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คํานํา

	 ระเบยีบส�ำนกันำยกรฐัมนตรว่ีำด้วยกำรตรวจสอบและประเมนิผลภำครำชกำร	พ.ศ.	2548	ได้ก�ำหนดให้

มคีณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมนิผลภำครำชกำร	(ค.ต.ป.)	เพ่ือท�ำหน้ำทีใ่นกำรก�ำหนดนโยบำย	แนวทำง	และ

ประเดน็หวัข้อกำรตรวจสอบและประเมนิผลภำครำชกำร	โดยระเบยีบดงักล่ำว	ค.ต.ป.	ได้ก�ำหนดกลไกกำรตรวจสอบ

และประเมนิผลภำครำชกำร	ซึง่ประกอบด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมนิผลประจ�ำกระทรวง	20	คณะ	

คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร	(อ.ค.ต.ป.)	 เกีย่วกบักำรก�ำหนดแนวทำง	วธิกีำร	กำรตรวจสอบ

และประเมนิผลภำครำชกำร	1	คณะ	อ.ค.ต.ป.	กลุม่กระทรวง	4	คณะ	อ.ค.ต.ป.	กลุม่จงัหวัด	4	คณะ	เพือ่ท�ำหน้ำท่ี

ในกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรตำมแนวทำงที่	ค.ต.ป.	ก�ำหนด	โดยมีเจตนำรมณ์เพื่อเสริมสร้ำง

ควำมเข้มแขง็ของกำรก�ำกบัดแูลและควบคมุตนเองทีด่ขีองส่วนรำชกำร	นอกจำกนี	้ค.ต.ป.	ได้มกีำรแต่งตัง้	อ.ค.ต.ป.	

เฉพำะกิจ	เกี่ยวกับกำรก�ำหนดแนวทำง	วิธีกำรกำรบูรณำกำรระบบกำรตรวจสอบและประเมินผลของหน่วยงำน

กลำงทีอ่ยูใ่นก�ำกบัของรำชกำรฝำยบรหิำร	เพือ่ท�ำหน้ำทีศ่กึษำ	วเิครำะห์	แนวทำงกำรบูรณำกำรระบบกำรตรวจสอบ

และประเมินผลของหน่วยงำนกลำงที่อยู่ในก�ำกับของรำชกำรฝำยบริหำรด้วย	

	 ส�ำหรับกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร	ประจ�ำปงบประมำณ	พ.ศ.	2560	นี้	เพื่อเสริมสร้ำง

ควำมน่ำเชื่อถือและควำมมั่นใจแก่สำธำรณชนต่อผลกำรด�ำเนินงำนของส่วนรำชกำรว่ำได้มีกำร	ตรวจสอบ

และก�ำกับดูแลอย่ำงรอบคอบ	และเปนกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรก�ำกับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของ

ส่วนรำชกำร	อันจะน�ำไปสู่กำรบรรลุเจตนำรมณ์ตำมหลกักำรบรหิำรกจิกำรบ้ำนเมอืงทีด่ยีิง่ขึน้	ค.ต.ป.	จงึได้ก�ำหนด

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร	 เปนกำรติดตำม	 ตรวจสอบ	 และประเมินผลกำรด�ำเนินงำน

ตำมโครงกำรของส่วนรำชกำรและจงัหวดั	ซึง่แบ่งออกเปน	3	ประเภทโครงกำร	ได้แก่	1)	แผนงำน/โครงกำรตำม

ยุทธศำสตร์ชำติที่ส�ำคัญของกระทรวงและจังหวัด	2)	แผนงำนส�ำคัญตำมที่	ค.ต.ป.	ก�ำหนด	และ	3)	กำรประเมิน

ผลสัมฤทธิ์โครงกำร

	 ค.ต.ป.	 หวังเปนอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้จะเปนประโยชน์ให้กับส่วนรำชกำรในกำรมีระบบกำรก�ำกับ

