจัยประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ที่ผลการประเมินสงผลใหนําไปสูการปรับปรุงท้ังในสวนของขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ รวมถึงปรับปรุงขั้นตอน

การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการฟอกเงินทั้งหมด เพ่ือใหอันดับของประเทศไทย กรณีภาพรวม

มาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

อยูในอันดับที่ดีขึ้นได

   ๗) ประสิทธิภาพโครงการ

    จากการประเมนิประสทิธภิาพโครงการ พบวา โครงการสวนใหญสามารถดาํเนนิการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลผลิต ผลลัพธตามที่กําหนดภายใตวงเงินงบประมาณที่ไดรับอยางเหมาะสม                 

มีผลผลิตและผลลัพธของโครงการมีประสิทธิภาพตามที่กําหนดไวในแตละแผนงาน/โครงการวิจัยชวยตอบสนอง

ตอการแกไขปญหาใหกับชุมชนและกลุมเปาหมาย เชน โครงการที่เกี่ยวกับยุทโธปกรณทําใหมีความมั่นใจ

ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่เพิ่มขึ้น และชวยลดการสูญเสียโดยสอดคลองกับนโยบายของรัฐเกี่ยวกับ

การแกไขปญหาความไมสงบ แมจะมีบางโครงการที่ยังดําเนินงานไมแลวเสร็จ แตถาเทียบความคุมคาระหวาง

ผลผลิต ผลลัพธกับงบประมาณที่ดําเนินการ พบวา โครงการตามแผนงานสงเสริมการวิจัยและการพัฒนา 

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จจะมีผลลัพธท่ีคุมคา โดยสามารถสรางนวัตกรรมใหม ๆ สามารถเพ่ิมมูลคาใหกับสินคา

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และผลการศึกษายังเปนเครื่องมือสําคัญการตัดสินใจสําคัญของรัฐบาล

   ๘) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภาพรวม

    ภาพรวมการดําเนินโครงการตามการการสงเสริมการวิจัยและการพัฒนาของ

สวนราชการในความรับผิดชอบของ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานบริหารฯ และสวนราชการในสังกัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี จํานวนรวม ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๒,๗๘๒.๕๐ ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ ๑๑.๓๕ 

ของงบประมาณท้ังแผนงาน (๒๔,๙๘๑.๐๕๓๙ ลานบาท) ลักษณะโครงการที่ตรวจติดตาม ไดแก การวิจัยเรื่อง

กฎหมาย กฎระเบียบ เชน กฎหมายการฟอกเงิน การผลิตเก่ียวกับยุทโธปกรณ การทดลองใชยางพาราแปรรูป

เปนสนามฟุตบอล การจัดการความรูการวิจัยเพื่อการใชประโยชน และการเผยแพรผลผลิตจากผลงานวิจัยและ

สิ่งประดิษฐ

    ดานผลผลติ ผลลพัธ และประสิทธภิาพความสําเร็จในการดําเนนิโครงการมภีาพรวม

การบรหิารแผนงาน/โครงการและเบกิจายงบประมาณอยูในระดับดี - พอใช  โดยโครงการสวนใหญดําเนินการแลวเสร็จ

และเบิกจายไดตามแผน โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติมีความสําเร็จในการดําเนินงานเกินกวาเปาหมาย

ที่วางไว แตก็ยังพบโครงการบางสวนที่ดําเนินงานและเบิกจายงบประมาณโครงการยังไมเปนไปตามแผน

โดยเฉพาะโครงการจางศึกษาวิจัยดานกฎหมาย/ระเบียบ โดยผลลัพธของทุกโครงการวิจัยมีความคุมคา                 

เมื่อเทียบกับงบประมาณท่ีไดรับ โดยสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน การลงทุนสงเสริมและ
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สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสามารถสรางความเชื่อมั่นของประเทศ ประชาชน/ชุมชนกลุมเปาหมาย

ในพ้ืนที่มีความมั่นใจในความปลอดภัย โครงการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของสวนราชการ/

ขาราชการ มกีารสรางนวตักรรมใหม และผลการดําเนนิงานยงัมคีวามสําคญัในการเปนขอมลูการตัดสินใจสาํคัญ

ของรัฐบาลไดอยางเหมาะสม เชน รัฐบาลมีกฎหมายสนับสนุนการดําเนินการดานเศรษฐกิจดิจิทัล

    ภาพรวมดานผลกระทบ พบวา ทุกโครงการสงผลกระทบดานบวกในทุกดาน                

โดยผลกระทบทางบวก จากผลลัพธท่ีสําคัญในการดําเนินโครงการที่ตรวจติดตามในครั้งนี้ ไดแกงานที่สําคัญใน

โครงการสามารถสรางภาพลกัษณทีด่ใีหกบัประเทศ และประชาชนเชือ่มัน่ตอนโยบายรฐับาล โครงการทีเ่กีย่วกับ

ยุทโธปกรณทําใหมีความมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่เพิ่มขึ้น โดยสามารถสรางนวัตกรรม สามารถ

เพิ่มมูลคาใหกับสินคาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ผลลัพธโครงการสามารถสนับสนุนขอมูลเพื่อ

การตดัสนิใจใหกบัรัฐบาลได ประชาชนกลุมเปาหมายมคีวามรูสกึปลอดภยัแกไขปญหาความเดอืดรอนและปองกนั

การสูญเสียชีวิตและทรัพยสินและเกิดการบูรณาการการทํางานในมิติตาง ๆ

    ปจจัยความสําเร็จ ไดแก การจัดทําแผนการปฏิบัติงานใหละเอียดชัดเจน เก่ียวกับ

ขัน้ตอน กระบวนงาน ระยะเวลาดาํเนนิการ การควบคมุการตดิคางการสงรายงานการวจิยัใหการบริหารงานวจัิย

สูการใชประโยชนใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศไดอยางชัดเจน และการเรงรัดการดําเนินโครงการ

ใหเปนไปตามแผนทีกํ่าหนดไวอยางรดักมุใกลชดิ เพ่ือมใิหเกดิความลาชาในกระบวนงานตาง ๆ รวมทัง้การจดัตัง้

งบประมาณใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับแผนงานโครงการ ที่สําคัญคือการเปดโอกาสใหภาคเอกชน 

ผูประกอบการเขามามีสวนรวมในทุกระดับตั้งแตการกําหนดโจทย จนสูการรวมลงทุนทําวิจัยและเจาของผลงาน

วิจัยรวม การจัดสรรทรัพยสินทางปญญาที่เปนธรรม

    ขอจํากัดในการดําเนินการ และปญหาที่พบในการดําเนินงานบางโครงการ ไดแก                

การเตรยีมความพรอมดาํเนินงานของผูรบัผดิชอบโครงการศึกษาและวจิยั การดาํเนนิงานของบางโครงการทีล่าชา

ไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องมาจากผูรับจางยังไมสงมอบงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจางลาชา เพราะตองใชวัสดุ

บางสวนจากตางประเทศหรือมีผูดําเนินการนอยราย ฤดูการไมเอื้ออํานวยในการดําเนินงาน และการกําหนด

ตวัชีว้ดัและเปาหมายท่ียงัไมทาทายหรอืนอยเกนิไป ยงัไมสะทอนผลสมัฤทธิแ์ละการนาํผลงานวจัิยไปใชประโยชน

ตอการปรับปรุงผลการดําเนินงานยังมีไมมากเทาที่ควร เปนตน

    ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ ไดพิจารณา

ใหขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหา ตอผูดําเนินการในระดับพื้นที่ สวนราชการ/ผูรับผิดชอบโครงการ 

รวมทั้งขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอรัฐบาล ซึ่งจะกลาวถึงในบทตอไป

  (๖) การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

   การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษเป นแผนงานในลักษณะบูรณาการ 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีรฐับาลไดกาํหนดใหมกีารจดัทาํขึน้ โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่เพิม่ความสามารถ

ในการแขงขันของพื้นที่ชายแดนและประเทศโดยใชประโยชนจากโอกาสการเชื่อมโยงภูมิภาคในบริบทประชาคม

อาเซียน เพื่อจัดระบบเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและสกัดกั้นการลักลอบนําเขาแรงงานและสินคาเกษตร
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ผิดกฎหมายโดยใชประโยชนจากแรงงานตางดาว และการนําเขาวัตถุดิบจากประเทศเพื่อบานมาผลิตในบริเวณ

ชายแดน และเพือ่สนบัสนนุการลงทนุของภาคเอกชนบรเิวณชายแดนจากผูประกอบการไทย (โดยเฉพาะ SMEs) 

และการลงทุนจากตางประเทศ และเพื่อสนับสนุนการลงทุนตอเนื่องในประเทศเพื่อนบาน/ในภูมิภาค ไดรับ

การจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน ๖,๑๖๘.๙๑๔๒ ลานบาท มีหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน ๑๐ กระทรวง 

(๒๓ หนวยงาน) สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ๑ หนวยงานและรัฐวิสาหกิจ 

๒ หนวยงาน ทั้งนี้ พื้นที่ดําเนินการแบงเปน ๒ ระยะ ไดแก ระยะแรก : ไดแกจังหวัดตาก มุกดาหาร สระแกว 

ตราด สงขลา และหนองคาย สวนพื้นที่ดําเนินการระยะตอไป ไดแก เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส 

และบึงกาฬ โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หนวยงานเจาภาพ

   อ.ค.ต.ป. กลุมจงัหวดัคณะที ่๑ และ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวดัคณะที ่๓ ไดดาํเนินการตดิตาม 

ตรวจสอบ และประเมนิผลการดาํเนนิงานพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษในมติพ้ืินทีจ่งัหวัด รวมท้ังสิน้ ๖ จงัหวดั ไดแก 

กาญจนบุรี สระแกว ตราด มุกดาหาร หนองคาย และนครพนม

   ๑) ความเหมาะสมของโครงการ

    จากการประเมินความเหมาะสมของโครงการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ จังหวัด

ทีไ่ดมีการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล พบวา จงัหวดัทีไ่ดมกีารวเิคราะหถงึภาพความเหมาะสมของโครงการ 

ไดแก กาญจนบุรี สระแกว และตราด โดยภาพรวมพบวา โครงการมีการกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองเปนไป

ตามมติของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีการวางแผน และการกําหนดกิจกรรม

การปฏิบัติงานโดยมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานตาง ๆ มาดําเนินงาน มีประโยชนคาดหวัง ใหมีการพัฒนา

ดานพรมแดนเพือ่พรอมรองรบัการเปนประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ทัง้ดานการใหบริการดานศลุกากร การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานรองรับการลงทุน พัฒนาเปนศูนยกลางการคาสงและการขนสงตอเนื่องระหวางประเทศ และ

เปนศูนยกลางใหบริการการทองเที่ยวในระดับภูมิภาค เปนตน สําหรับการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของพบวา 

หนวยงานตาง ๆ และองคกรปกครองสวนทองถิน่ไดมสีวนรวมในการดาํเนินงานตามแผนงานดงักลาวเปนอยางดี

    อยางไรก็ดีภาพรวมพบวาจังหวัด กาญจนบุรี สระแกว และตราด ไมมีการกําหนด

ตวัช้ีวดัดานผลผลติ ผลลพัธของโครงการ และการศกึษาผลกระทบทีช่ดัเจน ในขณะทีจ่งัหวดัมกุดาหาร หนองคาย 

และนครพนม ไมมีการรายงานในเรื่องผลสําเร็จตามตัวชี้วัดดานผลผลิต ผลลัพธของโครงการ ดานพื้นที่บางสวน

ยังไมสามารถดําเนินการไดเน่ืองจากอยูระหวางสงมอบพื้นที่ สวนจังหวัดมุกดาหาร หนองคาย และนครพนม

ยังไมมีผูลงทุนมาเชาที่ดิน ประชาชนในพื้นที่บางสวนคัดคานนิคมอุตสาหกรรมที่จะเขาไปในพื้นท่ี และพบวา

ดานการไดรับจัดสรรแบบงบประมาณยังไมเหมาะสมเทาที่ควรเพราะเปนการจัดสรรแบบปกติทําใหการพัฒนา

ไมตอเนื่องและอาจไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว และบางพื้นที่ดานบุคลากรยังขาดผูบริหารจัดการในการจัดตั้ง

เขตเศรษฐกิจพิเศษดานสิทธิประโยชน และบุคลากรสนับสนุนดานวิชาการที่เหมาะสม และบางจังหวัด เชน 

จังหวัดตราดยังไมสามารถชักชวนภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวมในการลงทุนได

   ๒) ปจจัยนําเขาโครงการ/การใชทรัพยากร

    จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ปจจัยนําเขาโครงการ/การใชทรัพยากร 

ของจังหวัด กาญจนบุรี สระแกว และตราด พบวา การใชทรัพยากรดานงบประมาณควรไดรับการปรับปรุง
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ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณไมสอดคลองพียงพอกับแผนงานและพ้ืนที่ดําเนินการ และจังหวัดตราดพบวา

มีการใชจายงบประมาณยงัไมเหมาะสม ดานความเพยีงพอของวัสดุอปุกรณ และองคความรูทีเ่ก่ียวของ ภาพรวม

อยูในระดับดี ยกเวนจังหวัดตราดที่ยังขาดความพรอมดานเทคโนโลยีในการสนับสนุน และจังหวัดมุกดาหาร

ที่ขาดสิ่งอาํนวยความสะดวกทางดานการขนสงในบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษ สวนดานบุคลากรอยูในระดับพอใช 

โดยหลายโครงการยงัขาดแคลนบคุลากร อาท ิโครงการพัฒนาดานชายแดนและปรบัปรงุระบบการใหบรกิารประชาชน

   ๓) กระบวนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

    จากการประเมินกระบวนการดําเนินงาน พบวา การบริหารแผนงาน/โครงการ

ตามกําหนดยงัควรไดรบัการปรบัปรงุ ทัง้นี ้เนือ่งมาจากหลายโครงการยงัอยูระหวางดาํเนนิการ มกีารดาํเนนิงานลาชา 

ไมเปนไปตามแผน เชน โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ียังลาชาไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน และโครงการ

บางสวนมีขอจาํกดัในเร่ืองขาดความชดัเจนของทีด่นิหรอืการเตรยีมความพรอมในเขตพืน้ทีพ่ฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 

เชน จังหวัดกาญจนบุรีที่มีความกาวหนาแทบไมแตกตางจากปที่ผาน ๆ มาการเบิกจายงบประมาณอยูในระดับพอใช 

โดยบางพื้นที่ยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการ ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร หนองคาย และนครพนม 

มคีวามกาวหนาของการดาํเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ แตไมไดมกีารเปรยีบเทยีบกบัระยะเวลาทีกํ่าหนด

ตามแผนงานวาเปนไปตามแผนหรือไม อยางไรก็ดี พบวาจังหวัดหนองคาย มีความกาวหนาในการดําเนินการ

ดานโลจิสติกสอยางเปนรูปธรรมและมีแผนที่จะดําเนินการตอไปในป ๒๕๖๐ คอนขางชัดเจน

   ๔) ผลผลิตโครงการ

    - โครงการที ่อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวดั ดําเนนิการติดตาม ตรวจสอบ พบวาอยูระหวาง

การดําเนินการ จึงยังไมสามารถประเมินผลความสําเร็จของผลผลิตของโครงการได 

   ๕) ผลลัพธโครงการ

    - โครงการที ่อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวดั ดําเนนิการติดตาม ตรวจสอบ พบวาอยูระหวาง

การดําเนินการ จึงยังไมสามารถประเมินผลความสําเร็จของผลลัพธของโครงการได 

   ๖) ผลกระทบโครงการ

    จากการประเมินผลกระทบในการดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาพรวม พบวา มผีลกระทบทางบวกในทกุดาน ทัง้ดานนโยบายรฐับาลทีส่อดคลองกบันโยบายสาํคญัของรัฐบาล

ในการกําหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดานเศรษฐกิจพบวา มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจการคาชายแดน 

และการขนสงทีจ่ะเชือ่มโยงภมูภิาคอินโดจนี เชือ่มโยงการคา การลงทนุ สรางความสมัพนัธอนัดรีะหวางประเทศ 

ดานสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนจากสังคมเกษตรเปนอุตสาหกรรมมากขึ้น นําไปสูการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

มีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชในดานการใหบริการประชาชน ดานสิ่งแวดลอมมีสิ่งกอสรางเปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น ดานประชาชน/ชุมชนในพื้นที่ ทําใหประชาชนมีรายไดและมีการจางงานเพิ่มขึ้น

    ท้ังนี้ ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น ไดแก การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษยังขาด

การวางแผนดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะขยะอุตสาหกรรม ทําใหขยะชุมชนที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น 

รวมทัง้มลพษิทางนํา้และทางอากาศทีเ่พิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง นอกจากนีพ้บวา เกษตรกรเปนจาํนวนมากไดขายทีดิ่น
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ใหกับนายทุนที่มากวานซ้ือกอนการประกาศเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ สงผลเกษตรกรไมมีที่ดินทํากินในอนาคต

และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการที่ประเทศเพื่อนบานเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม

   ๗) ประสิทธิภาพโครงการ

    จากการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินโครงการ พบวา โครงการตามแผน

การบรูณาการเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ที ่อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวดั ไดตรวจติดตาม พบวาความสําเร็จของโครงการ

เมื่อเทียบกับความเหมาะสมของงบประมาณที่ใชดําเนินโครงการอาจยังไมเห็นภาพความสําเร็จที่ชัดเจน                 

การดาํเนินงานหลายโครงการยงัลาชา และยงัมคีวามไมชดัเจนในของพืน้ทีด่าํเนนิการ โดยเฉพาะจงัหวดักาญจนบรุี

มคีวามคบืหนาของผลผลติโครงการลาชา และโครงการตองใชงบประมาณเปนจํานวนมากในการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน พัฒนาระบบโลจิสติกส  พัฒนาดานพรมแดนตาง ๆ และอาจมกีารบริหารจัดการ รวมทั้งภาระคาใชจาย

เพิม่ขึน้เปนจาํนวนมาก ซึง่จาํเปนตองไดรบัการสนบัสนนุงบประมาณอยางตอเนือ่ง นอกจากนีย้งัพบวา หลายจงัหวดั

ยังขาดความพรอมในการดําเนินการหลายสวนที่ไมสามารถสงมอบพ้ืนที่ดําเนินการได ในขณะที่โครงการ

ปรบัปรงุอาคารดานพรมแดนคลองลกึใหม  พืน้ท่ีดาํเนนิการมคีวามพรอม มกีารออกแบบปรบัปรงุไวแลวแตไมไดรบั

การจัดสรรงบประมาณ ท้ังนี้หากการดําเนินงานโครงการตามแผนการบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแลว

เสรจ็ พบวา โครงการจะสามารถตอบสนองตอการพฒันาเศรษฐกจิและความสาํเรจ็ในการดาํเนนินโยบายรฐับาล

ไดเปนอยางดี

   ๘) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภาพรวม

    ภาพรวมการดําเนนิโครงการตามการแผนงานการบรูณาการเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ 

อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๑ และ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๓ ไดดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในมิติพื้นที่จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๖ จังหวัด โดยเปนพื้นที่

ดาํเนนิการระยะแรก ๔ จงัหวดัไดแก ตราด มกุดาหาร หนองคาย กาญจนบรีุ และสระแกว และพ้ืนทีดํ่าเนนิการ

ระยะท่ี ๒ อีก ๒ จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี และนครพนม ลักษณะโครงการที่ตรวจติดตามในพ้ืนที่ ไดแก 

การพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน การอาํนวยความสะดวกกบัผูลงทนุ และการกําหนดขอบเขตพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 

ภาพรวมพบวาการกําหนดวัตถุประสงคโครงการสอดคลองกับนโยบายสําคัญของรัฐบาล เปนไปตามมติของ

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) และสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนงาน

การบรูณาการ เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ทัง้นี ้เพือ่เพิม่ความสามารถในการแขงขนัของพืน้ทีช่ายแดนและประเทศ

โดยใชประโยชนจากโอกาสการเชื่อมโยงภูมิภาคในบริบทประชาคมอาเซียน เพื่อจัดระบบเศรษฐกิจตาม

แนวชายแดนและสกัดกั้นการลักลอบนําเขาแรงงานและสินคาเกษตรผิดกฎหมายโดยใชประโยชนจาก

แรงงานตางดาว และการนําเขาวัตถุดิบจากประเทศเพื่อบานมาผลิตในบริเวณชายแดน และเพื่อสนับสนุน

การลงทุนของภาคเอกชนบริเวณชายแดนจากผูประกอบการไทย (โดยเฉพาะ SMEs) และการลงทุนจาก

ตางประเทศ และเพื่อสนับสนุนการลงทุนตอเนื่องในประเทศเพื่อนบาน/ในภูมิภาค

    ดานผลผลิต ผลลัพธ และประสิทธิภาพความสําเร็จในการดําเนินการ พบวา

ความสําเร็จของโครงการเมื่อเทียบกับความเหมาะสมของงบประมาณที่ใชดําเนินโครงการอาจยังไมเห็น

ภาพความสําเร็จที่ชัดเจน การดําเนินงานหลายโครงการยังลาชา และยังมีความไมชัดเจนในของพื้นที่ดําเนินการ 



๑๑๕๑๑๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

โดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีมีความคืบหนาของผลผลิตโครงการลาชา นอกจากน้ี โครงการบางสวนยังไดรับ

การจัดสรรงบประมาณทีไ่มเพยีงพอ และมกีารจดัสรรงบประมาณไมเหมาะสมกบัพืน้ที ่ซึง่ควรไดรบัการปรับปรงุ 

ทัง้นี ้หากการดาํเนนิงานโครงการตามแผนการบรูณาการเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษแลวเสร็จ พบวา โครงการจะ

สามารถตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจและความสําเร็จในการดําเนินนโยบายรัฐบาลไดเปนอยางดี

    ภาพรวมดานผลกระทบ พบวา การดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาการบูรณาการ

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษมผีลกระทบทางบวกในทกุดาน ทัง้ดานความสาํเรจ็ในการดาํเนนิงานตามนโยบายรฐับาล                 

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจการคาชายแดน และการขนสงที่จะเชื่อมโยงภูมิภาคอินโดจีน เชื่อมโยงการคา                 

สรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ ดานสังคมและวัฒนธรรมเปล่ียนจากสังคมเกษตรเปนอุตสาหกรรม

มากขึ้น นําไปสูการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชในดานการใหบริการประชาชน 

ประชาชน/ชุมชนในพื้นที่มีรายไดและมีการจางงานเพิ่มขึ้น และพบผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น ไดแก การพัฒนา

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษยังขาดการวางแผนดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะขยะอุตสาหกรรม

    ปจจัยความสําเร็จ ไดแก การกําหนดเขตพื้นท่ีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหมี

ความเหมาะสม ความรวมมือในการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน

เพื่อแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ ระหวางกัน และสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับเพ่ือกระชับ

ความสมัพนัธ การรวมกันผลกัดนัใหโครงการตาง ๆ ไดรบัการจดัสรรงบประมาณเปนกรณพีเิศษและมกีารบรหิาร

จัดการท่ีเปนอิสระ เพื่อใหการขับเคลื่อนโครงการเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไวและควรวางแผนการประชาสัมพันธ

ที่เหมาะสม สงเสริม/สนับสนุน/ใหคําปรึกษาแกภาคเอกชนในการเขาไปทําธุรกิจ ภาครัฐสนับสนุนการจัดหา

สาธารณูปโภคที่จําเปน และสนับสนุนใหผูประกอบการไทยรักษาคุณภาพมาตรฐานสินคา ซ่ึงเปนขอไดเปรียบ

เมื่อเทียบกับคุณภาพสินคาของประเทศเพื่อนบาน ทั้งนี้เพื่อใหมีการรักษาดุลการคาไวไดสวนหนึ่ง

    ขอจํากัดในการดําเนินการ ไดแก บางพื้นที่การดําเนินงานยังไมมีความพรอม

ในการดําเนินงานยังไมสามารถสงมอบที่ราชพัสดุได บางสวนไดรับงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการไมเพียงพอ

ตอเนือ่ง และมกีารจดัสรรงบประมาณทีไ่มสอดคลองกบัความพรอมการดาํเนนิงานในพืน้ที ่รปูแบบของเขตพฒันา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ยังไมมีความชัดเจนแนนอนสําหรับนักลงทุนทําใหมีผูสนใจไมมากเทาท่ีควรและ ประเภท

กิจการทีภ่าครฐัใหการสงเสรมิไมตรงกบัความตองการของภาคเอกชนในพืน้ท่ี รวมทัง้สทิธปิระโยชนในการลงทนุ

ในเขตเศรษฐกิจยังไมดึงดูดผูลงทุนในระดับเล็กและระดับกลางมากพอ ซ่ึงรัฐบาลควรใหการสนับสนุน SMEs

ในพื้นที่เพื่อการลงทุนที่มากขึ้น

    ทั้งนี้ พบปญหาในการดําเนินงานที่ควรไดรับการแกไข เชน ๑) สินคาที่ไทยสงออก

ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีแนวโนมลดลงทุกไตรมาส และในทางกลับกันมีการนําเขาสินคา

จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส ๒) การกําหนดโครงการตามแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ยังกําหนดตัวชี้วัดของผลผลิต ผลลัพธที่ยังไมชัดเจน ๓) ยังขาดการวางแผน

ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะขยะอุตสาหกรรม และขยะชุมชนท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึน รวมท้ังมลพิษ

ทางนํ้าและทางอากาศท่ีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ๔) ยังไมมีความชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นการจัดเก็บภาษีทองถิ่น

และการเสียดุลการคากับประเทศเพื่อนบาน



๑๑๖

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

    โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ ไดพิจารณา

ใหขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหา ตอผูดําเนินการในระดับพื้นท่ี สวนราชการ/ผูรับผิดชอบโครงการ 

รวมทั้งขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอรัฐบาลในดําเนินงานซึ่งจะกลาวถึงในสวนตอไป

 ๔.๑.๓ บทวเิคราะหผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลแผนงานบรูณาการดานการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ไดกําหนดแนวทางการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมนิผลโครงการภายใตแผนงานบรูณาการดานการสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยไดดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการในสวนที่ไดรับ

งบประมาณ ๑,๒๔๖.๔๐๐๘ ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ ๘๑.๖๖ ของงบประมาณทั้งหมดของแผนงานฯ 

(๑,๕๒๖.๔๐๐๘ ลานบาท) รวมจํานวนโครงการ/รายการท่ีไดรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

(เฉพาะที่ระบุรายชื่อโครงการ/รายการ) ๕๒ โครงการ/รายการ ทั้งนี้ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัดไดดําเนินการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระดับจังหวัดที่

อยูนอกเหนือจากแผนงานฯ เพ่ิมเติมอีกดวย โดย ค.ต.ป. ไดกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานใน

ประเด็นตาง ๆ ดังนี้

  (๑) ความเหมาะสมของโครงการ 

   ภาพรวมดานความเหมาะสมของโครงการ พบวา โครงการภายใตแผนงานบูรณาการ

ดานการสงเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มคีวามเหมาะสมในทกุ ๆ ดานอยางเดนชดั ไดแก การกาํหนด

รายละเอียดโครงการ การวางแผนงาน กิจกรรม งบประมาณ และความพรอมในดานตาง ๆ ทั้งนี้ มีขอสังเกต

ในดานการศึกษาผลกระทบโครงการ (กอนเริ่มดําเนินการ) ซึ่งอยูในระดับท่ีควรปรับปรุง โดยมีรายละเอียด

แตละดานดังตอไปนี้

   ดานการกาํหนดรายละเอยีดโครงการ มกีารกาํหนดวตัถุประสงคโครงการใหสอดคลองกบั

นโยบายและยุทธศาสตรในแตละระดับอยางเหมาะสม ไดแก ๑) ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ๒) นโยบายรัฐบาล ดานการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ในสวนของ

การสนบัสนนุวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม รวมถงึการสงเสริมใหมกีารขยายตลาดการสงออก ๓) แผนการ

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ๔) ยุทธศาสตรกระทรวง และ 

๕) แผนพัฒนาจังหวัด เปนตน ซึ่งเปนการกําหนดแนวทางการดําเนินงานใหสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรระดับประเทศไปในทิศทางเดียวกัน การวางแผนงาน กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ประโยชนที่คาดหวัง 

มีความสอดคลองกบัวตัถปุระสงคของโครงการ และไดกาํหนดตัวชีว้ดัในแตละระดับทีส่ามารถวดัผลและสะทอน

ความสาํเรจ็ของกิจกรรม/โครงการไดอยางชดัเจน โดยผูรบัผดิชอบโครงการไดมกีารบรูณาการการทาํงานรวมกบั

หนวยงานเจาภาพ เชน สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เพ่ือกําหนดรายละเอียด

การดําเนนิงาน พรอมท้ังไดจดัทําคูมอืการดาํเนินงานทีม่รีายละเอียดชดัเจนเพือ่ใหผูดาํเนนิงานสามารถปฏิบตัติาม

ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การกําหนดงบประมาณสําหรับดําเนินงานยังมีความเหมาะสม เพียงพอ 

สอดคลองกับกิจกรรมและเปาหมายของผลผลิต/ผลลัพธที่คาดหวัง



๑๑๗๑๑๗

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

   ดานความพรอมกอนดําเนินโครงการ พบวา ภาพรวมมีความพรอมจากหนวยงานและ

ผูเกี่ยวของในทุกภาคสวนที่จะใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงาน ไดแก ดานบุคลากร วัสดุอุปกรณ 

สถานที ่วิชาการ และงบประมาณเพิม่เตมิ เพือ่ใหสามารถดําเนนิงานไดบรรลตุามวตัถปุระสงคและเกดิประโยชน

สูงสุดแกกลุมเปาหมายตามท่ีกําหนดไว อยางไรก็ดี ผูรับผิดชอบโครงการสวนใหญยังขาดการศึกษาวิเคราะห

ผลกระทบโครงการอยางละเอียดรอบคอบกอนเร่ิมดําเนินโครงการ และยังขาดกลไกการบูรณาการการทํางาน

ระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการในลักษณะเดียวกัน

  (๒) ปจจัยนําเขาโครงการ/การใชทรัพยากร

   ภาพรวมดานปจจัยนําเขาโครงการ/การใชทรัพยากร พบวา โครงการภายใตแผนงาน

บูรณาการด านการส งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีป จจัยนําเข าโครงการที่ เหมาะสม

ทัง้ในดานงบประมาณซึง่ไดรบัการจดัสรรอยางเหมาะสมกับกจิกรรมเพยีงพอตอการดาํเนนิงาน รวมถงึผูรับผิดชอบ

โครงการมีความพรอมดานวัสดุอุปกรณ บุคลากร สถานที่ และวิชาการ ท้ังยังสามารถบริหารจัดการการใช

ทรัพยากรที่มีอยางจํากัดไดในระดับดี - ดีมาก ซ่ึงผูรับผิดชอบโครงการอาจจะดําเนินการเอง หรือผานกลไก

ความรวมมือในลักษณะภาคีเครือขายจากภาคสวนตาง ๆ ที่ใหการสนับสนุนปจจัยนําเขาโครงการเพิ่มเติม 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานที่วางไว ทั้งน้ี บางโครงการที่ประสบปญหาไมสามารถดําเนินงานได

ตามแผนงานนั้น มีสาเหตุอันเนื่องมาจากการขาดแคลนปจจัยนําเขาอยางใดอยางหน่ึงซ่ึงแตกตางกัน

ตามลักษณะกิจกรรม และยังไมมีแนวทางการบริหารจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นอยางยั่งยืน เชน การขาดแคลน

บุคลากรที่มีความรูความสามารถเพียงพอในการดําเนินงาน จึงตองจางที่ปรึกษาภายนอกมาดําเนินงานแทน 

เปนตน

  (๓) กระบวนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

   ภาพรวมดานกระบวนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ พบวา โครงการภายใต

แผนงานบูรณาการดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สามารถดําเนินงานไดตามแผนงาน

และแผนการเบกิจายงบประมาณไดในระดบัดี - ดีมาก โดยสามารถดําเนนิการเสร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด

และเบกิจายเงนิงบประมาณไดมากกวารอยละ ๘๐ นอกจากนี ้หลายโครงการมกีารบูรณาการการทาํงานรวมกับ

หนวยงานที่เก่ียวของ ท้ังยังมีการติดตาม ประเมินผลโครงการรวมกันอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาดําเนินการ 

เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว แมวาบางโครงการไมสามารถดําเนินงานไดตาม

แผนงานหรอืไมสามารถเบกิจายเงนิงบประมาณไดตามเปาหมายทีร่อยละ ๘๐ แตผูรบัผิดชอบโครงการกส็ามารถ

บริหารจัดการโครงการใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคของโครงการได

  (๔) ผลผลิตโครงการ

   ภาพรวมดานผลผลิตโครงการ พบวา การดําเนินโครงการภายใตแผนงานบูรณาการ

ดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถใหผลผลิตในระดับด ี- ดีมาก โดยที่โครงการสวนใหญ

มีผลผลิตสูงกวาเปาหมาย และเปนผลผลิตท่ีสะทอนความสําเร็จในการตอบสนองไดในระดับดีมาก ซึ่งตรงตาม

ความตองการของกลุมเปาหมาย ไดแก ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กลุมผูที่มีความสนใจ



๑๑๘

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

เริม่ตนประกอบธรุกจิ ทัง้บคุคลทัว่ไป และนกัเรยีน/นกัศกึษา อยางไรกด็ ีการดาํเนนิโครงการภายใตทรพัยากรทีจ่าํกดั

และปจจยัความพรอมของผูดาํเนินโครงการ สงผลใหการดาํเนนิงานไมสามารถตอบสนองตอกลุมเปาหมายทีก่าํหนด

ไดอยางครบถวน นอกจากนี้ยังมีปจจัยภายนอกที่สงผลตอผลผลิตของโครงการ เชน บางโครงการพบวา

ผูที่ใหความสนใจไมตรงกับกลุมเปาหมายที่กําหนด และบางโครงการไมสามารถดําเนินการไดตามที่คาดหวัง 

เน่ืองจากกลุ มเปาหมายมีศักยภาพไมเพียงพอ มีความพรอมนอยกวาที่คาดการณไว และมีความสนใจ

ไมตรงกับกิจกรรม เปนตน

  (๕) ผลลัพธโครงการ

   ภาพรวมดานผลลพัธโครงการ พบวา โครงการภายใตแผนงานบูรณาการดานการสงเสรมิ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดกําหนดความสําเร็จระดับผลลัพธจากความสามารถในการตอยอด

การประกอบธุรกิจของกลุมเปาหมายภายหลังจากที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการและการปฏิบัติ

ในดานตาง ๆ ไดแก การเริ่มตนประกอบธุรกิจสําหรับผูประกอบการรายใหม การเพ่ิมมูลคาสินคาและบริการ 

การเพ่ิมผลิตภาพการพัฒนากระบวนการผลิต การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดตนทุน การสรางนวัตกรรม

และนําเทคโนโลยีมาใชในการประกอบธุรกิจ การขยายตลาดทั้งในและตางประเทศ เปนตน โดยที่ผลลัพธ

จากการดําเนินงานสวนใหญเปนไปตามเปาหมาย และบางสวนยังมีผลลัพธในระดับที่สูงกวาเปาหมาย 

ซึ่งจากการดําเนินโครงการโดยรวมสามารถสะทอนความสําเร็จระดับผลลัพธไดในระดับดีเดน ทั้งนี้ โครงการ/

กจิกรรมบางสวนยงัขาดการกาํหนดเปาหมายของผลลัพธทีส่ามารถสะทอนผลสมัฤทธิอ์ยางเปนรปูธรรม จงึทาํให

ไมสามารถสะทอนถึงการพัฒนาตอยอด/ผลกระทบจากการดําเนินโครงการไดอยางชัดเจน

  (๖) ผลกระทบโครงการ

   ภาพรวมดานผลกระทบโครงการ พบวา การดําเนินโครงการภายใตแผนงานบูรณาการ

ดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกอใหเกิดผลกระทบทางบวกในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในดานเศรษฐกิจและดานประชาชน/ชุมชนในพื้นที่ ที่สังเกตเห็นผลกระทบทางตรงอยางชัดเจนที่สุด เนื่องจาก

การพัฒนาศักยภาพใหแกผูประกอบการสามารถสรางงานใหแกประชาชนในพื้นที่ไดทั้งทางตรงและทางออม 

รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหนําทรัพยากรที่มีในทองถ่ินมาตอยอดใหเปนผลิตภัณฑและบริการ

ที่มีมูลคาเพิ่ม ทําใหเกิดการกระจายราย สรางรายไดเพิ่มใหแกคนในชุมชน สงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยาง

เปนรูปธรรม นอกจากนี้ การดําเนินโครงการภายใตแผนงานฯ ยังสงผลบวกตอดานนโยบายรัฐบาล 

ดานสิ่งแวดลอม ดานเทคโนโลยี และดานสังคม/วัฒนธรรม อยางเชื่อมโยงกัน เนื่องจากเปนการดําเนินงานที่สอดรับ

กับนโยบายการพัฒนาประเทศในอนาคต เชน นโยบาย Digital Economy และ Thailand ๔.๐ เปนตน

ซึ่งนโยบายดังกลาวมุ งเนนการสรางนวัตกรรม นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อพัฒนาประเทศไปสู ความยั่งยืน

ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางสมดุล

  (๗) ประสิทธิภาพโครงการ

   ภาพรวมดานประสิทธิภาพโครงการ พบวา โครงการภายใตแผนงานบูรณาการ

ดานการสงเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สามารถดําเนนิการไดอยางมีประสทิธภิาพในระดับดี - ดีมาก                 



๑๑๙๑๑๙

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

โดยเปรียบเทียบระหวางงบประมาณท่ีไดรับกับความสําเร็จทั้งระดับผลผลิตและระดับผลลัพธซึ่งเปนไปตาม

เปาหมายหรอืมากกวาเปาหมาย อกีทัง้ผลผลิตของโครงการสามารถตอบสนองตอความตองการทีแ่ทจริงของแตละ

กลุมเปาหมายและสรางความพึงพอใจใหแกกลุมเปาหมายไดในระดับดี มีประสิทธิภาพดีกวาหรือใกลเคียงกับ

การดําเนินโครงการลักษณะเดียวกันที่เคยไดรับงบประมาณดวยวิธีการอื่น ๆ ทั้งน้ี เนื่องจากมีการกําหนด

กรอบแนวทางการพัฒนาภายใตแผนงานฯ จึงอาจเปนปจจัยสนับสนุนใหการดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพ

ตามทิศทางและเปาหมายระดับประเทศที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

  (๘) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภาพรวม

   ดังท่ีไดกลาวถึงในประเด็นตาง ๆ ขางตน สามารถกลาวไดวาภาพรวมผลการดําเนิน

โครงการภายใตแผนงานบูรณาการดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประจําปงบประมาณ                 

พ.ศ. ๒๕๕๙ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของแผนงานฯ คือ “การขับเคลื่อนงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมใหสามารถพัฒนายกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยใหเติบโต สามารถสราง

ผลกระทบทางเศรษฐกจิในระดบัสงู” ไดในระดับดี - ดีมาก เนือ่งจากผลผลติของโครงการสามารถตอบสนองและ

ใหประโยชนตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย ไดแก ๑) กลุมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม และ ๒) กลุมทีมี่ความสนใจเริม่ตนประกอบธรุกจิ ทัง้บคุคลทัว่ไป นกัเรยีนและนกัศกึษา และสามารถ

สรางผลกระทบทางบวกตอเศรษฐกิจและประชาชนในระดับพื้นที่ไดอยางชัดเจน เชน การพัฒนาศักยภาพ

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสอดคลองเหมาะสมตามปจจัยความพรอมของแตละกลุม กอใหเกิด

การพฒันาดานการบรหิารจดัการอยางมมีาตรฐาน เกดิการพฒันาสนิคาและบรกิารบนพืน้ฐานของการใชทรพัยากร

ทีมี่อยางคุมคาและคาํนงึถงึสิง่แวดลอม เกดิการรวมกลุมและสรางเครอืขายของผูประกอบการซึง่เปนการสงเสรมิ

ใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกคนในชุมชนไดอยางยั่งยืน

   จากรายละเอียดของแผนงานฯ กําหนดใหมีหนวยงานเจาภาพ คือ สํานักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) สํานักนายกรัฐมนตรี และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม และกําหนดกรอบการดําเนินงานจําแนกตามกลุมและแนวทางการพัฒนาภายใตแผนงานฯ 

ประกอบดวย ๓ กลุม รวม ๘ แนวทาง ไดแก

   ๑) การสรางและพัฒนาผูประกอบการใหม ประกอบดวย ๒ แนวทาง ไดแก

    ๑.๑) การพัฒนาผูประกอบการใหมทั่วไป

    ๑.๑) การพัฒนาผูประกอบการใหมเฉพาะดาน

   ๒) การเพิม่ผลติภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประกอบดวย ๕ แนวทาง ไดแก

    ๒.๑) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและนํางานวิจัยไปใชเชิงพาณิชย