ดูแลตนเองที่ดี	 และผลส�ำเร็จที่ได้จำกกำรด�ำเนินงำนในคร้ังนี้เปนผลมำจำกควำมร่วมมือของหลำยฝำยท้ังจำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมนิผลคณะต่ำง	 ๆ	 ในฐำนะผู้สอบทำน	และทมีงำนสนบัสนนุของฝำยเลขำนกุำร	

รวมทั้งกำรสนับสนุนข้อมูลกำรตรวจสอบของส่วนรำชกำรและจังหวัด	ค.ต.ป.	จึงขอขอบคุณมำ	ณ	โอกำสนี้

คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร

พฤษภำคม	2560
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บทสรุปผู้บริหาร

 คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร	(ค.ต.ป.)	ได้ก�ำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบและ

ประเมินผลภำครำชกำรในปงบประมำณ	พ.ศ.	2560	เพือ่ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมนิผลภำครำชกำร

คณะต่ำง	ๆ	ใช้เปนแนวทำงในกำรติดตำม	ตรวจสอบ	และประเมินผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรของส่วนรำชกำร

และจังหวัด	 ท้ังน้ี	 เพื่อเสริมสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือและควำมมั่นใจแก่สำธำรณชนต่อผลกำรด�ำเนินงำนของ

ส่วนรำชกำรว่ำได้มกีำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลอย่ำงรอบคอบ	และเปนกำรเสรมิสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรก�ำกบั

ดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของส่วนรำชกำร	อันจะน�ำไปสู่กำรบรรลุเจตนำรมณ์	ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำร

บ้ำนเมืองที่ดี	

	 ส�ำหรบัในปงบประมำณ	พ.ศ.	2560	ค.ต.ป.	ได้ก�ำหนดประเดน็กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร

ในครั้งที่	1	เปนกำรกำรติดตำม	ตรวจสอบ	และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร	ได้แก่	กลุ่มแผนงำน/โครงกำร

ประเภทที่	3	:	กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร	อย่ำงน้อยจ�ำนวน	2	โครงกำร/กิจกรรม

	 ทั้งน้ี	จำกผลกำรติดตำม	ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำรในกลุ่มดังกล่ำวของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง	ๆ	สรุปภำพรวมได้	ดังนี้

 1. สรุปผลก�รติดต�ม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มแผนง�น/โครงก�รประเภทที่ 3 : 

  ก�รประเมินผลสัมฤทธิ์โครงก�รในภ�พรวม

	 	 	โดย	ค.ต.ป.	ประจ�ำกระทรวง	อ.ค.ต.ป.	กลุ่มกระทรวง	และ	อ.ค.ต.ป.	กลุ่มจังหวัด	ร่วมกันพิจำรณำ

คดัเลอืกโครงกำรส�ำหรบัใช้ในกำรตดิตำม	ตรวจสอบ	และประเมนิผลสัมฤทธิ	์รวมท้ังส้ิน	47	โครงกำร	(ด�ำเนนิกำร

แล้วเสร็จระหว่ำงปงบประมำณ	พ.ศ.	2556	-	2559)	โดยพจิำรณำตำมควำมสอดคล้องยุทธศำสตร์ของรัฐบำล	20	ป	

รวม	6	ด้ำน	ซึ่งสำมำรถสรุปผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวม	ได้ดังนี้

  1.1  สรปุภ�พรวมประเภทโครงก�รจำ�แนกต�มก�รดำ�เนินง�นทีส่อดคล้องกับนโยบ�ยของรฐับ�ล 20 ป 

(ยุทธศ�สตร์ 6 ด้�น)

	 	 	 	 (1)		กำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 

	 		 	 	 	 ภำพรวมโครงกำรที่	ค.ต.ป.	ติดตำม	ตรวจสอบฯ	ได้แก่	โครงกำรจัดหำยุทโธปกรณ์	

โครงกำรก่อสร้ำงและจัดหำอำคำรสถำนที่	และโครงกำรพัฒนำด้ำนควำมมั่นคง	เปนต้น

		 	 	 	 (2)		กำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

	 		 	 	 	 ภำพรวมโครงกำรที่	ค.ต.ป.	ติดตำม	ตรวจสอบฯ	ได้แก่	โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทั้ง