    ๒.๒) การพัฒนากระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ

    ๒.๓) การพัฒนาแรงงานใหมีประสิทธิภาพ

    ๒.๔) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

    ๒.๕) การพัฒนามาตรฐาน



๑๒๐

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

   ๓) การเพิ่มมูลคาการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประกอบดวย

๑ แนวทาง ไดแก

    ๓.๑) การสรางและพัฒนาผูสงออกรายใหม

     พบวา กลุมที่ไดรับงบประมาณในการดําเนินการมากที่สุด คือ กลุมที่ ๒                 

การเพิ่มผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (จํานวน ๑,๒๗๙.๐๐๐๐ ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ ๘๓.๘๐ ของงบประมาณแผนงานฯ) มีกลุมเปาหมายมุงเนน คือ กลุมศักยภาพ (Rising Star) หรือมี

ระยะการเตบิโตของขัน้ธรุกจิในขัน้เตบิโต (Growth & Matunity) โดยมุงเนนการดําเนนิงานตามแนวทางที ่๒.๔ 

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเปนหลัก และสวนใหญดําเนินการโดยหนวยงานเจาภาพ คือ 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในการสนับสนุนและพัฒนากลุมเปาหมาย ไดแก วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม เปนตน

     รองลงมา คือ กลุมที่ ๑ การสรางและพัฒนาผูประกอบการใหม (จํานวน 

๒๒๖.๘๘๑๐ ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ ๑๔.๘๖ ของงบประมาณแผนงานฯ) ซ่ึงมีกลุมเปาหมายมุงเนน คือ 

กลุมผูประกอบการใหม หรืออยูในข้ันเริ่มตนธุรกิจ (Start up) โดยมุงเนนการดําเนินงานตามแนวทางที่ ๑.๑                 

การพฒันาผูประกอบการทัว่ไป และสวนใหญดาํเนนิการโดยสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา และสาํนกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในรูปแบบศูนยบมเพาะวิสาหกิจ (University Business 

Incubator) และถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุนบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ

เริ่มประกอบธุรกิจ รวมถึงผูประกอบการใหมที่ตองการยกระดับการประกอบธุรกิจ รวมถึงการดําเนินงาน

ดานการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา

     ลาํดบัสดุทาย คอื กลุมที ่๓ การเพ่ิมมลูคาการสงออกของวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอม (จํานวน ๒๐.๓๙๖๘ ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ ๑.๓๔ ของงบประมาณแผนงานฯ) ซ่ึงให

การสนับสนุนกลุ มเปาหมายทั้งกลุ มศักยภาพ (Rising Star) และกลุมผู ประกอบการใหม (Start up) 

ในภาคอตุสาหกรรม เพือ่ใหไดรบัโอกาสในการขยายตลาดไปยงัตางประเทศ เกดิการจับคูทางธรุกจิ (Business 

matching) และสรางเครือขายผูประกอบการระหวางประเทศ ซึ่งเปนการสรางการเติบโตใหแกการสงออก

ของประเทศ

     ท้ังนี ้มขีอสงัเกตวาการดาํเนนิโครงการภายใตแผนงานฯ นี ้ใหความสาํคญักบั

การสงเสริมและสนับสนุนใหแกกลุมศักยภาพ (Rising Star) และกลุมผูประกอบการใหม (Start up) เปนหลัก 

มากกวาการสนับสนุนกลุมฟนฟู หรือข้ันการปรับเปลี่ยนธุรกิจ (Turn around) เนื่องจากเปนกลุมเปาหมาย

ที่มีความพรอมและคาดการณวาจะสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคของแผนงานฯ ไดในระดับดี

     จากผลการดําเนินงาน สามารถสรุปปจจัยความสําเร็จและปจจัยอุปสรรค

ที่สําคัญได ดังนี้

     ปจจัยความสําเร็จ

     ๑) การบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงาน รวมถึงการบูรณาการรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวน



๑๒๑๑๒๑

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

     ๒) ความพรอมของผูรับผิดชอบโครงการ ในการกําหนดรายละเอียดโครงการ

ใหมีความชัดเจน มีการศึกษาผลกระทบกอนเริ่มดําเนินการอยางรอบคอบ มีการวางแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจ

เกิดข้ึนระหวางดําเนินงาน มีการสํารวจความตองการของกลุมเปาหมายเพื่อกําหนดกิจกรรมใหเหมาะสมกับศักยภาพ

ของกลุมเปาหมาย

     ๓) บุคลากรมีความรูความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน

     ๔) ความพรอมและความรวมมอืจากกลุมเปาหมายในการเขารวมกจิกรรม/โครงการ

     ๕) ความตอเนื่องในการดําเนินโครงการ

     ปจจัยอุปสรรค

     ๑) กฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับของทางราชการที่ยังไมเอื้ออํานวยตอ

การดําเนินงานใหตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย

     ๒) ความซํ้าซอนในภารกิจของหนวยงานในระดับพื้นท่ีและความซํ้าซอน

ในการกําหนดกลุมเปาหมายของแตละโครงการ

     ๓) การกําหนดกิจกรรมที่ไมตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย

     เน่ืองจากการดาํเนนิโครงการภายใตแผนงานฯ มคีวามสอดคลองกบัแผนการสงเสรมิ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม ฉบบัที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) จงึอาจสรปุภาพรวมผลสมัฤทธ์ิจากการดาํเนนิงาน

ตามแผนงานสงเสริมฯ ฉบับท่ี ๓ โดยพิจารณาผลการประเมินจากรายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมป ๒๕๕๙ โดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) รวมกับตัวชี้วัดผลกระทบ

และผลลพัธของการขบัเคลือ่นแผนงานบรูณาการฯประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตารางที ่๑) เพือ่วเิคราะห

ผลสาํเรจ็ตามเปาหมายทีส่าํคญัในการสงเสริมวสิาหกจิฯ ตามแผนการสงเสรมิฯ ฉบบัท่ี ๓ ท่ีไดคาดการณไว ไดแก

     ๑) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย

จะขยายตัวอยางตอเนื่องจนมีสัดสวนเปนรอยละ ๔๐ ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศภายในป ๒๕๕๙

      พบวา เกดิผลลพัธทีส่ามารถบรรลเุปาหมายทีค่าดหวังไดในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ที่สัดสวนรอยละ ๔๑.๐๘ ซึ่งเปนปที่ ๔ ของการดําเนินงานตามแผนการสงเสริมฯ ฉบับที่ ๓ และมีแนวโนม

ที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ ๒ ของป พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่สัดสวนรอยละ ๔๒.๐๓

     ๒) กอใหเกิดการจางงานไดไมนอยกวา ๑ ลานคน

      พบวา ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการจางงานในวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม จํานวน ๑๐,๗๔๙,๗๓๕ คน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ ๘๐.๔๔ ของการจางงานรวมท้ังหมด 

(จํานวนรวม ๑๓,๓๖๓,๐๕๔ คน) และมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๒๔๘,๕๖๔ คน หรือคิดเปน

อัตราเพิ่มรอยละ ๒.๓๗ ซึ่งสอดคลองกับแนวโนมการเพ่ิมขึ้นของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประเภท

นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งใหมตลอดระยะเวลาดําเนินการตามแผนการสงเสริมฯ ฉบับที่ ๓

     ๓) มูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นจนมีสัดสวนไมนอยกวารอยละ ๓๕ ของมูลคา

การสงออกรวมของประเทศ



๑๒๒

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

      พบวา แนวโนมการสงออกตลอดระยะเวลา ๕ ปท่ีผานมา มคีวามผนัผวนมาก 

แมวาแนวโนมโดยเฉลีย่ของการสงออกจะมกีารขยายตัวทีเ่ปนบวก แตสดัสวนการสงออกของวสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมตอการสงออกรวมของประเทศสูงสุดอยูที่รอยละ ๒๘.๗๕ ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ และอยูที่รอยละ ๒๗.๔๐ 

ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งยังตํ่ากวาที่คาดการณไว เนื่องดวยปจจัยความผันผวนทางเศรษฐกิจของโลก

      อยางไรก็ตาม แมวาผลการดําเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการฯ

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย ค.ต.ป. จะมีผลการดําเนินงานในระดับที่ดีและสามารถบรรลุวัตถุประสงค

ของแผนงานบูรณาการฯ ไดก็ตาม แตก็เปนการประเมินผลการดําเนินงานในระยะสั้น ซึ่งเปนเพียงสวนหนึ่ง

ในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระดับประเทศ จึงไมอาจวิเคราะหผลกระทบในระยะยาว

และความสาํเรจ็ในการขบัเคลือ่นนโยบายในภาพรวมไดอยางครบถวนและเปนรูปธรรม เนือ่งจากยงัขาดการศกึษา

ในเชิงลึกและขาดการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องนั่นเอง

ตารางที่ ๑  ตัวชี้วัดผลกระทบและผลลัพธของการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการดานการสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตัวชี้วัด หนวย

ป พ.ศ.

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
๒๕๕๘

(๖ เดือน)
๒๕๕๙

(๖ เดือน)

๑. ผลิตภัณฑมวลรวมของ SMEs ณ 
ราคาประจําป

ลานบาท ๔,๔๔๑,๓๙๓ ๔,๘๙๑,๑๓๙ ๕,๐๙๗,๙๗๕ ๕,๒๓๑,๐๖๖ ๕,๕๕๙,๕๓๔ ๒,๗๕๕,๑๓๒ ๒,๙๔๓,๘๔๑

๒. อัตราเพ่ิมของผลิตภัณฑมวลรวม
ของ SMEs ณ ราคาคงที่

รอยละ ๑.๓๐ ๘.๔๐ ๓.๑๐ ๐.๔๐ ๕.๓๐ ๕.๖๖ ๕.๑๔

๓. สัดส วนตอผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP)

รอยละ ๓๙.๓๐ ๓๙.๖๐ ๓๙.๕๐ ๓๙.๘๐ ๔๑.๐๘ ๔๑.๐๘ ๔๒.๐๓

๔. ขอมูลตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
การสงเสริม SMEs ตาม เอกสาร
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๔.๑ การสรางและพัฒนา
  ผูประกอบการใหม*

กิจการ ๕๕,๓๙๙ ๖๓,๘๔๕ ๖๗,๓๐๒ ๕๙,๐๑๑ ๕๙,๘๗๗ ๓๑,๔๐๙ ๒๙,๖๗๐

อัตราเพิ่ม รอยละ ๙.๑๐ ๑๕.๒๕ ๕.๔๑ - ๑๒.๓๒ ๑.๔๗ ๗.๗๔ - ๕.๕๔

 ๔.๒ ผลิตภาพของ SMEs ** รอยละ ๒.๐๗ ๑.๙๘ ๑.๙๐

อัตราเพิ่ม รอยละ ๔.๓๗ - ๐.๗๙

 ๔.๓ มลูคาการสงออกของ SMEs ลานบาท ๑,๘๙๑,๘๘๕ ๒,๐๓๖,๒๖๕ ๑,๗๗๒,๗๔๘ ๑,๙๒๓,๑๙๙ ๑,๙๘๐,๔๓๕ ๙๕๓,๘๒๗

อัตราเพิ่ม รอยละ ๑๓.๓๔ ๗.๖๓ -๑๒.๙๔ ๘.๔๙ ๒.๙๘ -๒.๑๐ ๑๗.๗๔

 ๔.๔  สดัสวนการสงออกของ SMEs 
ตอการสงออกรวมของประเทศ 

รอยละ ๒๘.๒๐ ๒๘.๗๕ ๒๕.๖๖ ๒๖.๓๐ ๒๗.๔๐

ที่มา : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) สํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ : ** หมายถึง ตัวเลขจํานวน SMEs นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งใหม
  ** หมายถึง ผลิตภาพการผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity : TFP) ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗



๑๒๓๑๒๓

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

๔.๒ สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะ

 ๔.๒.๑ สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะโครงการตามยุทธศาสตรสําคัญภายใตนโยบายยุทธศาสตร

กระทรวงและจังหวัด

  (๑) ขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูดําเนินงาน

   จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตรสําคัญในสวนของ

การดําเนินงานภายใตนโยบายยุทธศาสตรกระทรวงและจังหวัดนั้น ค.ต.ป. คณะตาง ๆ ไดใหความเห็นเพื่อเปน

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของผูดําเนินโครงการ ดังนี้

ขอคนพบ
หนวยงาน
ที่พบปญหา

ขอเสนอแนะ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

• บางโครงการ/กิจกรรมยังไมสอดคลองกับ
สภาพพ้ืนทีแ่ละความตองการของกลุมเปาหมาย
เทาท่ีควร สงผลใหกลุ มเปาหมายเขารวม
โครงการไมมากพอ

• สวนราชการ : ยธ สธ • ควรประชาสมัพนัธใหเกดิการรบัรู และ
สรางความตองการในการเขารวมหรือ
ใชผลผลิตของโครงการ รวมทั้งสราง
ความเขาใจท่ีถกูตองตอผูเขารวมโครงการ 
และสาํรวจความพงึพอใจ ความตองการ
ของผูท่ีเกีย่วของ เพือ่นาํไปสูการปรับปรุง
การจัดทําโครงการอื่น ๆ ตอไป ➋

• กระทรวง
• กรม
• จังหวัด

• ผู เข ารวมโครงการยังไมไดรับการยอมรับ
และเชื่อถือจากสังคม (โครงการเกี่ยวกับ
ผูกระทาํผดิ)

• สวนราชการ : ยธ

• บางโครงการขาดความพรอมในการดาํเนนิงาน
ในดานตาง ๆ จึงจําเปนตองปรับเปล่ียน
รายละเอียดในการดาํเนนิงานเพือ่ใหสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป

• สวนราชการ : กต คค มท • ควรเตรียมความพร อมด านปจจัย
ในการดําเนินงาน ผู ปฏิบัติในพื้นที่
และชมุชน ตัง้แตกอนเริม่ดาํเนนิโครงการ 
โดยจัดอบรมสรางความรูความเขาใจ
และจัดทํามาตรฐาน แนวปฏิบัติ หรือ
คูมือการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ี
ที่เกี่ยวของ ➋

• กระทรวง
• กรม
• จังหวัด

• บุคลากรยังมีความรูที่จําเปนไมเพียงพอตอ
การปฏิบัติ (ระเบียบพัสดุ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ความรูเฉพาะทาง) สงผลกระทบ
ถึงขั้นตอนตาง ๆ ในการดําเนินการ และยัง
สงผลถึงการเบิกจาย บางโครงการ/กิจกรรม 
จึงจําเปนตองจางผูดําเนินงานภายนอก

• สวนราชการ : นร กก พม 
ทส ดศ พน รง สธ อก

• ไมไดกําหนดผูรับผิดชอบหลัก หนาที่ของ
ผู  ท่ีเกียวของใหชัดเจน ผู ที่เกียวของขาด
ความพรอมในการปฏบิตังิาน เชน กลุมเปาหมาย 
เจาหนาที่ผูดําเนินการ ซึ่งอาจยังมีประสบการณ
ในการปฏบิตังิานในพืน้ทีไ่มมากพอ ขาดแนวทาง
หรือคูมือการปฏิบัติงานที่จําเปน ทําใหยังไมมี
มาตรฐานกลางในการปฏิบัติงาน

• สวนราชการ : นร กต พม 
พน พณ มท วท สธ

• ขาดการชี้แจง ประชาสัมพันธและทําความ
เขาใจใหกับผูเก่ียวของและประชาชนไดรับ
ทราบขอมูลท่ีจําเปนสงผลใหไดรับความ
ร  วมมือจากหน วยงานท่ี เกี่ ยวข องหรือ
ประชาชนในพื้นที่ไมมากพอ

• สวนราชการ : กต คค สธ • สื่อสารเพื่อสรางความรู ความเขาใจแก
ผูท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความรวมมือ
ในการดาํเนนิโครงการ เกดิการบูรณาการ
ดานตาง ๆ ระหวางหนวยงานท่ีเกีย่วของ
และภาคสวนตาง ๆ ➋

• กระทรวง
• กรม
• จังหวัด



๑๒๔

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

  (๒) ขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการ

   จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตรสําคัญในสวนของ

การดําเนินงานภายใตนโยบายยุทธศาสตรกระทรวงและจังหวัดนั้น ค.ต.ป. คณะตาง ๆ ไดใหความเห็นเพื่อเปน

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของผูรับผิดชอบโครงการ ดังนี้

ขอคนพบ
หนวยงาน
ที่พบปญหา

ขอเสนอแนะ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

• ในบางโครงการยังมีแผนงานไมครบถวน
ไมชัดเจน เชน ขาดตัวชี้วัดบางระดับ (ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ) หรือไมคํานึงถึงความเปนไปได
อยางรอบดาน ไมมแีผนการตดิตาม กจิกรรมยอย
ไมชัดหรือไมสอดคลองกับวัตถุประสงคหลัก
ของโครงการและบรบิทเชิงพืน้ทีแ่ละบางโครงการ
ยังไมมีผลการศึกษาผลกระทบ

• สวนราชการ : กต กก 
พม กษ คค ทส ดศ พณ 
ยธ รง วท ศธ อก 

• จังหวัดใน อ.ค.ต.ป.
 กลุมจังหวัด คณะที่ ๑ 
• จังหวัดใน อ.ค.ต.ป.
 กลุมจังหวัด คณะที่ ๒

• จัดทําแนวทางและแผนการดําเนินงาน
ระยะตาง ๆ โดยคาํนงึถึงบริบทรอบดาน 
และกําหนดรายละเอียด มาตรฐาน
ในการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ ใหชัดเจน
มีการติดตามการดําเนินงานเปนระยะ
อยางตอเนื่องและเขมงวด รวมทั้ง
ตดิตามการดาํเนนิการตามขอเสนอแนะ 
ซึ่งควรมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเขารวม
การติดตามดวย ➋ 

• กระทรวง
• กรม
• จังหวัด

• บางโครงการขาดความพรอมในเชิงพื้นที่
มีปญหาเรือ่งโครงสรางพืน้ฐาน โดยทีบ่างพืน้ที่
อยู ในความดูแลหรือครอบครองโดยเอกชน 
บางแหงไดรบัผลกระทบจากฤดกูาล/ธรรมชาติ

• สวนราชการ : กต กก 
พม กษ พน พณ ยธ

• จังหวัดใน อ.ค.ต.ป.
 กลุมจังหวัด คณะที่ ๑ 
• จังหวัดใน อ.ค.ต.ป.
 กลุมจังหวัด คณะที่ ๓
• จังหวัดใน อ.ค.ต.ป.
 กลุมจังหวัด คณะที่ ๔

• การดําเนินโครงการควรคํานึงถึงความคุมคา
และความยัง่ยนืใหมากขึน้ และใหความสาํคญั
กับโครงการยอย/กิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย

• สวนราชการ : พม พน • เพื่อใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน
ควรกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการ
ทรัพยสินที่เกิดจากโครงการ และควร
เตรียมความพรอมของชุมชนในการ
รับชวงตอ และขยายการดําเนินงาน
ในเชิงรุกเพ่ือใหครอบคลุมพ้ืนท่ีและ
กลุมเปาหมายมากขึ้น ➋

• กระทรวง
• กรม
• จังหวัด

• ผูรับผิดชอบในบางโครงการยังไมใหความสําคัญ
กับการจัดเก็บขอมูลเทาที่ควร หรือขาดการ
เชื่อมโยงขอมูลระหวางโครงการ พื้นท่ี หรือ
หนวยงาน ทําใหขอมูลไมครบถวน ไมเปน
ปจจุบัน และไมถูกตองตามขอเท็จจริง

• สวนราชการ : สธ • ควรจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ และ
บริหารจัดการขอมูลโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใหสามารถใชขอมูลได
อยางถูกตอง ทันเวลา ➋  

• กระทรวง
• กรม
• จังหวัด

- - • ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
 -  บางโครงการทีป่ระสบความสาํเรจ็ หรอื

มวีธีกีารบรหิารจดัการท่ีดเีหน็ควรใหมี
การเผยแพรหรือจัดเปนแหลงเรียนรู
ตอไป ➋ 

• กระทรวง
• กรม
• จังหวัด



๑๒๕๑๒๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

  (๓) ขอคนพบและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

   จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตรสําคัญในสวนของ
การดําเนินงานภายใตนโยบายยุทธศาสตรกระทรวงและจังหวัดนั้น ค.ต.ป. คณะตาง ๆ ไดใหความเห็นและ

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

ขอคนพบ
หนวยงาน
ที่พบปญหา

ขอเสนอแนะ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

• ยังคงพบขอจํากัดดานจํานวนบุคลากร
ไมเพียงพอตอภาระงาน

• สวนราชการ : กต พม คค 
ทส พณ ศธ สธ อก 

• ผู บริหารหนวยงานควรตองบริหารและ
ใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ➋ 

• กระทรวง
• กรม
• จังหวัด

• ควรพิจารณาอัตรากําลังใหเหมาะสมกับ
ภาระงานของแตละหนวยงาน  ➋

• สํานักงาน ก.พ.