ในด้ำนส่งเสรมิและพฒันำคณุภำพผลผลติ	โครงกำรส่ิงก่อสร้ำงต่ำง	ๆ	โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเทีย่ว	และโครงกำร

กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำล	เปนต้น

		 	 	 	 (3)		กำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน

	 		 	 	 	 ภำพรวมโครงกำรที่	ค.ต.ป.	 ติดตำม	ตรวจสอบฯ	ได้แก่	 โครงกำรพัฒนำรูปแบบ

และขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ	โครงกำรพัฒนำอำชีพและกำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	และโครงกำรด้ำนกีฬำ

และนันทนำกำรมวลชน เปนต้น
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		 	 	 	 (4)		 	กำรด�ำเนนิงำนทีส่อดคล้องยทุธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทยีมกนั

ทำงสังคม 

	 		 	 	 	 ภำพรวมโครงกำรที่	ค.ต.ป.	ติดตำม	ตรวจสอบฯ	ได้แก่	โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร	และ

ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน	เปนต้น

		 	 	 	 (5)		 	กำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิต

ที่เปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 		 ภำพรวมโครงกำรที่	ค.ต.ป.	ติดตำม	ตรวจสอบฯ	ได้แก่	โครงกำรสร้ำงแหล่งกักเก็บน�้ำ	

ปองกนัน�ำ้ท่วม	และกำรอนรัุกษ์ฟนฟแูหล่งน�ำ้	โครงกำรอปุกรณ์ทีใ่ช้ส�ำหรับกำรพยำกรณ์อำกำศ	รวมทัง้โครงกำร

ผลิตและจัดหำพลังงำนทดแทน	เปนต้น

     (6)		 	กำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร

จัดกำรภำครัฐ

	 	 		 	 	 ภำพรวมโครงกำรท่ี	ค.ต.ป.	ตดิตำม	ตรวจสอบฯ	ได้แก่	โครงกำรพฒันำระบบสำรสนเทศ	

รวมทั้งศูนย์ข้อมูลระบบสำรสนเทศ	และโครงกำรสิ่งก่อสร้ำงต่ำง	ๆ	เปนต้น

  1.2   สรุปผลก�รประเมินผลสัมฤทธิ์โครงก�รในภ�พรวมต�มยุทธศ�สตร์สำ�คัญที่สอดคล้องกับ

นโยบ�ยของรัฐบ�ล 20 ป (ภ�พรวมของยุทธศ�สตร์ ทั้ง 6 ด้�น)

   •	 ด้�นผลผลติ : โครงกำรส่วนใหญ่มผีลผลติอยูใ่นระดบั	ด	ี-	ดมีำก	(ระดบัด	ีจ�ำนวน	11	โครงกำร/	

ระดบัดมีำก	จ�ำนวน	34	โครงกำร)	โดยรวมผลผลติของทกุโครงกำรตรงตำมวตัถปุระสงค์/เปำหมำย	และแผนงำน

ที่ก�ำหนด

   •	 ด้�นผลลพัธ์ : โครงกำรส่วนใหญ่มผีลผลิตอยู่ในระดบั	ด	ี-	ดีมำก	(ระดบัดี	จ�ำนวน	13	โครงกำร	/	

ระดับดีมำก		จ�ำนวน	28	โครงกำร)	และมีเพียงบำงโครงกำรซ่ึงเปนส่วนน้อยท่ีมีกำรประเมินอยู่ในระดับพอใช้	

จ�ำนวน	3	โครงกำร	คอื	1) โครงกำรศนูย์ข้อมลูแรงงำนแห่งชำติ	(รง)	2)	โครงกำรสถำนผีลิตพลังงำนในหน่วยงำน

สถำนศึกษำและโรงพยำบำลของรัฐ	(Campus	power)	(พน)	และ	3)	โครงกำรระบบให้บรกิำรรบังบกำรเงนิผ่ำน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์	(e-Filing)	(พณ)	และในระดับควรปรับปรุง	จ�ำนวน	1	โครงกำร	 คือ	โครงกำรพฒันำระบบ

กำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ	ณ	จุดเดียว	ของกระทรวงพำณิชย์	(Moc	Single	Point)	โดยรวมโครงกำรส่วนใหญ่

เกิดผลลัพธ์ที่เปนประโยชน์	และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรที่ต่อเนื่องจนถึงปจจุบัน

   •	 ด้�นคว�มยั่งยืนของโครงก�ร : โครงกำรส่วนใหญ่อยู่ในระดับ	ดี	 -	ดีมำก	(ระดับดี	

จ�ำนวน	12	โครงกำร	/	ระดับดีมำก	จ�ำนวน	28	โครงกำร)	โดยมีบำงโครงกำรซึ่งมีเพียงส่วนน้อยอยู่ในระดับพอใช้ 

จ�ำนวน	2	โครงกำร	คือ	1)	โครงกำรศูนย์แรงงำนแห่งชำติ	(รง)	และ	2)	โครงกำรระบบให้บริกำรรับงบกำรเงิน

ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์	(e-Filing)	(พณ)	อย่ำงไรก็ดี	โดยรวมผลผลิตของโครงกำรส่วนใหญ่สำมำรถใช้งำนได้

อย่ำงต่อเนื่องจนถึงปจจุบัน

หม�ยเหตุ :		 1)	 	โครงกำรที่ไม่สำมำรถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้มี	2	โครงกำร	คือ	(1)	โครงกำรกำรก่อสร้ำง

อำคำรบริกำรทำงกำรแพทย์	20	ชั้น	โรงพยำบำลต�ำรวจ	(สตช.)	และ	(2)	โครงกำรตำม

มำตรกำรส่งเสรมิควำมเปนอยูร่ะดบัต�ำบล	(ต�ำบลละ	5	ล้ำนบำท)	(ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื)	

(อ.ค.ต.ป.	กลุม่จงัหวดั	คณะที	่3)	เนือ่งจำกยงัอยูร่ะหว่ำงด�ำเนนิกำร	และไม่พบรำยงำน

กำรประเมินผลผลิตของโครงกำร	ตำมล�ำดับ
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		 	 2)	 	โครงกำรที่ไม่สำมำรถประเมินควำมยั่งยืนของโครงกำรได้	มี	5	โครงกำร	คือ	โครงกำรตำม	1)	

จ�ำนวน	2	โครงกำร	ต่อเนื่องด้วยล�ำดับ	(3)	โครงกำรกำรก่อสร้ำงพลังงำนชุมชนเพ่ือชุมชน

จดักำรตนเองทำงด้ำนพลงังำน	(พน)	(4)	โครงกำรสถำนผีลติพลังงำน	ในหน่วยงำนสถำนศึกษำ

และโรงพยำบำลของรัฐ	(Campus	power)	(พน)	เนื่องจำกโครงกำรเพิ่งด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ	

และ	(5)	โครงกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ	ณ	จุดเดียว	ของกระทรวงพำณิชย์	

(Moc	Single	Point)	 (พณ)	ยังไม่เปดกำรใช้งำน	(ทั้งนี้	 ในภำยหลังได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ำ	

มีกำรเริ่มเปดใช้งำนระบบเมื่อ	1	มี.ค.	60)

  1.3  ปญห�/อุปสรรคในภ�พรวม

   •	 ด้�นงบประม�ณ :

	 	 	 	 1)		 กำรโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณ	กำรขอขยำยระยะเวลำก่อหนี้ผูกพันหรือ

ขอขยำยระยะเวลำกำรเบิกจ่ำย	ใช้ระยะเวลำนำนกว่ำจะได้รบักำรอนมุติัจำกส�ำนกังบประมำณและกรมบญัชกีลำง	(กต)

	 	 	 	 2)	 กำรได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในกำรด�ำเนินงำน	รวมทั้งกำรบ�ำรุงรักษำโครงกำร	

ยังไม่มีควำมต่อเนื่อง	และทันต่อกำรด�ำเนินงำนเท่ำที่ควร	(นร/วธ/กก/ยธ/ศธ)

	 	 	 	 3)	 กำรบ�ำรงุรกัษำผลผลิตท่ีได้จำกโครงกำรจ�ำเปนต้องมแีผนงำนในกำรดูแล	และบ�ำรงุรกัษำ	

ท�ำให้ต้องใช้งบประมำณ/เจ้ำหน้ำที่เพ่ิมขึ้น	นอกจำกนี้	หน่วยงำนในพ้ืนที่	(องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	(อปท.))	

จะต้องจัดท�ำแผนทั้งกำรหำรำยได้และประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยจำกผลผลิตให้ชัดเจน	(พม/มท)

	 	 	 	 4)	 กำรได้รับงบประมำณส�ำหรับด�ำเนินโครงกำรไม่สอดคล้องกับสภำพพื้นที่ห่ำงไกล

หรือพื้นที่เสี่ยงภัย	ส่งผลให้หำผู้รับจ้ำงได้ยำก	(ศธ)

	 	 	 	 5)	 จ�ำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้ำใช้ระบบ	GFMIS	ไม่เพียงพอต่อกำรด�ำเนินงำน (อ.ค.ต.ป. 

กลุมจังหวัด คณะที่ 3)

   •	 ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร :

	 	 	 	 1)		 ผลผลิตของบำงโครงกำรไม่ได้มีกำรส่งเสริมและพัฒนำเท่ำที่ควร	รวมทั้งไม่มีแผน

กำรปรับปรุง	ซ่อมแซม	หรือดูแลรักษำได้	 เนื่องจำกส่วนรำชกำรยังไม่ได้ด�ำเนินกำรส่งมอบไปยังหน่วยงำน

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งยังไม่ได้ก�ำหนดหน่วยงำนดูแลรับผิดชอบผลผลิตของโครงกำร (วท/กก/ทส/ดศ)

	 	 	 	 2)		 กำรด�ำเนนิงำนโครงกำรขำดกำรบรูณำกำรกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง	และในบำงโครงกำร

พบปญหำกำรประสำนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน	(กก/ยธ)

	 	 	 	 3)		 ส่วนรำชกำรบำงแห่งไม่สำมำรถด�ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ตั้งแต่ต้นปงบประมำณ	

ส่งผลท�ำให้กำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำ	(อก)

	 	 	 	 4)		 ผู้บริหำรโครงกำรไม่สำมำรถสร้ำงควำมมั่นใจให้กับกลุ่มเปำหมำยได้มำกเท่ำที่ควร	

จึงมีผลท�ำให้โครงกำรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (คค)

	 	 	 	 5)		 โครงกำรประเภทสิง่ก่อสร้ำง	พบปญหำจำกกำรออกแบบทีไ่ม่สอดคล้องและไม่สำมำรถ

ตอบสนองต่อกำรใช้งำนจรงิหรอืเหมำะสมสอดคล้องกบัควำมต้องกำรอย่ำงแท้จริง	จึงต้องมกีำรปรับเปล่ียนผลผลติ

เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น (กก/ศธ/สธ/สตช.)
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	 	 	 	 6)		 หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำรไม่มีแผนปฏิบัติงำน	(Action	Plan)	ที่ครอบคลุม

ทุกกระบวนกำรของกำรน�ำผลผลิตที่ได้จำกโครงกำรไปใช้ ส่งผลให้ไม่สำมำรถผลักดันเพื่อปรับปรุง	รวมทั้ง

กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรได้อย่ำงเปนระบบ (พณ)

    7)		 โครงกำรด้ำนกำรจัดหำระบบสำรสนเทศบำงโครงกำร	มีควำมต้องกำรรองรับกำรใช้

ข้อมูลที่หลำกหลำย	และตอบสนองกำรใช้ข้อมูลเพื่อกำรบริหำร	แต่ปจจุบันพบว่ำยังขำดกำรวำงแผนแนวทำง

กำรเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนที่เปนรูปธรรม	(รง)

   •	 ด้�นบุคล�กร :

     1)	 บุคลำกรท่ีมีองค์ควำมรู้และทักษะเฉพำะด้ำน	โดยเฉพำะในโครงกำรที่ต้องใช้ทักษะ

เชิงเทคนิคและควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน	ยังไม่เพียงพอต่อกำรควบคุมและกำรบริหำรโครงกำรให้สำมำรถ