• ยังไม มีตําแหน งวิชาชีพในสหสาขา
ที่จําเปนในการดําเนินงาน 

• สวนราชการ : สธ • ควรกําหนดความกาวหนาในสายอาชีพใหกับ
บุคลากรท่ีมลีกัษณะงานทีม่คีวามเฉพาะทาง ➋

สํานักงาน ก.พ.

• พบโครงการท่ีไดรับการจดัสรรงบประมาณ
ไมเพียงพอที่จะขับเคลื่อนหรือผลักดัน
โครงการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
จํานวน ๑๖ โครงการ (รอยละ ๓๔.๗๘)

• สวนราชการ : กต พม กษ 
ทส ศธ

• จังหวัดใน อ.ค.ต.ป.
 กลุมจังหวัด คณะที่ ๑
• จังหวัดใน อ.ค.ต.ป.
 กลุมจังหวัด คณะที่ ๔

• ควรจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับ
คําของบประมาณ และเรงรัดการจายเงิน
งบประมาณตัง้แตตนปงบประมาณ พรอมทัง้
กําหนดมาตรการเพื่อเรงรัดใหสวนราชการ
เบิกจายเงินงบประมาณ  ➋

• ส  วนร าชการและจั งหวั ดควร เตรี ยม
ความพรอมในการดาํเนินโครงการใหสามารถ
ดํ า เนิ นการ ได  ทั นที เ มื่ อ ได  รั บจั ดสรร
งบประมาณ ➋ 

• สาํนกังบประมาณ

• กระทรวง
• กรม
• จังหวัด

• ยังพบความลาชาจากการเบิกจาย
 งบประมาณ

• สวนราชการ : กก พม กษ 
คค ดศ มท ยธ สธ

• สวนราชการใน อ.ค.ต.ป.
 กลุมกระทรวงดานบริหารฯ
• จังหวัดใน อ.ค.ต.ป.
 กลุมจังหวัด คณะที่ ๑
• จังหวัดใน อ.ค.ต.ป.
 กลุมจังหวัด ณะที่ ๔

• พบขอบกพรองของการดําเนินการ และ
ไมมีหนวยงานในการกาํกับ ดแูล ตดิตาม 
รวมทั้งขาดการบูรณาการในภาพรวม
ซึง่ยงัไมครอบคลมุทกุหนวยงานทีเ่กีย่วของ 
หรอืทกุกิจกรรมทีจํ่าเปน ใน ๑๑ โครงการ 
(รอยละ ๒๓.๙๑)

• สวนราชการ : กต ศธ อก 
• จังหวัดใน อ.ค.ต.ป.
 กลุมจังหวัด คณะที่ ๑

• ควรกําหนดนโยบายโดยคํานึงถึงภาพรวม
ของทัง้ประเทศและเปาหมายสดุทาย รวมทัง้ 
ควรกําหนดภาพรวมใหชัดเจน และกําหนด
แนวทางการบูรณาการ การทํางานรวมกัน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
เพื่อขับเคลื่อนโครงการ  ➋

• สศช.

• กฎ ระเบียบ ขอบังคับบางอยางกอใหเกิด
อุปสรรคในการดําเนินการ

• สวนราชการ : นร ทส รง
• สวนราชการใน อ.ค.ต.ป. 

กลุมกระทรวงดานบริหารฯ

• ในบางกรณีอาจจําเปนตองพิจารณาเพ่ือ
ยกเวนกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่เปน
อุปสรรคตอการดําเนินการ และเรงรัดการ
ออกขอบังคับที่จําเปน ➋ 

• หนวยงาน
 ที่เกี่ยวของ

- - • ขอเสนอแนะอื่น ๆ
 -  ควรพจิารณาใหแผนงานทีต่องดาํเนนิการเปน

ประจําทุกป หรือมีความสําคัญ ไดจัดทําเปน
แผนแมบทหรือแผนบูรณาการ เพื่อที่สํานัก
งบประมาณจะไดจดัสรรงบประมาณในแตละ
ระยะการดําเนินการใหเหมาะสม รวมทั้ง
เพ่ือใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีสวนรวม
ในการดําเนินการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการ 
หรือกําหนดใหเปนยุทธศาสตรชาติ ซึ่งจะ
สงผลใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
เปนประโยชนตอประชาชนยิ่งขึ้น ➋

• สศช.



๑๒๖

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

 ๔.๒.๒ สรปุขอคนพบและขอเสนอแนะโครงการตามยทุธศาสตรสาํคญัท่ีสอดคลองกบันโยบายของ
รัฐบาลที่สําคัญ ตามแผนงานบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงรวมกับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง รวมทั้ง 
อ.ค.ต.ป. กลุมจงัหวดั ไดตรวจติดตามโครงการตามยทุธศาสตรสําคญัทีส่อดคลองกบันโยบายของรัฐบาลทีสํ่าคญั
ตามแผนงานบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๖ แผนงาน ไดแก การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร การสรางรายไดจากการทองเทีย่วและบรกิาร การจดัการแรงงานตางดาวและการคามนษุย
การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดการสงเสริมการวิจัยและการพัฒนา และการบูรณาการ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ ไดพิจารณา
ใหขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหาตอผูดําเนินการในระดับพื้นที่ สวนราชการ/ผูรับผิดชอบโครงการ
รวมทั้งขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอรัฐบาล โดยสรุป ดังนี้

  (๑) ขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูดําเนินงาน (หนวยงานที่ดําเนินงาน ระดับพื้นที่หรือ
เจาหนาที่ระดับปฏิบัติของแตละโครงการ)

ขอคนพบ
หนวยงาน
ที่พบปญหา

ขอเสนอแนะ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

♦  ภาพรวม

• การดําเนินงานบางโครงการในแตละ
พื้นท่ีไมแลวเสร็จตามเปาหมายภายใน
ปงบประมาณ 

•  สวนราชการ : ปปง. ตช. 
สคก. กค กก รง 

• จังหวัด : สต กจ

• ผู ดําเนินงานในระดับพ้ืนที่ควรมีการเตรียม
ความพรอมในการดําเนินงานหลังจากทราบ
ผลการอนมุตัโิครงการเพือ่ใหสามารถดาํเนนิงาน
ตามแผนและตามข้ันตอนไดทันที และควรมี
การเรงรัดการดําเนินโครงการและเบิกจาย
งบประมาณและใหความรวมมือในการติดตาม
การดําเนินงานของสวนราชการผูรับผิดชอบให
เปนไปตามแผนงานที่กําหนด ➋

• ผูดําเนินงานในพื้นที่

• การออกแบบและประมาณราคา
คากอสรางคลาดเคลื่อนทําใหเกิด
ปญหาในการดําเนินงาน

• จังหวัด : สต • ควรตรวจสอบความถูกตองของแบบแปลน และ
สถานทีด่าํเนนิโครงการใหถกูตอง รวมทัง้ประสาน
ใหขอมูลที่ถูกตองกับสวนราชการผูจัดทําคําขอ
งบประมาณในเร่ืองขอจํากัดของสถานที่ (ถามี) 
เพ่ือใหการประเมินราคาการกอสรางเปนไป
อยางถูกตอง ➋

• ผูดําเนินงานในพื้นที่

• บุคลากรยังมีความพรอมในการ
ดําเนินงานไมมากเทาที่ควร เชน 
มีขอจํากัดเวลาในการดําเนินงานของ
เจาหนาที่ ขาดความเขาใจนโยบาย
และความรูเทคนิคเฉพาะ บุคลากร
ดําเนินงานไมเพียงพอ โดยเฉพาะ
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ปองกัน
และปราบปรามการคามนุษยใน
จังหวัดที่มีสถานการณคามนุษย
ที่รุนแรง เปนตน

• สวนราชการ : ศธ กก ทส 
กษ พณ พม มท ยธ
สธ อก

• จังหวัด : สต

• ควรมีการวางแผนบุคลากรเพ่ือดําเนินโครงการ 
ดังนี้

 -  จัดใหมีจํานวนบุคลากรดําเนินการที่เพียงพอ 
โดยมีการจางเจาหนาที่ชวยดําเนินการเพิ่ม
เติมใหเหมาะสมกับปริมาณงานในพื้นที่ ➌  

 -  สงเสริมความรูในเรื่องที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
โครงการในเรือ่งตาง ๆ ใหกับบคุลากร สาํหรบังาน
ทีต่องใชความรูหรอืเทคนคิเฉพาะ ควรกาํหนด
ใหมีเจาหนาที่ดานเทคนิคโดยตรง และจัดให
มกีระบวนการถายทอดการเรยีนรูในองคกรให
กับเจาหนาที่ผูมาปฏิบัติงานใหม  ➌

• ผูดําเนินงานในพื้นที่



๑๒๗๑๒๗

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ขอคนพบ
หนวยงาน
ที่พบปญหา

ขอเสนอแนะ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

♦  การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด

• ปญหาการดําเนินงานดานยาเสพติด
มีสถานการณที่ไมเหมือนกันในแตละ
พื้นท่ีเชน บางพื้นที่ไมมีความพรอม
มี เ ว ล าดํ า เ นิ นก า รที่ ก ร ะชั้ น ชิ ด
หนวยงานผู ปฏิบัติยังไมเขาใจแผน 
และหลายหนวยงานตาง ๆ เรงดําเนนิการ
ทําใหขาดการมองเปาหมายภาพรวม 
รวมทั้งผูปกครองยังปกปดขอมูลดาน
ยาเสพติดของบุตรหลาน

 

• สวนราชการ : มท  ยธ • จังหวัดควรมีการจัดทําแผนงานพิเศษในการแกไข
ปญหายาเสพติดในเชิงพื้นที่โดยมุงเนนการสราง
สงัคม/ชมุชนเขมแข็งเปนพลงัในการเอาชนะปญหา
ยาเสพติด โดยตองอาศัยการรวมพลังรวมมือ
ดําเนินงานทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรปกครอง
ทองถิ่น ภาคประชาชน และผูปกครอง  ➊

• ผูดําเนินงานในพื้นที่
ระดบัจงัหวดั/อาํเภอ

• สรางความรู ความเขาใจใหแกผู ปฏิบัติงาน
ทกุระดบัใหมคีวามเขาใจในนโยบายการปองกนั
และแกไขปญหายาเสพติดและการนําไปสู 
การปฏิบัติไดอยางแทจริง  ➌

• ประชาสัมพันธถึงโทษภัยของยาเสพติดอยาง
สมํ่าเสมอและตอเน่ือง ตั้งแตระดับโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม ➌

• สนับสนุนใหหนวยงานในพื้นที่กําหนดแผนงาน/
โครงการเพื่อใหสอดคลองกับปญหาในพ้ืนที่โดย
บูรณาการในการกําหนดยุทธศาสตร แผนงาน/
โครงการ กิจกรรม ตลอดจนงบประมาณไวที่ศูนย
อํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด 
(ศพส.จ.) เพื่อใหการวางแผนการดําเนินงานกอน
เสนอมายงัสวนกลาง มคีวามเปนเอกภาพและตรง
ตามสภาพปญหาของแตละพื้นที่ และในสวนของ
การดาํเนนิการ ควรบรูณาการไวทีศ่นูยอาํนวยการ
ปฏบิตังิานปองกนัและปราบปรามยาเสพตดิอาํเภอ 
(ศป.ปส.อ.) ซึ่งจะทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  ➊

• ศพส.จ.

• ศป.ปส.อ.



๑๒๘

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

  (๒) ขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการ

ขอคนพบ
หนวยงาน

ที่พบปญหา
ขอเสนอแนะ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

♦  ภาพรวม

• พบการดาํเนนิงานโครงการมคีวามลาชา

ไมเปนไปตามแผนงานและเบิกจาย

งบประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย 

• สวนราชการ : ปปง. ตช. 

สคก. กค กก รง 

• จังหวัด : กจ สต พง

• เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสวนราชการควรมีการดําเนินงาน 

ดังนี้

• ควรกาํหนดแผนการดําเนินงานใหชดัเจนท้ังขัน้ตอน 

กระบวนงาน ระยะเวลาดาํเนนิการ และผูรับผิดชอบ 

เพ่ือใหสามารถตรวจสอบการดาํเนินงานท่ีแสดง

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในแตละชวงเวลาได ➋
• กาํกบั ติดตามการดาํเนินงานในระดบัพ้ืนทีอ่ยาง

ใกลชดิ เพือ่ใหคาํปรกึษา ชวยแกไขปญหาไดทนัเวลา 

➋ 

 • เรงรัดการตรวจรับมอบงานในแตละงวดใหแลว

เสร็จภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ➋  

• สวนราชการ

 เจาของโครงการ

• การกําหนดตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ

โครงการ ยังไมเหมาะสม ชัดเจนเปน

รปูธรรมเทาทีค่วร เชน ตวัชีว้ดัไมแสดง

ถึงผลสัมฤทธิ์ไดอยางแทจริง กําหนด

เปาหมายตัวช้ีวัดตํ่ากวาที่ควรจะเปน 

ตัวชีว้ดัของโครงการ/กจิกรรมประเภท

เดยีวกนั แตกําหนดแตกตางกัน เปนตน 

• สวนราชการ : วช. ศอ.บต. 

กอ.รมน. กษ รง คค พน 

ดศ 

• จังหวัด : กจ สก ตร 

• ควรกําหนดตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์

ของผลลพัธใหชดัเจน วดัไดเปนรปูธรรมทัง้ในเชงิ

ปริมาณและคุณภาพ ➋ 

• ควรพิจารณาเปาหมาย ผลผลิต/โครงการของ

แผนงานบูรณาการประจําปงบประมาณใหมี

ความสอดคลองเชือ่มโยงกนั โดยควรมกีารหารือ

รวมกันกบัสวนราชการอืน่ทีเ่กีย่วของ เพ่ือใหเกิด

การบรูณาการการปฏิบตังิานและบริหารจดัการ

งบประม าณอย  า ง มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพและ

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ➋
• การกําหนดตวัชีว้ดัควรพจิารณาถงึผลสาํเรจ็จาก

การดําเนินงานที่ผานมา และควรมีการกําหนด

ผลสาํเร็จทีอิ่งเกณฑมาตรฐานใหสะทอนผลลพัธ

ที่แทจริง โดยไมกําหนดเปาหมายไวตํ่าเกินไป 

เพ่ือใหผลการประเมินเปนประโยชนตอการ

ปรับปรุงผลการดําเนินงานที่แทจริง ➋ 

• สวนราชการ

 เจาของโครงการ

• ยังไมมีติดตามประเมินผลสําเร็จของ

โครงการตามเปาหมายตวัชีว้ดัผลผลิต

และผลลัพธที่กําหนดไว/ไมมีรายงาน

ขอมูลเชงิประจกัษถึงผลผลติโครงการ

ที่ครบถวน 

 

• สวนราชการ : กอ.รมน. 

กษมท. ยธ 

• ควรกําหนดแผนการติดตามและประเมินผล

โครงการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อ

ประเมนิผลตามแผนงานและแผนการใชจายเงิน 

รวมทั้งประเมินปญหาอุปสรรคและแนวทาง

แกไขเพ่ือใหเกดิการดาํเนินงานท่ีมปีระสทิธภิาพ

ยิ่งขึ้น ➊ 

• โครงการที่มีการดําเนินการตอเน่ืองมาหลายป

ควรมกีารตดิตามผลอยางตอเนือ่ง หากโครงการใด

สามารถตอบสนองนโยบายรฐับาลหรอืเปาประสงค

ของกระทรวงมากที่สุด ควรไดรับการพิจารณา

จัดสรรงบประมาณเปนลําดับแรก ➋

• สวนราชการ

 ผูรับผิดชอบโครงการ



๑๒๙๑๒๙

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ขอคนพบ
หนวยงาน

ที่พบปญหา
ขอเสนอแนะ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

• บางโครงการไมมีความพรอมในดาน

พื้นท่ีดําเนินการ เชน สภาพแวดลอม

และฤดูกาลไมเอื้ออํานวยตอการ

ดาํเนนิโครงการปญหาเรือ่งความลาชา

การขออนุญาตใชพื้นท่ีอุทยานหรือ

พ้ืนทีป่าดาํเนนิโครงการ สถานทีก่อสราง

เปนเกาะทาํใหมีปญหาเรือ่งการขนสง 

และบางพื้นที่ยังมีปญหาการรุกลํ้า

ที่ดินดําเนินโครงการ

• สวนราชการ :ศอ.บต.  

• จังหวัด : สก ตร สต พง 

นค กจ มก นพ

 

• การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน

งบประมาณท้ังของสวนราชการและจงัหวดั ควร

ดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และ

ควรวางแผนเตรียมความพรอมเกี่ยวกับพื้นที่

ดําเนินการ จัดทําแบบรูปกอสรางการประเมิน

ราคาที่ถูกตองเหมาะสมกับพื้นที่ และการขอ

อนุญาตหนวยงานที่เกี่ยวของ

• พิจารณาการดําเนินการตามระเบียบกฎหมาย

ทีเ่กีย่วของ เชน การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอม 

(EIA : Environmental Impact Assessment) 

โดยจะตองดาํเนินการลวงหนากอนท่ีจะเสนอขอ

โครงการ ➌  

• หากเปนโครงการที่จะตองดําเนินการในพ้ืนที่

อุทยานหรือพ้ืนที่ปาไมจะตองมีหนังสืออนุมัติ

จากกรมอทุยานฯ หรอืกรมปาไมมายืน่ประกอบ

การพิจารณาขออนุมัติโครงการดวย ➌  

• สวนราชการ

 ผูรับผิดชอบโครงการ

• จังหวัด

♦  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

• พบปญหาเทคโนโลยีสารสนเทศมีการ

เปลี่ยนแปลงค อนข างเร็วซึ่ งอาจ

กระทบต อการใช ประโยชน ของ

ผลลัพธโครงการ และความทันสมัย

ของครภุณัฑทีจ่ะมารองรบัการพฒันา

เทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาว

• ภาพรวม : สวนราชการ

ทั่วไป

• ในการกาํหนดโครงการดานการพฒันาเทคโนโลยี

สารสนเทศตาง ๆ ใหพิจารณาความเชื่อมโยง

เปาหมายการใชผลผลิต ผลลัพธในระยะยาว

เพื่อใหผลผลิตโครงการมีความคุมคา รวมทั้ง

พิจารณาปรับปรุงเทคนิค วิธีการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมใหทันตอเหตุการณ ➌ 

• พิจารณาปรับปรุงมาตรฐานของครุภัณฑ 

คอมพิวเตอรอยางเหมาะสม โดยพิจารณาถึง

ผลลัพธท่ีไดรับประกอบกับความคุมคาตาม

งบลงทุนที่ดําเนินการ ➌

• สวนราชการ

 ผูรับผิดชอบโครงการ

♦  การจัดการแรงงานตางดาวและการคามนุษย

• ก า ร วิ นิ จ ฉั ย อ งค  ป ร ะกอบและ

กระบวนการคามนุษยที่แตกตางกัน

ของเจ าหน าท่ี ซ่ึงเกิดจากความรู 

ความเขาใจของเจาหนาทีผู่ปฏิบตั ิและ

ความไมชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติ

• สวนราชการ : พม • ควรมีการจัดทําแผนการอบรมในภาพรวมในเรื่อง

การคามนษุย  แยกเปนสวนกลางและสวนภมูภิาค 

พร อมแบงระดับกลุ มเป าหมายให ชัดเจน

เพ่ือจะไดกาํหนดหวัขอในการอบรมใหเหมาะสม 

เชน ระดับผูบริหาร ระดับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ 

ระดบัเครือขาย โดยมกีารอบรมเปนระยะสมํา่เสมอ 

➋  

• สวนราชการ

 ผูรับผิดชอบโครงการ

• ปญหาลามภาษาไมเพียงพอ โดยเฉพาะ

ในพื้นท่ีที่มีปญหาการใชแรงงานมาก 

พืน้ท่ีเสีย่งดานการคามนษุย และกรณี

เกิดเหตุเรงดวนไมสามารถจัดหาลาม

ภาษาไดทันและเพียงพอ

• สวนราชการ : พม • ควรมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและความรู

ทีเ่กีย่วของทีช่ดัเจนและเขาใจงาย โดยจดัทาํเปน

คูมอืสาํหรบัเจาหนาทีผู่ปฏบิตังิาน ทมีสหวชิาชพี 

อาสาสมัคร และสําหรับประชาชน เปนตน ➋  

 

• สวนราชการ

 ผูรับผิดชอบโครงการ



๑๓๐

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ขอคนพบ
หนวยงาน

ที่พบปญหา
ขอเสนอแนะ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

♦  การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด

• บางโครงการกําหนดวัตถุประสงค 

และแผนงานด  านยา เสพติด ให 

เกิดความยั่ งยืนยังไม ชัดเจนและ

ไมสอดคลองกับความตองการของ

ชุมชน

• สวนราชการ : มท ยธ • การจัดทําแผนงานโครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย และกิจกรรม ใหชัดเจน ครอบคลุม

ทกุมติใินดานการปองกัน ปราบปราม และบาํบัด 

รวมทั้งตองวิเคราะหโครงการและใหชุมชน

มีส วนร วมในการวางแผนเพ่ือแกไขปญหา

ของชุมชนไดตรงตามความตองการ ➋
• จัดทําแผนงาน/โครงการที่โดยขยายผลตอ

เนื่องจากแผนงาน/โครงการ ที่ประสบผลสําเร็จ 

เพื่อใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน ➋

• สวนราชการ

 ผูรับผิดชอบโครงการ

• ผู  เข ารับการบําบัดมีความรุนแรง

ไม  เท ากัน ซึ่ งต องการดูแลและ

การคัดแยกมีความเหมาะสม

• สวนราชการ : ยธ • ควรกําหนดหลักสูตรการบําบัดผูติดยาเสพติด

ตามความรุนแรงระดับตาง ๆ ทั้งที่เสพซํ้าและ

ผูเสพใหมใหเปนมาตรฐาน และจัดทําระบบ

คัดกรองผูรับการบําบัดใหชัดเจนเหมาะสม ➌

• สวนราชการ

 ผูรับผิดชอบโครงการ

♦  การสงเสริมการวิจัยและการพัฒนา

• การนําผลการศึกษาของโครงการศึกษา

วิ จั ยประ เ มินผลการปฏิบั ติตาม

พระราชบญัญัตปิองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาพิจารณา

กําหนดนโยบายของรัฐบาล

• ปปง. • ควรขยายผล เพ่ือนําผลการศึกษาเสนอรัฐบาล

ในการตัดสินใจปรับปรุงขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 

รวมถึงปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงานของ

หนวยงานที่เกี่ยวของกับการฟอกเงินทั้งหมด 

เพ่ือใหอันดับของประเทศไทยกรณีภาพรวม

มาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแก

การกอการรายอยูในอันดับที่ดีขึ้น ➌ 

• ปปง.

• โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับยุทโธปกรณ

ที่สําคัญ และโครงการกอสราง

สนามฟุตซอล โดยใชนวัตกรรมจาก

ยางพารา ยังพบขอจํากัดปญหา เชน 

ผลที่ไดจากการวิจัยยังไมไดผลผลิต

ที่สมบูรณซึ่งตองนํามาขยายผลวิจัย

ตอเนื่อง การจัดซื้อจัดจางลาชา 

เพราะตองใชวัสดุบางสวนจาก

ตางประเทศ หรือมีผูดําเนินการ

นอยราย เปนตน

• สวนราชการ :

 ตช. กอ.รมน. ศอ.บต.

• ควรศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑรวมกับ

ภาคเอกชนให สามารถใช  งานได อย  างมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศและลดการนาํเขาสนิคาจากตางประเทศ

โดยใชสินคาที่ผลิตภายในประเทศแทน ➌ 

• กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑที่เปน

นวัตกรรมไทยใหสอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง

ในการใชงาน และเปรียบเทียบการดําเนินการ

จัดซื้อจัดหาพัสดุประเภทเดียวกันกับหนวยงาน

อืน่ ๆ  ทีไ่ดเคยดาํเนนิการมากอน รวมทัง้ประกาศ

เผยแพรประชาสัมพันธการจัดซื้อจัดจางตาม

โครงการฯ เพ่ือเปดกวาง มีความโปรงใส และ

เปนธรรม ➌  

• ควรปรบัแผนการดาํเนนิงานและแผนการใชจายเงนิ

ของแตละกิจกรรมใหสอดคลองกับขอเท็จจริง 

โดยตองระบุเหตุผลและความจําเปน ➌  

• ควรนําข อมูลผลสํารวจความพึงพอใจและ

ขอคดิเหน็/ขอเสนอแนะของผูใชงานไปใชประโยชน

ในการปรบัปรงุพฒันาประสทิธภิาพขยายผลวจิยั

ตอเนื่องตอไป ➌

• สวนราชการ

 ผูรับผิดชอบโครงการ



๑๓๑๑๓๑

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ขอคนพบ
หนวยงาน

ที่พบปญหา
ขอเสนอแนะ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

• บางสวนราชการจัดทําโครงการวิจัย

โดยยังไมไดจัดทําบญัชทีะเบยีนคมุพสัดุ

และบันทึกรายการไวในระบบการเงิน

การคลังภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส 

(GFMIS) 

• สวนราชการ : ตช. • ควรดําเนินการดานบัญชีและทะเบียนคุมตาง ๆ 

ในระบบการเงนิการคลังภาครัฐระบบอเิล็กทรอนกิส 

(GFMIS) ตามหลักการบัญชีกรมบัญชีกลาง

และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว าดวย

การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

หมวด ๓ การควบคุมและจําหนายพัสดุ สวนที่ ๒ 

ขอ ๑๕๑  -  ๑๖๑ เพือ่การควบคมุดแูลพัสดุโครงการ ฯ 

ใหเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม ➌  

• ตช.

♦  การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

• การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ยังขาดการวางแผนดานการบริหาร

จัดการสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะขยะ

อุตสาหกรรม และขยะชุมชนที่มี

จํานวนเพิ่มขึ้น  รวมทั้งมลพิษทางนํ้า

และทางอากาศทีเ่พิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง

 

• จังหวัด : สก • ผูรับผิดชอบโครงการควรพิจารณาถึงปญหาที่

เกดิข้ึนในดานตาง ๆ โดยเฉพาะปญหาส่ิงแวดลอม/

ในเร่ืองการบริหารจัดการขยะเปนปญหาเรงดวน 

โดยในระยะสัน้ ควรมกีารบรูณาการแกไขปญหา

รวมกนัระหวางทกุหนวยงาน และผูประกอบการ  

ในการจดัการขยะในพืน้ที ่เพือ่ใหเกดิความสะอาด

และเปนระเบียบเรียบรอย สําหรับในระยะยาว

อาจพิจารณาทางเลือกในการแกไขปญหาจาก

กรณีตัวอยางในพื้นที่ที่ดําเนินการแลวประสบ

ความสาํเรจ็ เชน การจดัทาํโรงไฟฟาจากขยะ ➌    

• สวนราชการ

 ผูรับผิดชอบโครงการ

• พื้ นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ

ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณแลว 

แตยังไมสามารถเริ่มงานไดเนื่องจาก

ไมสามารถสงมอบพื้นท่ีได ในขณะ

ที่พื้นที่พรอมดําเนินการไมไดรับการ

จดัสรรงบประมาณหรือไดรับงบประมาณ

ที่สามารถดําเนินการไดเพียงบางสวน

• จังหวัด : สก นค ตร กจ • การจัดทําโครงการเสนอของบประมาณเพ่ือ

การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ หนวยงาน

ผูดําเนินงาน ควรมีการเตรียมความพรอมของ

พ้ืนที่ดําเนินการ รวมท้ังจังหวัดควรบูรณาการ

โครงการใหอยูในแผนยุทธศาสตรเพ่ือใหโครงการ

ไดรับการพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณ

โดยชัดเจนมากยิ่งขึ้น ➌ 

• สวนราชการ

 ผูรับผิดชอบโครงการ

• กรมเจาทาไดมีการกอสรางทาเทียบ

เรอือเนกประสงคแตยงัไมสามารถเปด

ใชบรกิารได เนือ่งจากไมมีภาคเอกชน

ใหความสนใจเขามาลงทุน สาเหตุ

เกิดจากทาเรือมีขนาดเล็ก ขนสง

สินคาไดนอย และตองมีการลงทุน

ในอุปกรณอีกเปนจํานวนมาก

• จังหวัด : ตร • กรณีทาเทียบเรือที่ไดจัดสรางขึ้นและยังไมมี

ภาคเอกชนใหความสนใจเขามาลงทุนควร

มอบหมายให ท อง ถ่ินที่มีศักยภาพเข ามา

ดําเนินการ ➌  

• ในการพัฒนาทาเทียบเรือซ่ึงเดิมมีวัตถุประสงค

เพื่อการขนสงสินค าเพียงอย างเดียวแต มี

ขอจํากัดเน่ืองจากมีขนาดเล็ก ดังน้ัน จึงควร

พัฒนาทาเทียบเรือดังกลาวโดยเพ่ิมการใช

ประโยชนในเชิงการทองเที่ยวเพิ่มเติม ➌  

• กรมเจาทา

• สวนราชการ

 ผูรับผิดชอบโครงการ



๑๓๒

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

  (๓) ขอคนพบและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

ขอคนพบ
หนวยงาน

ที่พบปญหา
ขอเสนอแนะ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

♦  ภาพรวม

• การดําเนินโครงการตามแผนงาน

บูรณาการ พบวาขาดการบูรณาการกัน

อยางแทจริงเปนเพียงการรวมกิจกรรม

และงบประมาณของหนวยงานเทานัน้

• สวนราชการในความรับผดิชอบ

ของ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง

ดานเศรษฐกิจ/สังคม/ความ

มั่นคงและการตางประเทศ

• สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิและ

สาํนกังาน ก.พ.ร. ควรรวมกนัสงเสริมความรู

ความเขาใจใหสวนราชการเจาภาพแผนงาน

บูรณาการ และสวนราชการผู รับผิดชอบ

โครงการรวมกนักําหนดเปาหมายการดาํเนิน

งานตามแผนที่ชัดเจนเปนรูปธรรม สามารถ

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคมแหงชาตฉิบบัที ่๑๒ รวมทัง้

รวมกันกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม ของ

หน วยงานที่ เกี่ยวข องให สอดคล องกับ

เปาหมายแผนงาน ➌  

• สวนราชการเจาภาพ ควรสนับสนุนใหมี

การบูรณาการขอมูล และกําหนดหนาท่ี

ความรับผิดชอบตามภารกิจใหชัดเจนเพื่อ

ไมใหมีปญหาความซํา้ซอนในการดาํเนนิงาน ➌  

• สาํนกังบประมาณ สวนราชการเจาภาพ และ     

สวนราชการผูรับผิดชอบโครงการ ควรจัดให

มรีะบบการกาํกบัตดิตามโครงการอยางตอเนือ่ง 

โดยแสดงผลสมัฤทธิข์องการดาํเนนิงานพรอม

ประเมินปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข 

➌  

• สํานักงบประมาณ

• สศช.

• สํานักงาน ก.พ.ร.

• สวนราชการเจาภาพ

แผนงานบูรณาการ 

• สวนราชการ

 ผูรับผิดชอบโครงการ

• ในการดําเนินงานโครงการตามแผน

บูรณาการยังไมสามารถบูรณาการ

ขอมูลและเชือ่มโยงฐานขอมลูระหวาง

หนวยงานเพื่อใชประโยชนรวมกัน

ไดเทาที่ควร และมีการบันทึกขอมูล

ซํ้าซอนกัน

• สวนราชการ : มท ยธ พม

• จังหวัด : สต

• ผูดําเนินงานแตละแผนงาน/โครงการ ควร

รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลของแตละงาน

ใหครบถวนเปนปจจุบัน ➋  

• ส วนราชการเจ าภาพแผนงานบูรณาการ

ในเร่ืองตาง ๆ ควรกําหนดใหมีการเชื่อมโยง/

บันทึกขอมูลลงในระบบ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล

การดาํเนินงานท่ีสามารถขยายผลการดาํเนนิงาน

ในเชิงบูรณาการรวมกันในทุกมิติ และสํานัก

งบประมาณควรสนับสนุนใหมีการบูรณาการ

เชื่อมโยงแลกเปล่ียนข อมูลระหว างแผน

บูรณาการตาง ๆ เพิ่มเติมดวย ➋  

• สวนราชการเจาภาพ

แผนงานบูรณาการ

• สวนราชการ

 ผูรับผิดชอบโครงการ

• สํานักงบประมาณ



๑๓๓๑๓๓

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ขอคนพบ
หนวยงาน

ที่พบปญหา
ขอเสนอแนะ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

♦  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

• การดําเนินงานบูรณาการการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยังไมเปนภาพรวมในการดําเนินงาน

ในทิศทางเดียวกัน

• สวนราชการใน อ.ค.ต.ป. 

กลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ

• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ควรกําหนดหลักเกณฑ การบูรณาการ

ดานโครงสรางพืน้ฐานและนวตักรรมทีช่ดัเจน

เพ่ือใหสวนราชการตาง ๆ นําไปปฏิบัติให

เปนไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเขามามี

บทบาทในการกาํหนดมาตรฐานของครภุณัฑ

มากขึ้น ➌  

• กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

• สวนราชการทีเ่ก่ียวของ

• ขาดการเชื่อมโยงข อมูลระหว าง

หนวยงาน

• สวนราชการใน อ.ค.ต.ป. 

กลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ

• กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมควร

ผลักดันใหเกิดความสําเร็จของยุทธศาสตร

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลดานการพัฒนาศูนย

ขอมูลในประเทศ (Data Center) โดยมี

การบรูณาการเชือ่มโยงขอมลูผานระบบกลาง 

เพื่อใหมีการบูรณาการขอมูลและดําเนินการ

เชงิรกุ สามารถแลกเปลีย่นขอมลูทกุภาคสวน

ใหครบวงจร ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ลดคาใชจาย และเกดิผลประโยชนรวมกัน ➌  

• กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

• สวนราชการทีเ่ก่ียวของ

• เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนา

และเปลี่ยนแปลงอาจกอใหเกิดขยะ

อิเล็กทรอนิกสเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสงผลตอ

การจัดการสิ่งแวดลอม

• สวนราชการใน อ.ค.ต.ป. 

กลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ

• ควรเรงรัดผลักดันใหราง พ.ร.บ. การจัดการ

ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ

อเิลก็ทรอนกิส พ.ศ. .... ใหมผีลบงัคบัใช เพือ่

ใหเกิดการบริหารและจัดการขยะและการ

ดูแลสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ➌  

• กรมควบคุมมลพิษ

• ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนา

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - • สวนราชการตาง ๆ ควรใหความสาํคญัในการ

ดูแลดานมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security)

เพิ่มมากขึ้น ➌ 

• สวนราชการ

• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ควรศึกษาและรวมรวบขอมูลการจัดซื้อ

จัดจางเพื่อการพัฒนางานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของภาครัฐวามกีารดาํเนนิงานโดย

หนวยงาน/บริษัทเอกชนรายใหญใดบาง และ

มปีญหา อปุสรรคอยางไร ทัง้นีเ้พือ่เปนขอมลู

ประกอบการบูรณาการระบบสารสนเทศภาครฐั 

➌

• กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

• สํานักงาน ก.พ. รวมกับกระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ควรวิเคราะห และ

พิจารณากําหนดอัตรากําลังและคุณสมบัติ

ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งภาพรวมและจําแนกตามภารกิจของแตละ

สวนราชการใหมีความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเปน 

การเตรียมบุคลากรรองรับการพฒันาเทคโนโลยี

สารสนเทศไดอยางเหมาะสมตอไป ➌  

• สํานักงาน ก.พ.

• กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม



๑๓๔

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ขอคนพบ
หนวยงาน

ที่พบปญหา
ขอเสนอแนะ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

♦  การสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ

• จงัหวดั/สวนราชการในฐานะผูรบัผดิชอบ

โครงการและผูเกี่ยวของทุกภาคสวน

ตองรวมกันดําเนินการเพื่อใหการ

ทองเที่ยวประสบผลสําเร็จมากขึ้น

• สวนราชการ : กก ศธ วธ 

• จังหวัด : สท พท  สต

• ควรเปดโอกาสใหทุกภาคสวนในทองถิ่น

โดยเฉพาะภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวม

ในการวางแผนและจดัทาํแผนแมบทการพัฒนา

พื้นที่ทองเที่ยว ➋  

• ควรแบงหนาที่ความรับผิดชอบตามภารกิจ

ที่เกี่ยวของดานการทองเท่ียวของแตละ

หนวยงานใหชัดเจน เพื่อลดความซํ้าซอน

ในการดําเนินงาน และควรมีการติดตาม

ประเมนิผลการดาํเนนิโครงการเพ่ือเปนขอมลู

ประกอบการจัดทําโครงการท่ีตอบสนอง

ตอการพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยว

ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป ➋  

• ในการกํ าหนดกิ จกรรมโครงการ เ พ่ิม

ประสิทธิภาพการแขงขันดานการทองเที่ยว

ควรพิจารณาสงเสริมการทองเท่ียวเพ่ือรักษา

วัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิมไวด วยเพ่ือให

การการสงเสริมการทองเที่ยวมีความยั่งยืน 

เพ่ือใหนักทองเที่ยวมีความสนใจมาเท่ียว

ไดตลอดทั้งป มิใชสงเสริมเฉพาะชวงฤดูกาล

หรือเทศกาลเทานั้น ➌   

• กระทรวง กก

• จังหวัด

• สวนราชการ

 ผูรับผิดชอบโครงการ

♦  การจัดการแรงงานตางดาวและการคามนุษย

• การบูรณาการการจัดการแรงงาน

ตางดาวและการคามนุษยยังไมเกิด

การบูรณาการการทํางานรวมกัน

อยางแทจริง

• สวนราชการ : พม รง • สวนราชการเจาภาพ ไดแก กระทรวงการ

พัฒนาสังคมฯ รวมกับกระทรวงแรงงาน

ควรกําหนดนโยบายดานการปองกันและ

ปราบปรามการคามนษุยเสนอตอรฐับาลใหมี

ความตอเนือ่งและชดัเจนมากยิง่ขึน้ และควร

เพ่ิมการรณรงคประชาสัมพันธเพ่ือใหเกิด

ความรับรูเขาใจและตระหนักถึงปญหาในทุก

ภาคสวน ➌  

• กําหนดนโยบายใหมุงเนนการแสวงหาความ

รวมมือการดําเนินงานในระดับพื้นที่ เพื่อ

บูรณาการรวมกันแกปญหาในทุกภาคสวน 

ทัง้ภาครัฐและเอกชน และควรสรางพันธมิตร

การแกไขปญหาในระดับภูมิภาคอาเซียน

รวมกันดวย ➌  

• พัฒนาระบบฐานขอมูลในเรื่องแรงงาน

ตางดาวและการคามนุษยใหสมบูรณและ

สามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางทุกหนวย

ราชการได ➌  

• กระทรวง พม รง

• สวนราชการอื่น

 ที่เกี่ยวของ



๑๓๕๑๓๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ขอคนพบ
หนวยงาน

ที่พบปญหา
ขอเสนอแนะ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

♦  การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด

• สงัคมยงัไมตระหนกัรับรูในพษิภยัของ

ยาเสพติด และยังไมเห็นความสําคัญ

ในการใหความรวมมือแกไขปญหายา

เสพติดของสวนรวม

• สวนราชการ : มท ยธ • สนับสนุนใหมีการรณรงคอยางเขมขนโดยใช

สือ่ประชาสมัพันธทกุชองทาง เพ่ือใหเกดิการ

คํานึงถึงเยาวชนที่อาจสูญเสียตอพิษภัย

ยาเสพตดิซึง่กระทบความมัน่คงของชาต ิและ

การสรางชมุชน/ครอบครัว ใหเขมแขง็ โดยใช

กลไกประชารัฐ ➋  

• สงเสริมการจัดกิจกรรมตานยาเสพติดตาง ๆ 

ในชุมชน และควรตั้งเครือขายรับฟงขาว

จากเยาวชน โดยเทคโนโลยีเพื่อติดตาม

ยาเสพติด  ➋

• กระทรวงมหาดไทย

• กระทรวงยุติธรรม

• ป.ป.ส.

• ปญหาผูผานการบําบัดและฟนฟูแลว

แตไมมีอาชีพและสังคมยังไมยอมรับ

อาจหวนกลบัไปสูการตดิยาเสพตดิซํา้

• สวนราชการ : ยธ • สนับสนุนใหมีนโยบายสงเสริมอาชีพโดยจัด

ตั้งเปนกองทุนสงเสริมอาชีพใหกับผูผานการ

บาํบดัทีม่คีวามประพฤตดิ ีและทาํความเขาใจ

ให ชมุชน ภาคเอกชน องคกรตาง ๆ รวมกัน

รับผิดชอบตอสังคม ➌  

• กระทรวงยุติธรรม

• ป.ป.ส.

• ประเทศเพื่อนบานขาดความเขมแข็ง

จรงิจงั ในการดาํเนนิปองกนัปราบปราม 

รวมทัง้ขาดแคลนบคุลากร/วสัด ุอปุกรณ 

เครื่องมือท่ีทันสมัยไมเพียงพอ โดย

บางครั้งฝายไทยตองใหการชวยเหลือ

สนับสนุน 

• สวนราชการ : มท ยธ • ในระดับภูมิภาคอาเซียนรัฐบาลควรทํา

ค ว ามตกล ง ให  เ กิ ด ค ว าม ร  ว มมื อ กั บ

ประเทศเพื่อนบานอยางจริงจัง โดยใชกลไก

การดําเนินงานสํานักงานประสานงาน

ปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)

ใหประสบผลสาํเร็จในการประสานความรวม

มอืดานการขาว การปราบปราม การวางแผนงาน

กฎหมายและการสนับสนุนองคความรูดาน

ยาเสพติดในภูมิภาค ➌   

• กระทรวงมหาดไทย

• ป.ป.ส.

• การดําเนินคดีกับผูคา ผูเสพ พบวา

ยังไม ประสบผลสําเร็จเท าที่ควร

โดยผู กระทําผิดยังไมเกรงกลัวตอ

กฎหมาย 

• สวนาชการ : มท ยธ • ควรบังคับใชกฎหมายกับผู กระทําผิดดาน

ยาเสพติดอยางจริงจัง ➊  

• ควรทบทวนระบบกฎหมายใหมีมาตรฐานใน

การลงโทษและการดําเนินการทางกฎหมาย

ควรเปนไปอยางรวดเร็ว ➌ 

• กระทรวงยุติธรรม

• ป.ป.ส.

♦  การสงเสริมการวิจัยและการพัฒนา

• การวิจัยท่ีเกี่ยวกับผลการศึกษาบาง

โครงการไมไดแสดงขอมูลรายละเอียด

ทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการใชประโยชนจาก

ผลการศึกษาฯ 

• สวนราชการ : สคก. • สวนราชการเจาของโครงการควรรายงาน

ข อมูลการใช ประโยชนของรายงานผล

การศึกษาที่ไดรับ เพื่อใชประเมินผลสําเร็จ 

และเพือ่ใหทราบแนวคิด ความเปนมาและใช

เปนแนวทางในการนําไปตอยอดในการ

ดําเนินงานไดตอไป ➋  

• สวนราชการ

 ผูรับผิดชอบโครงการ



๑๓๖

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ขอคนพบ
หนวยงาน

ที่พบปญหา
ขอเสนอแนะ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

• ขอเสนอแนะอืน่ ๆ เพือ่สนบัสนนุใหงาน

ดานการวจิยัและพัฒนาบรรลเุปาหมาย

ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

ไดอยางเหมาะสม และยั่งยืน

• อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดาน

บริหารฯ

• สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ

สงเสริมสนับสนุนการวิจัยของภาคเอกชนให

มีสัดสวนที่สูงขึ้น เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย

และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ 

โดยเปดโอกาสใหเอกชน ผูประกอบการเขามา

มสีวนรวมในทกุระดบัตัง้แตการกาํหนดโจทย 

การรวมลงทุนทําวจิยัและเปนเจาของผลงาน

วิจัยรวม ตลอดจนการจัดสรรทรัพยสิน

ทางปญญาที่เหมาะสมเปนธรรม ➌  

• ควรมีการเนนการใชทรัพยากรการวิจัยและ

เครือขายภาคีการวิจัยท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะการตอยอดภูมิป ญญาใหเกิด

ประโยชนเชิงพาณิชย และผลักดันใหเกิด

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนตอชุมชน 

ทองถ่ิน และสาธารณะใหมากข้ึน และมุงเนน

การกําหนดตัวชี้วัดระดับผลผลิตและระดับ

ผลลัพธในดานการตอยอดงานวิจัยไปสู 

นวัตกรรม ➌  

• ภาครฐัควรกาํหนดหนวยงานหลกัในการตดิตาม 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานบูรณาการ

ดานการสงเสริมการวิจัยและการพัฒนา 

รวมทัง้ทาํหนาทีใ่นการประเมนิผลสาํเรจ็ของ

วิจัยภาพรวมของประเทศ ➌  

• กรมทรัพยสินทางปญญาควรมีการปรับปรุง

ระบบการจดแจงทรัพยสินทางปญญาใหมี

ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน และหนวยงานที่

ทาํหนาทีส่งเสรมิการวจิยัและการพฒันา เชน 

วช. สวทช. สกว. ควรชวยอาํนวยความสะดวก

ในการจดแจงทรัพยสินทางปญญาใหกับ

ผูขอรับบริการดวย ➌  

• สภานโยบายวจิยัและ

นวัตกรรมแหงชาติ

• กรมทรพัสินทางปญญา  

• วช

• สวทช

• สกว.

♦  การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

• การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผน

บูรณาการเขตเศรษฐกิจพิ เศษมี

อุปสรรคจากดําเนินการโดยตองรอ

การจัดสรรงบประมาณปกติของ

หนวยงาน ซึ่งทําใหหนวยงานตาง ๆ 

ไมสามารถดําเนินการตอเนื่องตาม

แผนบูรณาการใหสอดคลองกันได

• จังหวัด : กจ สก ตร นค นพ • คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ (กนพ.) ควรเสนอรัฐบาลพิจารณา

กาํหนดใหการดาํเนนิการพฒันาเขตเศรษฐกจิ

พิ เศษได รับการจัดสรรงบประมาณใน

ลักษณะพิเศษแยกจากงบประมาณปกติ 

และมอบหมายหนวยงานท่ีปฏบัิติงานดานตาง ๆ 

ในระดับพื้นที่ใหมีความชัดเจน ➌  

• กนพ.



๑๓๗๑๓๗

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ขอคนพบ
หนวยงาน

ที่พบปญหา
ขอเสนอแนะ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

• รปูแบบของเขตพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ 

ยังไมมีความชัดเจนแนนอนสําหรับ

นกัลงทนุทาํใหนกัลงทนุทีม่คีวามสนใจ

เขามาลุงทุนไมมากเทาท่ีควร และ

ภาคเอกชนไมได  รับขอมูลที่ชัดเจน

จากหนวยงานที่ติดตอดวย

• จังหวัด : กจ สก ตร มก นค 

นพ 

• รัฐบาลควรมอบหมายให BOI พิจารณาการ

เพิ่มสิทธิประโยชนใหกับผูประกอบการเพ่ือ

เปนการจงูใจนกัลงทนุ และกระทรวงพาณชิย

เพ่ิมการประชาสัมพันธใหคําปรึกษาขอมูล

การลงทุนใหกับภาคเอกชน ➌ 

• ภาครัฐควรจดัตัง้หนวยงานรับผดิชอบในการ

ประสานงานและใหขอมลูทีถ่กูตอง ชดัเจนแก

ภาคเอกชน โดยมีการบูรณาการขอมูลจาก

สวนราชการทีเ่กีย่วของกบัการดาํเนนิงาน และ

ควรจดัตัง้หนวยบรกิารภาคเอกชนแบบเบ็ดเสรจ็ 

(One Stop Service) เพื่อชวยผลักดัน

นโยบายไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง ➌  

• กนพ.

• คณะกรรมการ

 สงเสริมการลงทุน

• กระทรวงพาณิชย

• การดาํเนนิงานดานการคาชายแดนไทย

พบปญหาอุปสรรคท่ีควรไดรับการ

แกไขในเชงินโยบาย เชน แนวโนมการ

เสียดุลการคากับ สปป. ลาว ที่นําเขา

มากกวาสงออก/รวมทั้งจัดเก็บภาษี

มูลคาเพิ่มสินคานําเขาเพิ่มขึ้น และ

การพัฒนาพื้นที่การคาชายแดนให

เหมาะสม

• จังหวัด : นค • ควรมแีผนจดัการแกปญหาการเสยีดลุการคา

กับ สปป. ลาว ในอนาคต และพิจารณา

ผลกระทบที่ สปป. ลาว ไดออกประกาศ

การจดัเกบ็ภาษีมลูคาเพิม่สาํหรบัสนิคานาํเขา

เพ่ิมข้ึน รวมท้ังติดตามทาทีของ สปป. ลาว 

เกีย่วกับปญหาความขัดแยง/กรณมีกีารสราง

เขื่อนท่ีอาจจะมีผลกระทบการคาชายแดน

ตอประเทศไทย ➌  

• กําหนดหนวยงานระดับจังหวัดใหมีบทบาท

ทีจ่ะรับผิดชอบดแูลการคาชายแดนใหชดัเจน 

และควรมีการประสานความรวมมือระหวาง

หนวยงานรัฐและเอกชนของไทย ในการแกไข

ปญหาการคาชายแดนตาง ๆ ใหเปนรปูธรรม

มากยิ่งขึ้น ➌ 

• ควรสงเสรมิใหจงัหวดัหนองคายเปนเขตเศรษฐกจิ

พิเศษที่มุ งเนนในเร่ืองของการทําธุรกรรทาง

การเงิน (Financial trade zone) ➌  

• กนพ.

• กรมสงเสริมการคา

ระหวางประเทศ

• ยังไมมีความชัดเจนเกี่ยวกับประเด็น

การจดัเกบ็ภาษทีองถ่ินของเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ  

• จังหวัด : สก • กนพ. พิจารณามอบหมาย อกนพ. รวมหารือ

หนวยงานกลางและผูรับผิดชอบการดูแลจัด

เก็บภาษีในระดับพื้นที่เพื่อพิจารณากําหนด

กรอบแนวทางการจัดเก็บภาษีทองถ่ินของ

เขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษใหชดัเจนตอไป ➌  

• เทศบาลในพื้นที่

• พืน้ท่ีการเกษตรจํานวนมากถูกนายทุน

กวานซื้อกอนการประกาศเปนเขต

เศรษฐกิจพิเศษ กอใหเกิดปญหาเรื่อง

ที่ดินทํากินสําหรับภาคการเกษตร

ในอนาคต 

• จังหวัด : สก กจ • ในการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง รวมกบัหนวยงาน

ที่เกี่ยวของควรพิจารณากําหนด Zoning 

ของพื้นท่ีการพัฒนาใหชัดเจน เพื่อใหพื้นท่ี

การเกษตรไดรับการสงวนไวมิใหนําไปใชทํา

ประโยชนในดานอื่น ๆ ➌  

• กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง



๑๓๘

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

 ๔.๒.๓ สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะแผนงานบรูณาการดานการสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอม

  จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการ (ค.ต.ป.) พบวา มีขอคนพบที่อาจเปนปญหา อุปสรรค ท่ีสงผลใหการดําเนินโครงการภายใต

แผนงานบูรณาการดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของ

แผนงานฯ ไดเทาทีค่วร  ค.ต.ป. จงึมขีอเสนอแนะตอผูเกีย่วของในแตละระดับ เพือ่นาํไปปรับปรุงการดําเนนิงาน

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีรายละเอียดดังนี้

  (๑) ขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูดําเนินงาน

ขอคนพบ
หนวยงาน
ที่พบปญหา

ขอเสนอแนะ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

• ผูประกอบการยงัมรีะดบัความรูความสามารถ
ไมเพียงพอที่จะผลิตและใหบริการไดตาม
มาตรฐาน โดยยงัขาดความรูดานเทคโนโลยี 
ขาดการนาํนวตักรรมมาใชในการยกระดบั
คณุภาพสนิคาและบรกิาร มีการนาํความรู
ไปตอยอดทางธุรกิจในระดับตํ่า

• สวนราชการ : กษ
• จังหวัดใน อ.ค.ต.ป.
 กลุมจังหวัดคณะที่ ๓

• ผูดาํเนินงานควรประสานขอการสนับสนุน
ดานวิชาการจากหนวยงานวิจัย สถาบัน
การศึกษามาชวยพัฒนาศักยภาพของ
ผูประกอบการในดานตาง ๆ ใหดยีิง่ข้ึน ➊  

• กระทรวง
• กรม
• จังหวัด

• ผู ประกอบการพัฒนาสินคาและบริการ
ไมสอดคลองกับความตองการของตลาด
ผูบริโภค

• จังหวัดใน อ.ค.ต.ป.
 กลุมจังหวัด คณะที่ ๓

• ผูดําเนินงานควรสงเสริมใหผูประกอบการมี
การพฒันาสินคาใหไดมาตรฐานและสอดคลอง
กับความตองการของผูบริโภค ➋  

• กระทรวง
• กรม
• จังหวัด

• บางพื้นที่มีการพัฒนาสินคาและบริการที่
ใกลเคียงกัน จึงอาจเกิดการแขงขันกันเอง
ระหวางวิสาหกิจชุมชน ทําใหผลประกอบ
การไมดีเทาที่ควร

• สวนราชการ : กษ • ผูดําเนนิงานควรสงเสริมการสรางเครอืขาย
วิสาหกิจที่มีการดําเนินงานลักษณะเดียวกัน
ในพื้นที่ใกลเคียง เพื่อสรางความเขมแข็ง
ของวิสาหกิจใหมีอํานาจการตอรองทาง
การตลาดเพ่ิมข้ึน สามารถเพ่ิมศักยภาพ
ในการขยายตลาดท้ังในและตางประเทศ ➋

• สํานักงานเกษตรจังหวัด 
• กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ

• วิสาหกิจชุมชนที่มีการจดทะเบียน และ
มีการกูยืมอยางตอเนื่อง บางสวนมีการ
ดาํเนินงานไมตรงตามแนวทาง/วตัถุประสงค
ของการจัดตั้ง

• จังหวัดใน อ.ค.ต.ป.
 กลุมจังหวัด คณะที่ ๑

• สํานักงานเกษตรจังหวัด ควรเรงรัดและ
ติดตามการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
ทีไ่ดมีการจดทะเบียนและกูเงนิอยางตอเนือ่ง 
เพ่ือใหคําปรึกษาและขอแนะนําในการแกไข
ปญหาตาง ๆ ใหเกดิการพฒันาอยางยัง่ยนื 
และตรงตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง 

➋  

• สํานักงานเกษตรจังหวัด 
• กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ

• วสิาหกจิชมุชนบางสวนยงัไมไดดาํเนนิงาน
ในรปูแบบของวสิาหกจิชมุชนอยางแทจรงิ 
โดยพบวามีสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน
ที่ไมไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน

• สวนราชการ : กษ • สํานักงานเกษตรจังหวัด ควรตรวจสอบ
และเสริมสร างความเข าใจเกี่ ยวกับ
วัตถุประสงคและบทบาทในการดําเนินงาน
ใหแกสมาชิกวิสาหกิจชุมชนไดเขาใจและ
ตระหนกัถงึความสาํคญัของการมสีวนรวม
ในการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดประโยชนและ
ความกาวหนาตอสมาชิกอยางแทจริง ➋  

• สํานักงานเกษตรจังหวัด 
• กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ



๑๓๙๑๓๙

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

  (๒) ขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการ

ขอคนพบ
หนวยงาน
ที่พบปญหา

ขอเสนอแนะ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

• บางโครงการมผีลการดาํเนนิงานไมเปน
ไปตามเปาหมาย หรอืตํา่กวาเปาหมาย 
เน่ืองจากหลายสาเหตุ ไดแก การ
ดาํเนนิงานลาชากวาแผนงานท่ีกําหนด 
การดําเนนิงานไมตรงตามวัตถปุระสงค 
ผูรับผิดชอบโครงการขาดความพรอม
ในรายละเอียดของโครงการ กําหนด
แผนงานและรูปแบบการดําเนินงาน
ทีไ่มชดัเจน ทาํใหตองมกีารปรบัเปลีย่น
รายละเอียดบอยครั้ง รวมท้ังปจจัย
ภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได เชน 
ไมมีผูเสนอราคา ท่ีปรึกษา/ผูรับจาง
ดําเนินงานลาชา

• สวนราชการ : กษ พณ 
ยธ รง ศธ อก

• ผูรบัผิดชอบโครงการควรกาํหนดรายละเอียดของโครงการ
ใหชัดเจนกอนเริ่มดําเนินการ ไดแก วัตถุประสงค
กลุมเปาหมาย บุคลากร วิธีการดําเนินงาน ผลผลิต 
ผลลัพธ เปาหมาย เปนตน เพื่อใหสามารถดําเนินงาน
ไดทันที เมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ ➊

• กระทรวง
• กรม

• ผู รับผิดชอบโครงการควรมีการศึกษาและประเมิน
ผลกระทบกอนเร่ิมดําเนินโครงการอยางละเอียด
รอบคอบ เพ่ือประเมนิความเสีย่ง ปจจยัเก้ือหนุน ปจจยั
อปุสรรค ศกัยภาพ และความพรอมของแตละพ้ืนทีห่รือ
แตละกลุมเปาหมาย เพ่ือใหสามารถกําหนดแผนงาน
และดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและ
สามารถลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานได  ➊

• กระทรวง
• กรม

• ผูรับผิดชอบโครงการควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและ
กําหนดแผนการดําเนินงานใหชัดเจน เปนมาตรฐาน
เดยีวกนั เพ่ือใหผูดาํเนินงานสามารถปฏิบตังิานไดอยาง
ถูกตอง ทั้งน้ี ควรมีการประสานงานและเตรียมการไว
ลวงหนา เพื่อเตรียมความพรอมใหกับผูที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินงาน ➊ 

• กระทรวง
• กรม

• หวัหนาสวนราชการของหนวยงานผูรบัผดิชอบโครงการ
ควรบรูณาการกลไกการบรหิารจดัการภายในหนวยงาน
ใหมีความตอเนื่องและเชื่อมโยงกัน โดยคํานึงถึงลําดับ
กระบวนการตั้งแตเริ่มตนธุรกิจตอเนื่องจนถึงการตลาด
ทัง้ในและตางประเทศ อีกทัง้ควรกาํหนดใหมีการตดิตาม 
เรงรัดการดําเนินงานอยางใกลชิด ➊  

• กระทรวง
• กรม

• ผูรับผิดชอบโครงการควรเพิ่มการประชาสัมพันธให
ผูรับจางในพ้ืนทีแ่ละพ้ืนทีใ่กลเคยีงไดรับทราบและสนใจ
เขารวมประกวดราคา ➊  

• กระทรวง
• กรม

• ขาดความพรอมดานบุคลากรในการ
ดาํเนนิงาน ทัง้เชิงปริมาณและเชงิคณุภาพ
ทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามแผน
ทีก่ําหนด และไมครอบคลุมกับจํานวน
และกลุมเปาหมายที่กําหนดไว

• สวนราชการ : รง ศธ • ผูรับผิดชอบโครงการควรประเมินความเส่ียงดานบุคลากร
และกําหนดแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ในกรณีที่มีบุคลากรไมเพียงพอหรือมีการสับเปลี่ยน
โยกยายเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 
พรอมทั้งกําหนดแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
หนวยงานใหมคีวามรูและทักษะท่ีจําเปนตอการดาํเนนิงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยอาจ
จัดหาผูเชี่ยวชาญมาเปนท่ีปรึกษาเพื่อใหความรู หรือ
ประสานขอความรวมมอืดานวชิาการจากสถาบนัการศกึษา 
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน ➊   

• กระทรวง
• กรม

• ผูรบัผดิชอบโครงการ ควรจดัทาํระบบฐานขอมลู/ระบบ
สารสนเทศเพ่ือรวบรวมองคความรูที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานสําหรับบุคลากร เพ่ือใชสืบคนและสามารถ
นําไปใชไดสะดวก ➋ 

• กระทรวง
• กรม



๑๔๐

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ขอคนพบ
หนวยงาน
ที่พบปญหา

ขอเสนอแนะ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

• การกําหนดกิจกรรมไม สอดคลอง
กับความสนใจและศักยภาพของ
กลุมเปาหมาย จึงไดรับความรวมมือ
ตํ่ากวาที่คาดการณ และบางกิจกรรม
ไดรับความสนใจระดับสูงจากบุคคล
ที่ไมใชกลุมเปาหมาย

• สวนราชการ : กษ ยธ 
ศธ

• ผู รับผิดชอบโครงการควรสํารวจความตองการของ
กลุมเปาหมายกอนเร่ิมดาํเนนิการ และกําหนดกจิกรรม
ใหเหมาะสมกับศักยภาพและความสนใจของกลุ ม
เปาหมาย ➊ 

• กระทรวง
• กรม

• ผูรับผิดชอบโครงการควรกําหนดเกณฑการคัดเลือก
กลุมเปาหมายใหชัดเจน พรอมทั้งกําหนดเกณฑการ
ประเมินผล เพื่อใหผูรวมดําเนินงานสามารถพิจารณา
คัดเลือกดวยมาตรฐานเดียวกัน โดยอาจกําหนด
โครงการ/กิจกรรมตามกลุมเปาหมายเปน ๒ กลุม ไดแก 
๑) กลุมเปาหมายทีเ่ปดกวางเพือ่ใหความรูพืน้ฐาน และ 
๒) กลุ มเปาหมายมุ งเนนศักยภาพ/กลุ มเฉพาะทาง
เพื่อใหความรูเชิงลึก เปนตน ➊  

• กระทรวง
• กรม

• ผูรบัผดิชอบโครงการแตละโครงการทีม่คีวามตอเนือ่งกนั 
ควรกําหนดกลไกการสงตอกลุมเปาหมายใหกบัโครงการ
ที่เก่ียวของอยางเปนระบบ โดยคํานึงถึงหวงโซคุณคา
ของวิสาหกิจฯ ซึ่งมีความเชื่อมโยงการดําเนินงานกับ
ภาคสวนตาง ๆ เพื่อชวยใหการกําหนดกลุมเปาหมายมี
ความชัดเจน  ➊

• กระทรวง
• กรม

• งบประมาณที่จัดสรรใหบางกิจกรรม/
โครงการ ยงัไมเพยีงพอตอการดาํเนนิงาน
เพือ่ใหบรรลตุามเปาหมาย โดยมีสาเหตุ
มาจากหลายปจจัย เชน บางโครงการ
มีค  า ใช  จ  ายด  านวัสดุอุปกรณ สู ง 
จึงไมสามารถดําเนินการไดครอบคลุม
กลุมเปาหมาย บางโครงการมขีอจาํกดั
ดานระเบียบในการใชงบประมาณ
ที่ทําให การดําเนินงานไมสามารถ
ตอบสนองตอความตองการที่แทจริง
ของกลุ มเปาหมาย ผลกระทบจาก
ปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได 
เช น  อัตราแลกเปลี่ ยน เงินตรา
ตางประเทศ 

• สวนราชการ : นร กษ 
พณ ศธ อก 

• ผูรับผิดชอบโครงการควรมีการประเมินประสิทธิภาพ
การใชจายงบประมาณของแตละลักษณะกิจกรรม/
โครงการ วาผลผลิตสรางประโยชนตอกลุมเปาหมาย
และมีความคุมคามากนอยเพียงใด ➋

• กระทรวง
• กรม

• ผูรับผิดชอบโครงการควรมีการประเมินความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
และประมาณการคาใชจายท่ีอาจจะเกิดขึ้นในกรณีตาง ๆ
โดยอาจขอรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงอ่ืน  ๆ
เพิ่มเติม เชน จากภาคเอกชน เปนตน ➊

• กระทรวง
• กรม

• บางโครงการมีการเบิกจ ายล าช า 
เนือ่งจากเจาหนาท่ีมคีวามรูความเขาใจ
ในระเบียบและวิธีการจัดซื้อจัดจาง
ไม เพียงพอ จึงไม สามารถปฏิบัติ
ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

• สวนราชการ : ศธ อก
• จังหวัดใน อ.ค.ต.ป. 

กลุมจังหวัด คณะที่ ๔

• ผูรับผิดชอบโครงการ ควรเสริมสรางความรูความเขาใจ
ดานระเบียบและวิธีการจัดซื้อจัดจางใหแกผูปฏิบัติงาน 
โดยอาจทําเป นคู มือการเบิกจ ายงบประมาณที่มี
รายละเอียดชัดเจน เพื่อใหผู ปฏิบัติงานสามารถ
ดําเนินการไดอยางถูกตอง ➊ 

• กระทรวง
• กรม
• จังหวัด



๑๔๑๑๔๑

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

  (๓) ขอคนพบและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

ขอคนพบ
หนวยงาน

ที่พบปญหา
ขอเสนอแนะ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

• การกาํหนดทศิทางการบูรณาการ

การทํางานรวมถึงการบูรณาการ

การจัดสรรงบประมาณในระดับ

ประเทศยังไมชัดเจนเทาท่ีควร 

สงผลใหการดําเนินงานในระดับ

พื้นท่ียังมีความซํ้าซ อน เช น

การกําหนดกลุมเปาหมายของ

โครงการสงเสริมวสิาหกิจนาดกลาง

และขนาดยอม (SMES) โครงการ

สงเสริมวิสาหกิจชุมชน และ

โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

(OTOP) มีความซํ้าซอนกัน

• สวนราชการ : กษ อก 

• จังหวัดใน อ.ค.ต.ป. 

กลุมจังหวัด คณะที ่๑ 

• จังหวัดใน อ.ค.ต.ป. 

กลุมจังหวัด คณะที ่๓

• หนวยงานกลางที่เกี่ยวของควรมีการบูรณาการ

เชิงนโยบายใหมีความชัดเจน และกําหนดใหมี

การบูรณาการแตละกระบวนการตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า 

ปลายนํ้า โดยคํานึงถึงหวงโซคุณคา (Value chain) 

ของการพัฒนาวิสาหกิจฯ โดยกําหนดหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ ภารกิจ อํานาจหนาที่ของแตละหนวยงาน

ใหครบถวนทุกกระบวนการ กําหนดกลไกการสงตอ

กลุมเปาหมายในแตละระดับใหสามารถตอยอดความรู

ไดอยางตอเน่ือง และไมใหเกิดปญหาความซ้ําซอน

ของการปฏิบัติภารกิจในระดับพื้นที่ เชน กําหนดให

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารวมดําเนินงาน

ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร  

สวนดานมาตรฐานการผลิตอาจกําหนดใหกระทรวง

สาธารณสขุดาํเนนิการกาํหนดมาตรฐานดานสขุอนามยั 

กาํหนดใหกระทรวงวฒันธรรมรวมสงเสริมการพัฒนา

สินคาจากภูมิปญญาทองถิ่นและการทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม เปนตน ➊  

• สศช.

• สํานักงบประมาณ

• สสว.

• สํานักงบประมาณควรบูรณาการรวมกับหนวยงาน

เจาภาพและหนวยงานรวมดําเนินการในการจัดสรร

งบประมาณระยะสั้น กลาง ยาว ใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตร นโยบาย เปาหมายการดําเนินงาน

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดและสามารถดําเนินการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ➋

• สํานักงบประมาณ

• กรมสงเสริมการเกษตรและสํานักงานเกษตรจังหวัด

ควรเปนเจาภาพในการจัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจ

ชมุชนแบบองครวมสาํหรบัแตละจงัหวดั ใหเชือ่มโยง

กับแผนงานฯ ระดับประเทศ โดยคํานึงถึงความ

ตองการในการพัฒนาและศกัยภาพ/ความพรอมของ

แตละพ้ืนที ่เพ่ือทดแทนการกาํหนดโครงการสงเสริม

วิสาหกิจชุมชนแยกตามภารกิจของแตละกระทรวง 

ซึง่อาจซํา้ซอนหรือไมตรงตามความตองการทีแ่ทจริง

ของกลุมเปาหมาย ➋  

• กรมสงเสริมการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ

• สํานักงานเกษตรจังหวัด



๑๔๒

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ขอคนพบ
หนวยงาน

ที่พบปญหา
ขอเสนอแนะ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

• ตัวชี้วัดรายโครงการยังไมสามารถ

สะทอนผลสมัฤทธิแ์ละความสาํเร็จ

ภาพรวมของแผนงานฯ ไดอยาง

ชัดเจน

• สวนราชการ : ศธ อก • หนวยงานกลางที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตาม

แผนงานฯ ควรกําหนดกลไกการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการดําเนินงานอยางต อเนื่อง

ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ภายหลังจากดําเนินการ

เสร็จสิ้น โดยเปรียบเทียบสภาพกอนและหลังการ

ดําเนินงาน และสรุปเปนภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของ

แผนงานฯ ดวยตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลไดชัดเจน 

สามารถสะทอนความสําเร็จในการขับเคล่ือนนโยบาย

ไดอยางเปนรูปธรรม  ➋

• สสว.

• สศช.

• สํานักงบประมาณ

• สํานักงาน ก.พ.ร.

• สํานักงานสถิติแหงชาติ



๑๔๓๑๔๓

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ขอคนพบ
หนวยงาน

ที่พบปญหา
ขอเสนอแนะ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

• ภาครัฐดําเนินการสงเสริมการ

พัฒนาวิสาหกิจฯ ไดไมครอบคลุม

ก ลุ  ม เ ป  า ห ม า ย เ ท  า ท่ี ค ว ร

ผูประกอบการบางสวนยังไมได

รับโอกาสในการพัฒนาอยาง

เทาเทียม มีขอจํากัดทางดาน

เงินทุนและการเข าถึงข อมูล

การตลาดเชิงลึก

• สวนราชการ : ศธ

• จังหวัดใน อ.ค.ต.ป.  

กลุมจังหวัด คณะที ่๓

• ภาครัฐควรดําเนินการในเชิงรุกมากยิ่งข้ึน เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาผู ประกอบการไดตรงตาม

ศกัยภาพ อํานวยความสะดวกในการประกอบกจิการ

แบบครบวงจร ในรูปแบบการจดัตัง้ศนูยใหคาํปรึกษา

แนะนํา ศูนยอํานวยความสะดวกผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน ➋  

• กระทรวง

• กรม

• จังหวัด

• ภาครัฐควรมีนโยบายสงเสริมใหธนาคารเฉพาะกิจ

ของรัฐ เชน ธนาคารออมสนิ ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร และธนาคารพัฒนาวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME 

Bank) ใหการสนับสนุนแกวิสาหกิจท่ีมีศักยภาพใน

ระดบัตาง ๆ และมคีวามพรอมทีจ่ะยกระดบัธรุกจิให

ขยายตัวยิ่งขึ้น เพิ่มเติมจากมาตรการที่รัฐบาลได

ดาํเนนิการแลว เชน การจดัตัง้กองทนุเพ่ือรวมลงทนุ

กับวิสาหกิจเริ่มตน มาตรการฟนฟูกิจการวิสาหกิจฯ 

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าสําหรับวิสาหกิจฯ

เปนตน  ➋

• สสว.

• ธนาคารแหงประเทศไทย

• กระทรวงการคลัง

• ปจจุบันสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (สสว.) เปนผูรวบรวมขอมูลทางสถิติของ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ขอมูลจํานวนวิสาหกิจ

ที่จดทะเบียน ดังนั้นจึงเห็นควรมอบหมาย ให สสว. 

เปนเจาภาพในการจัดทําระบบฐานขอมูลแบบ

เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ประกอบดวยผล

การดําเนินงานของผูประกอบการที่ประสบความ

สาํเร็จในการเพ่ิมศกัยภาพดานตาง ๆ วธิแีกไขปญหา

จาํแนกตามประเภทธรุกจิ ประเภทสนิคาและบริการ

ในระดับพื้นท่ี เพือใชในการติดตามผลการสงเสริม

วิสาหกิจฯ แตละแหงวาไดรับการพัฒนาตอยอด

ในเรื่องใดบาง พรอมทั้งเพื่อเผยแพรแนวการปฏิบัติ

ที่เปนเลิศ (Best Practices) และสนับสนุน

ขอมูลท่ีจําเปน องคความรูท่ีทันสมัยในการสราง

ความเขมแข็งของธุรกิจใหพรอมตอการขยายตลาด 

ใหแกผู สนใจ/ผู ประกอบการสามารถนําไปใชได

อยางสะดวก  ➋

• สสว.

หมายเหตุ : ➊ แผนการดําเนินการระยะสั้น (ระยะเวลาดําเนินการไมเกิน ๖ เดือน)
 ➋ แผนการดําเนินการระยะปานกลาง (ระยะเวลาดําเนินการไมเกิน ๑๒ เดือน)
 ➌ แผนการดําเนินการระยะยาว (ระยะเวลาดําเนินการตั้งแต ๑๒ เดือนขึ้นไป)





ภาคผนวก ๑

>> ระเบียบสำ นักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและ
 ประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘

>> ระเบียบสำ นักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและ
 ประเมินผลภาคราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

>> ระเบียบสำ นักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและ
 ประเมินผลภาคราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

ระเบียบสำ นักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๒





๑๔๗๑๔๗

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)



๑๔๘

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)



๑๔๙๑๔๙

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)



๑๕๐

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)



๑๕๑๑๕๑

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)



๑๕๒

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)



๑๕๓๑๕๓

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)



๑๕๔

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)



๑๕๕๑๕๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)



๑๕๖

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)



ภาคผนวก ๒
องคประกอบและอำ นาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลคณะตาง ๆ

>> คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

>> คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
 เกี่ยวกับการกำ หนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและ
 ประเมินผลภาคราชการ

>> คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
 ภาคราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการกำ หนดแนวทาง 
 วิธีการการบูรณาการระบบการตรวจสอบและประเมินผล
 ของหนวยงานกลางที่อยูในกำ กับของราชการฝายบริหาร

>> คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
 กลุมจังหวัด ๔ คณะ

>> คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
 กลุมกระทรวง ๔ คณะ

>> คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
 ประจำ กระทรวง ๒๐ คณะ





๑๕๙๑๕๙

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

ลําดับที่ รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

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

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมกรร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ

หมายเหตุ - ลําดับที่ ๒ - ๘ , และ ๑๘ - ๑๙  เปนกรรมการโดยตําแหนง
 - ลําดับที่ ๙ - ๑๖ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มาจากการสรรหา ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่  ๘ มิถุนายน  ๒๕๕๓

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 ๑. วางนโยบาย แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลในภาคราชการ รวมถึงกําหนดประเด็นหัวขอการตรวจสอบและประเมินผล

 ๒. ใหความเห็นชอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลตาม (๑) ของคณะอนุกรรมการตาม (๗) และหนวยงานกลางที่มี

ภารกิจดานการตรวจสอบและประเมินผล

 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



๑๖๐

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ลําดับที่ รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

๑๕.

๑๖.

๑๗.

๑๘.

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.

รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

ผูอํานวยการกองสงเสริมการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการ  สํานักงาน ก.พ.ร.

ประธานอนุกรรมการ

รองประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่

 ๑. กําหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ รวมถึงประเด็นหัวขอการตรวจสอบและประเมินผล

 ๒. ใหความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลในระดับกระทรวงและจังหวัดของ

คณะอนุกรรมการตามขอ ๑๓ (๗) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม

 ๓. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 ๔. จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลภาคราชการฉบับสมบูรณ เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการใหความเห็นชอบกอนที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตอไป

 ๕. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามคําสั่งนี้

 ๖. กําหนดใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานใดของรัฐจัดสงเอกสารขอมูลชี้แจงขอเท็จจริง และดําเนินการอื่น ๆ

แกคณะอนุกรรมการ อนุกรรมการหรือผูไดรับมอบหมายตามคําสั่งนี้

 ๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

เกี่ยวกับการกําหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

คําสั่ง ค.ต.ป. ที่ ๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓



๑๖๑๑๖๑

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ลําดับที่ รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

๑๕.

๑๖.

๑๗.

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

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่

 ๑. ศึกษา วิเคราะห และกําหนดแนวทาง วิธีการการบูรณาการระบบการตรวจสอบและประเมินผลของหนวยงานกลางที่อยู

ในกํากับของราชการฝายบริหาร

 ๒. สงเสริม และผลักดันใหหนวยงานกลาง รวมทั้งสวนราชการตาง ๆ สามารถดําเนินการตามแนวทาง วิธีการการบูรณาการ

ระบบการตรวจสอบและประเมินผลของหนวยงานกลางที่อยูในกํากับของราชการฝายบริหารได

 ๓. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการในเรื่องการบูรณาการระบบการตรวจสอบและ

ประเมินผลของหนวยงานกลางที่อยูในกํากับของราชการฝายบริหาร

 ๔. กาํหนดใหสวนราชการ และหนวยงานอืน่ของรฐัทีอ่ยูในกาํกบัของราชการฝายบรหิารจดัสงเอกสารขอมลู ชีแ้จงขอเทจ็จรงิ 

และดําเนินการอื่น ๆ แกคณะอนุกรรมการและผูไดรับแตงตั้งหรือไดรับมอบหมายตามคําสั่งนี้

 ๕. แตงตั้งคณะทํางาน ที่ปรึกษา เพื่อชวยการปฏิบัติหนาที่ไดตามความเหมาะสม

 ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ

เกี่ยวกับการกําหนดแนวทาง วิธีการการบูรณาการระบบการตรวจสอบและประเมินผล

ของหนวยงานกลางที่อยูในกํากับของราชการฝายบริหาร

คําสั่ง ค.ต.ป. ที่ ๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓



๑๖๒

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

● คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัด คณะที่ ๑

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี  ณรงคเดช

นายมนตรี  เจนวิทยการ

นายวชิระ  เพงผล

นายนพปฎล  เมฆเมฆา

ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

นางชื่นชีวัน  ลิมปธีระกุล

ผูอํานวยการกองคลังสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

นางนพรัตน  พรหมนารท

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในกรมบัญชีกลาง

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

อนกุรรมการและผูชวยเลขานกุาร

อนกุรรมการและผูชวยเลขานกุาร

● 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 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

อนกุรรมการและผูชวยเลขานกุาร

อนกุรรมการและผูชวยเลขานกุาร

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัด



๑๖๓๑๖๓

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

● 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

อนกุรรมการและผูชวยเลขานกุาร

อนกุรรมการและผูชวยเลขานกุาร

● 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

อนกุรรมการและผูชวยเลขานกุาร

อนกุรรมการและผูชวยเลขานกุาร

อํานาจหนาที่

 ๑. กําหนดนโยบายดานตรวจสอบและประเมินผลของกลุมจังหวัดและจังหวัดใหสอดคลองกับนโยบายและแนวทางการตรวจ

สอบและประเมนิผลในภาคราชการทีค่ณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการกาํหนด รวมทัง้กาํหนดประเดน็

หัวขอการตรวจสอบและประเมินผลของกลุมจังหวัดและจังหวัดตามที่เห็นสมควร

 ๒. สอบทาน สงเสรมิ และเสนอแนะมาตรการ เพือ่ใหแตละกลุมจงัหวดัและจังหวดัดาํเนนิการใหเปนไปตามวตัถปุระสงคของ

การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

 ๓. จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกําหนด

 ๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย



๑๖๔

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

จังหวัดในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัด

● 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



๑๖๕๑๖๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

● 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



๑๖๖

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

● 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

  (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



๑๖๗๑๖๗

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

● 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. กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ไดแก

  (๑) จังหวัดสงขลา

  (๒) จังหวัดปตตานี

  (๓) จังหวัดยะลา

  (๔) จังหวัดนราธิวาส

  (๕) จังหวัดสตูล

 ๔. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๒ ไดแก

  (๑) จังหวัดประจวบคีรีขันธ

  (๒) จังหวัดเพชรบุรี

  (๓) จังหวัดสมุทรสงคราม

  (๔) จังหวัดสมุทรสาคร



๑๖๘

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

● คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ

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

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

อนกุรรมการและผูชวยเลขานกุาร

อนกุรรมการและผูชวยเลขานกุาร

● คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวงดานสังคม

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

นายวัฒนา  รัตนวิจิตร

นางดวงกมล  นิธิอุทัย

พลโทพลสัณห  สุทธิรักษ

นางชุตินาฎ  วงศสุบรรณ

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นางอลิสา ปนประเสริฐ

ผูอํานวยการสํานักประเมินผล สํานักงบประมาณ

นางสาวนัยนา คงสาหราย

ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนารายไดและการกระจายรายได

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

อนกุรรมการและผูชวยเลขานกุาร

อนกุรรมการและผูชวยเลขานกุาร

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวง



๑๖๙๑๖๙

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

● คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวงดานความมั่นคงและการตางประเทศ

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

นายสารสิน  วีระผล

นายวิชิต  ญาณอมร

นายวีระนนท  ฟูตระกูล

นางเยาวลักษณ  ตั้งบุญญะศิริ  

รักษาการผูอํานวยการกองเผยแพรและสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบ

ราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 

นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน

สํานักงาน ก.พ.

นางสาวนํ้าเพชร  วงษประทีป

นักบัญชีชํานาญการ กรมบัญชีกลาง

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

อนกุรรมการและผูชวยเลขานกุาร

อนกุรรมการและผูชวยเลขานกุาร

● คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวงดานบริหารและสวนราชการไมสังกัด

สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

ศาสตราจารยโกวิทย  โปษยานนท

นายวิสุทธิ์  มนตริวัต

นางสาวสุธีพร  ดวงโต

นางดวงตา  ตันโช

ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ ที่กํากับดูแลการปฏิบัติราชการสํานักประเมินผล

สํานักงบประมาณ

นางประภาศรี   บุญวิเศษ 

ผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

นางวัลนา   ภูสําลี

นักวิชาการบัญชีชํานาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

อนกุรรมการและผูชวยเลขานกุาร

อนกุรรมการและผูชวยเลขานกุาร

อํานาจหนาที่

 ๑. กําหนดนโยบายดานการตรวจสอบและประเมินผลของกลุมกระทรวง กระทรวงหรือสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

กระทรวงหรอืทบวง ใหสอดคลองกับนโยบายและแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลในภาคราชการทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการกําหนด รวมทั้งกําหนดประเด็นหัวขอการตรวจสอบและประเมินผลในระดับกลุมกระทรวง 

กระทรวงหรือสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ตามที่เห็นสมควร

 ๒. สอบทานสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

 ๓. รวบรวม วิเคราะหและสรุปผลเปนภาพรวมของกลุมกระทรวงจากรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง หรือผลการสอบทานสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวงหรือทบวง

 ๔. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกําหนด

 ๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย



๑๗๐

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

● คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ

(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

(๗)

(๘)

(๙)

กระทรวงการคลัง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงพาณิชย

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

● คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุมกระทรวงดานสังคม

(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

● คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุมกระทรวงดานความมั่นคงและการตางประเทศ

(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

กระทรวงการตางประเทศ

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

สวนราชการในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวง



๑๗๑๑๗๑

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

● คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุมกระทรวงดานบริหารและสวนราชการ

 ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

(๑)

(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

หนวยงานไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

 ๑. สํานักราชเลขาธิการ

 ๒. สํานักพระราชวัง

 ๓. สํานักงานตํารวจแหงชาติ

 ๔. สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 ๕. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

 ๖. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

 ๗. ราชบัณฑิตยสถาน

 ๘. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 ๙. ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต



๑๗๒

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

● 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

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง



๑๗๓๑๗๓

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

● คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงการคลัง

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

นางพันธทิพย  สุรทิณฑ

นายวีระชัย  ตันติกุล

นายวินัย  วิทวัสการเวช

นายประกอบ  ตันติยาพงศ

นางทมยันตี  โปษยานนท

นายสุทธิชัย  สังขมณี

หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสิริกานต  มหาลี้ตระกูล

รักษาการผูตรวจสอบภายในกระทรวง

นางสาวพิมลสิริ  ลิมปมาลัยพร

นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

● คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงการตางประเทศ

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

นายบัณฑิต  โสตถิพลาฤทธิ์

นายปรีชา  วัชราภัย

นายวิสุทธิ์  มนตริวัต

นางรัชฎา  ถาวรเวช

นางสาวนวรัตน  อโนมะศิริ

นายพิริยะ  เข็มพล

รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ

นายพีรวิช  สุวรรณประเทศ

เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง

นางวัชรา  มณีปกรณ

หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ



๑๗๔

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

● คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

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.

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



๑๗๕๑๗๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

● คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

นายกูเกียรติ  สุวรรณลักษณ

นายสมพงษ  ปองเกษม

นายชวาลวุฑฒ  ไชยนุวัติ

นายสรุศักดิ์  ทองเพียร

นายอาทิตย  นามะสนธิ

นางสาวสุมาลี  จันทรกําเนิด  

ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน  

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

นางสาวมาลินี  สุทธิรัตน  

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหาร 

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

นายวุฒิพงศ  เนียมหอม

ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการ

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

● คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงคมนาคม

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

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



๑๗๖

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

● คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

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



๑๗๗๑๗๗

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

●  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงพลังงาน

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

นายปราโมทย  เอี่ยมศิริ

นางปรียาภรณ  วิเวกาภิรัต

นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา

นายพีระพล  สาครินทร

นายพานิช  พงศพิโรดม

นายสมนึก  บํารุงสาลี

หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

นางอิ่มเอม  พุกกะเวส

หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน

นายประเทือง  ชะอุม

ผูอํานวยการกองตรวจและประเมินผล   

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

● คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงพาณิชย

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

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



๑๗๘

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

● คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงมหาดไทย

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

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.

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



๑๗๙๑๗๙

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

● คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงแรงงาน

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

นายสีมา  สีมานันท

นางเจตนา  มีเพียร

นายฐาปบุตร  ชมเสวี

นายผดุงศักดิ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

นายปน  วรรณพินิจ

นายสุทธิ   สุโกศล

ผูตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 

นางสาวรัชนี   ศรีชนะชัยโชค

นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 

นางสาวกาญจนกัญจ   มงคลสีมานนท

นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

● คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงวัฒนธรรม

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

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



๑๘๐

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

● คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

นายอภิชัย  ชวเจริญพันธ

นายเขมทัต  สุคนธสิงห

นายปริทรรศน  พันธุบรรยงก

นายอนุสรณ  แสงนิ่มนวล

นายแสงชัย  เอกพัฒนพาณิชย

นางสาวกัญญอาภา  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



๑๘๑๑๘๑

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

● คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงสาธารณสุข

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

วาที่รอยตรีเจริญศักดิ์  เอกสมาธิกุล

นายมงคล  แสงหิรัญ

นายถวัลย  พบลาภ

นายเสรี  หงษหยก

นายกมล  วีระประดิษฐ

นายวิศิษฎ  ตั้งนภากร

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายพงศธร  พอกเพิ่มดี

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

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  ใจรังษี

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 พรอมท้ัง

สงสาํเนาใหปลดักระทรวงและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการทราบทกุหกเดอืน เวนแตมเีรือ่งจาํเปน

เรงดวนใหรายงานทันที

 ๕. เรียกใหเจาหนาทีห่รอืบคุคลอืน่ใดมาช้ีแจงหรอืแสดงความคดิเหน็หรอืเรยีกเอกสารหลักฐานตาง ๆ เพือ่ประกอบการพจิารณา

 ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย





ภาคผนวก ๓
รายชื่อฝายสนับสนุน

คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ





๑๘๕๑๘๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

รายชื่อฝายสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับการกําหนดแนวทางฯ

๑. นางสาวเพ็ญนภา  ปานชื่น ๔. นางสาวขวัญกมล  ศาสตระรุจิ

๒. นางวาสนา  จัตุพร ๕. นางสาวสุธาทิพย  ปานแมน

๓. นายอภิศักดิ์   หัตถะแสน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ

๑. นางสาวมารยาท  สมุทรสาคร ๔. นายปยะ  ไวจงเจริญ

๒. นางสาววิมลมาส  ประยงคทรัพย ๕. นายกิตติพัฒน  ยลไชย

๓. นางสาวชนัชญภรณ  งอนเซง ๖. นางสาวมณฑชนก  มณีโชติ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวงดานสังคม

๑. นางสาวศรี  ศรีงาม ๒. นางสาวสุพัฒนา  ทองสุนทร

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวงดานความมั่นคงและการตางประเทศ

๑. นางนันทชญาน    จิรากร ๒. นางสาวสาวิตรี    เพ็งผาสุข

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
กลุมกระทรวงดานบริหารและสวนราชการไมสังกัดกระทรวงหรือทบวง

๑. นางสาวเอมอร  นิติยารมย ๓. นางสาวญาณินท  สิงหคู

๒. 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



๑๘๖

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุมจังหวัดคณะที่ ๓

๑. นายสุขโชค  นิรมิตสุขพรกุล ๓. นางสาวนาริน  รอดแกว

๒. นายนพรัตน  สุภราช

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 ๓. นางสาวสาลี  เดชพิณ

๒. นางชลธิฌา  เจริญรัตน

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

๑. นายธวัชวรรณ  ยอดพยุง ๓. นางสาวพรพรรณ  ชลิทธิกุล

๒. นางนาฏยา  ทินกร ณ อยุธยา

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ

๑. นางสาวสุมาลี  จันทรกําเนิด ๓. นายวุฒิพงศ  เนียมหอม

๒. นงลักษณ  เกตุเวชสุริยา



๑๘๗๑๘๗

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงคมนาคม

๑. นางกนกพร  นอบนอม ๓. นางสาวณิชกานต  ปกติจิตต

๒. นางสาวมุฑิกา  ตั้งสิทธิวัฒน ๔. นางกชกร  วุฒิเดชาชัย

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๑. นางสาวปุญชรัศมิ์  ฉัตรกุล ณ อยุธยา ๒. นายอภิชาติ  ขุนจันทร

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. นางสาวพิยะดา  สุดกังวาล ๓. นางสาวขวัญจิต  จินดานุรักษ

๒. นางสาวปวีรรวี  อินนุพัฒน

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงพลังงาน

๑. นางมยุเรศ  เชยปรีชา ๒. นายกฤชชัย  อุทิศผล

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงพาณิชย

๑. นายสมพร  ธรรมบูชิต

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. นางพิมพร  จิรศิริเลศ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงศึกษาธิการ

๑. นางสาวรุงทิพย  เมืองโครต ๔. นายประยูร  ทองมาก

๒. นางสาวมนณภา  เอี่ยมอุไร ๕. นางสาวฐิตาภา  เข็มเจริญ

๓. นางสาวนิลวรรณ  ดาราเมือง



๑๘๘

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

๑. นายณัฐพงศ  ศรีเมือง

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงแรงงาน

๑. นางอุดมลักษณ  สอนสารี ๓. นางชลอศรี  บุญแกวสุข

๒. นางตองใจ  สุทัศน ณ อยุธยา

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๑. นางกัญญา  ศรีนวลชาติ ๔. นางชมพูนุช  หอมกลิ่นเทียน

๒. นางพสุภา  ชินวรโสภาค ๕. นายธงชัย  สุดประเสริฐ

๓. นางสาวอุราวรรณ  อุนแกว ๖. นางสาวฑิญาภรณ  มั่งคั่ง

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงสาธารณสุข

๑. นางสาวพิไลวรรณ  บุญอดุลยรัตน ๓. นางสาวพลอยชมพู  จอมพารา

๒. นางสาวกรภัทร  วันแกว

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงอุตสาหกรรม

๑. นางสาวเพ็ญนภา  เปาวิสิทธิ์ ๒. นางสาวทักษพร  โพธิ์เจริญ



>> สรุปการจัดสงแบบการรายงานการติดตาม ตรวจสอบ 
 และประเมินผลโครงการ : กลุมโครงการประเภทที่ ๑ 
 การดำ เนินงานภายใตนโยบายยุทธศาสตรกระทรวงและจังหวัด

>> สรุปผลการดำ เนินงาน กลุมโครงการประเภทที่ ๑ : 
 โครงการตามยุทธศาสตรสำ คัญ
 (๑.๑ โครงการภายใตยุทธศาสตรกระทรวงและจังหวัด)

>> สรุปผลการดำ เนินงาน กลุมโครงการประเภทที่ ๑ : 
 โครงการตามยุทธศาสตรสำ คัญ
 (๑.๒ การดำ เนินงานภายใตยุทธศาสตรที่สอดคลองกับ
 นโยบายของรัฐบาลที่สำ คัญตามแผนบูรณาการ 
 ประจำ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)

>> สรุปผลการดำ เนินงาน กลุมโครงการประเภทที่ ๒ : 
 โครงการสำ คัญที่ ค.ต.ป. กำ หนด
 (แผนงานบูรณาการดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
 และขนาดยอม)

สรุปการจัดสงแบบการรายงานการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลโครงการและสรุปผลการดำ เนินโครงการ

ภาคผนวก ๔





๑๙๑๑๙๑

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

สรปุการจดัสงแบบการรายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลโครงการ : กลุมโครงการประเภทที ่๑

การดําเนินงานภายใตนโยบายยุทธศาสตรกระทรวงและจังหวัด

ค.ต.ป. ประจํากระทรวง
จํานวน
โครงการ

การจัดสง

ป.คก. ๑ ป.คก. ๒ ป.คก. ๓ ป.คก. ๔ ป.คก. ๕ ป.คก. ๖ ป.คก. ๗ ป.คก. ๘

สํานักนายกรัฐมนตรี ๑ P P P P P P P P

กระทรวงกลาโหม ๑ P P P P P P P P

กระทรวงการคลัง ๑ P P P P P P P P

กระทรวงการตางประเทศ ๑ P P P P P P P P

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ๔ P P P O O P P P

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ๒ P P P P P P P P

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๑ P P P P P P P P

กระทรวงคมนาคม ๒ P P P P P P P P

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๑ P P P P P P P P

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๒ P P P P P P P P

กระทรวงพลังงาน ๓ P P P P P P P P

กระทรวงพาณิชย ๓ P P P P P P P P

กระทรวงมหาดไทย ๑ P P P P P P P P

กระทรวงยุติธรรม ๑ P P P P P P P P

กระทรวงแรงงาน ๑ P P P P P P P P

กระทรวงวัฒนธรรม ๑ P P P P P P P P

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๓ P P P P P P P P

กระทรวงศึกษาธิการ ๑ P P P P P P P P

กระทรวงสาธารณสุข ๓ P P P P P P P P

กระทรวงอุตสาหกรรม ๒ P P P P P P P P

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานบริหารฯ ๑ P P P P P P P P
รวม ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๓๒ ๓๒ ๓๖ ๓๖ ๓๖



๑๙๒

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด
จํานวน

โครงการ

การจัดสง

ป.คก. ๑ ป.คก. ๒ ป.คก. ๓ ป.คก. ๔ ป.คก. ๕ ป.คก. ๖ ป.คก. ๗ ป.คก. ๘

คณะที่ ๑ ๗ P P P O O O P P

คณะที่ ๒ ๑ O O O O O O O O

คณะที่ ๓ ๑ O O O O O O O O

คณะที่ ๔ ๑ P P P P P P P P

รวม ๑๐ ๘ ๘ ๘ ๑ ๑ ๑ ๘ ๘



๑๙๓๑๙๓

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

สรปุการจดัสงแบบการรายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลโครงการ : กลุมโครงการประเภทที ่๑

การดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่สําคัญ ตามแผนงานบูรณาการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑.  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ค.ต.ป. ประจํากระทรวง/อ.ต.ต.ป.
จํานวน
โครงการ

การจัดสง

ป.คก. ๑ ป.คก. ๒ ป.คก. ๓ ป.คก. ๔ ป.คก. ๕ ป.คก. ๖ ป.คก. ๗ ป.คก. ๘

กระทรวงการคลัง ๑๓๗ P P P P P P P P
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๒๐ P P P P P P P P
กระทรวงคมนาคม ๙ P P P P P P P P
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๑๖ P P P P P P P P
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๖ P P P P P P P P
กระทรวงพลังงาน ๓ P P P P P P P P
กระทรวงพาณิชย ๔๘ P P P P P P P P
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๒ P P P P P P P P
กระทรวงอุตสาหกรรม ๒๑ P P P P P P P P
อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ ๒๖๒ P P P P P P P P

รวม ๒๖๒

๒.  การสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ

ค.ต.ป. ประจํากระทรวง/อ.ต.ต.ป.
จํานวน
โครงการ

การจัดสง

ป.คก. ๑ ป.คก. ๒ ป.คก. ๓ ป.คก. ๔ ป.คก. ๕ ป.คก. ๖ ป.คก. ๗ ป.คก. ๘

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ๑๖๙ P P P O O P P P
กระทรวงวัฒนธรรม ๑๗ P P P P P P P P
กระทรวงศึกษาธิการ ๗ กิจกรรม P P P P P P P P

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานสังคม
๑๘๖ โครงการ
+ ๗ กิจกรรม O O O O O O O P

อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๒ ๑๖ กิจกรรม O O O O O O O O
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๔ ๒ กิจกรรม P P P P P P P P

รวม
๑๘๖ โครงการ
+๒๕ กิจกรรม



๑๙๔

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

๓.  การจัดการแรงงานตางดาวและการคามนุษย

ค.ต.ป. ประจํากระทรวง/อ.ต.ต.ป.
จํานวน
โครงการ

การจัดสง

ป.คก. ๑ ป.คก. ๒ ป.คก. ๓ ป.คก. ๔ ป.คก. ๕ ป.คก. ๖ ป.คก. ๗ ป.คก. ๘

กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ๑ P P P P P P P P

กระทรวงแรงงาน ๑ P P P P P P P P

กระทรวงสาธารณสุข ๑ P P P P P P P P

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ๑ กิจกรรม P P P P P P P P

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานสังคม
๓ โครงการ 
๑ กิจกรรม O O O O O O P O

รวม
๓ โครงการ
๑ กิจกรรม

๔.  การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด

ค.ต.ป. ประจํากระทรวง/อ.ต.ต.ป.
จํานวน
โครงการ

การจัดสง

ป.คก. ๑ ป.คก. ๒ ป.คก. ๓ ป.คก. ๔ ป.คก. ๕ ป.คก. ๖ ป.คก. ๗ ป.คก. ๘

กระทรวงมหาดไทย ๔ P P P P P P P P

กระทรวงยุติธรรม ๑๐ P P P P P P P P
อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานความมั่นคงและ

การตางประเทศ
๑๔ P P P P P P P P

รวม ๑๔



๑๙๕๑๙๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

๕.  การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด

ค.ต.ป. ประจํากระทรวง/อ.ต.ต.ป.
จํานวน
โครงการ

การจัดสง

ป.คก. ๑ ป.คก. ๒ ป.คก. ๓ ป.คก. ๔ ป.คก. ๕ ป.คก. ๖ ป.คก. ๗ ป.คก. ๘

สํานักนายกรัฐมนตรี ๓ P P P P P P P P
อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานบริหารและสวนราชการ

ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
๘ ไมครบ ไมครบ ไมครบ ไมครบ ไมครบ ไมครบ ไมครบ ไมครบ

รวม ๑๑

๖.  การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ค.ต.ป. ประจํากระทรวง/อ.ต.ต.ป.
จํานวน
โครงการ

การจัดสง

ป.คก. ๑ ป.คก. ๒ ป.คก. ๓ ป.คก. ๔ ป.คก. ๕ ป.คก. ๖ ป.คก. ๗ ป.คก. ๘

อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๑ ๓ จว. P P P O O P P P
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๓ ๓ จว. O O O O O O O O

รวม



๑๙๖

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

สรุปการจดัสงแบบการรายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลโครงการ : กลุมโครงการประเภทที ่๒

โครงการสําคัญตามที่ ค.ต.ป. กําหนด 

(แผนงานบูรณาการดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม)

ค.ต.ป. ประจํากระทรวง
จํานวน
โครงการ

การจัดสง

ป.คก. ๑ ป.คก. ๒ ป.คก. ๓ ป.คก. ๔ ป.คก. ๕ ป.คก. ๖ ป.คก. ๗ ป.คก. ๘

สํานักนายกรัฐมนตรี ๑ P P P P P P P P
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๑ P P P P P P P P
กระทรวงพาณิชย ๑๕ P P P P P P P P
กระทรวงยุติธรรม ๒ P P P P P P P P
กระทรวงแรงงาน ๑ P P P P P P P P
กระทรวงศึกษาธิการ ๒ P P P P P P P P
กระทรวงอุตสาหกรรม ๒๓ P P P P P P P P

รวม ๔๕ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗

หมายเหตุ : เฉพาะกระทรวงที่เกี่ยวของ

อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด
จํานวน
โครงการ

การจัดสง

ป.คก. ๑ ป.คก. ๒ ป.คก. ๓ ป.คก. ๔ ป.คก. ๕ ป.คก. ๖ ป.คก. ๗ ป.คก. ๘

คณะที่ ๑ ไมระบุ P P P O O P P P
คณะที่ ๒ ๓ O O O O O O O O
คณะที่ ๓ ๔ O O O O O O O O
คณะที่ ๔ ๒ P P P P P P P P

รวม ๙ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒



๑๙๗๑๙๗

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

สรปุการจดัสงแบบการรายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลโครงการ : กลุมโครงการประเภทที ่๒

โครงการสําคัญตามที่ ค.ต.ป. กําหนด 

(แผนงานบูรณาการดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม)

ค.ต.ป. ประจํากระทรวง
จํานวน
โครงการ

การจัดสง

ป.คก. ๑ ป.คก. ๒ ป.คก. ๓ ป.คก. ๔ ป.คก. ๕ ป.คก. ๖ ป.คก. ๗ ป.คก. ๘

สํานักนายกรัฐมนตรี ๑ P P P P P P P P
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๑ P P P P P P P P
กระทรวงพาณิชย ๑๕ P P P P P P P P
กระทรวงยุติธรรม ๒ P P P P P P P P
กระทรวงแรงงาน ๑ P P P P P P P P
กระทรวงศึกษาธิการ ๒ P P P P P P P P
กระทรวงอุตสาหกรรม ๒๓ P P P P P P P P

รวม ๔๕ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗

หมายเหตุ : เฉพาะกระทรวงที่เกี่ยวของ

อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด
จํานวน
โครงการ

การจัดสง

ป.คก. ๑ ป.คก. ๒ ป.คก. ๓ ป.คก. ๔ ป.คก. ๕ ป.คก. ๖ ป.คก. ๗ ป.คก. ๘

คณะที่ ๑ ไมระบุ P P P O O P P P
คณะที่ ๒ ๓ O O O O O O O O
คณะที่ ๓ ๔ O O O O O O O O
คณะที่ ๔ ๒ P P P P P P P P

รวม ๙ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒



๑๙๘

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)
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