ด�ำเนินกำรตำมแผนงำนที่วำงไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	และในบำงโครงกำรเปนสำเหตุท�ำให้โครงกำรไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	(วท/วธ/พน/พณ/ศธ/สธ/อก/อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ 3, 4)

	 	 	 	 	2)		บำงโครงกำรจัดสรรเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนไม่เพียงพอกับปริมำณงำนที่ได้รับ	(พณ) 

    •	 ด้�นคว�มพร้อมของอุปกรณ์/สถ�นที่ :

	 	 	 	 1)	 กำรด�ำเนินงำนในบำงโครงกำรขำดอุปกรณ์	และเครื่องมือที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำน 

ส่งผลให้โครงกำรล่ำช้ำและผลงำนไม่มีคุณภำพ (วท/อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ 3)

	 	 	 	 2)	 กำรด�ำเนินงำนบำงโครงกำรพบปญหำด้ำนควำมพร้อมของสถำนท่ี	และในบำงโครงกำร

มีผลกระทบกับประชำชนในพื้นที่	จึงส่งผลให้กำรด�ำเนินงำนมีควำมล่ำช้ำ	 (คค/กก/มท/อ.ค.ต.ป. กลุ มจังหวัด 

คณะที่ 2,3)

   •	 ด้�นระเบียบ/ข้อกฎหม�ย :

	 	 	 	 กำรด�ำเนินงำนติดปญหำระเบียบ/ข้อกฎหมำยต่ำง	ๆ	ท�ำให้บำงกิจกรรมไม่สำมำรถ

ด�ำเนินกำรได้	หรอืท�ำให้เกดิควำมล่ำช้ำ	เนือ่งจำกต้องขอปรบัเปลีย่นกจิกรรมใหม่ (อ.ค.ต.ป. กลุมจงัหวดั คณะที ่2) 
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย

	 	 จำกกำรติดตำม	ตรวจสอบ	และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำรได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย	ดังนี้

หน่วยง�นรับผิดชอบ ข้อเสนอแนะ

•		หัวหน้ำส่วนรำชกำร

(หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

โครงกำร)

•	 ควรบูรณำกำรและขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่มีควำมรู้	ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน	

เช่น	 ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศควรประสำนกับส�ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์	 (สรอ.)	 หรือ

ส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์	 (สพธอ.)	 เพื่อปองกันกำรถูกบุกรุกโจมตีและจัดเก็บ

ข้อมูลสถิติเพื่อน�ำมำวิเครำะห์และหำแนวทำงปองกันกำรถูกบุกรุกโจมตีต่อไป	 2  (โครงกำร

พัฒนำระบบควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศเพื่อรักษำประสิทธิภำพกำรให้บริกำร	เขตพญำไท	

กรุงเทพมหำนคร	จ�ำนวน	1	ระบบ)

•	 ควรถ่ำยโอนผลผลิตของโครงกำรไปยังหน่วยงำนที่มีควำมพร้อม	 โดยจัดท�ำแผนกำรส่งมอบ

รวมทั้งแผนบ�ำรุงรักษำร่วมกับส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง	ทั้งนี้ให้พิจำรณำถึงควำมพร้อมของ

หน่วยรับโอนด้วย	 2  (โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้	ICT	ชุมชน)

•	 หวัหน้ำส่วนรำชกำรต่ำง	ๆ	ควรจะมกีำรบูรณำกำรกำรด�ำเนนิงำนร่วมกนั	เพือ่ลดควำมซ�ำ้ซ้อน	เช่น	

	 1)	 กระทรวงคมนำคมและกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ	 ควรร่วมกันก�ำหนดหน่วยงำนที่

จดัท�ำและก�ำหนดมำตรฐำนของปำยท่องเทีย่วให้ชัดเจน 2  (โครงกำรจดัท�ำปำยบอกทำงเข้ำสู่

แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ)

	 2)	 กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ	 และกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 ควรบูรณำกำรใน

กำรพัฒนำและกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 2  (โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

และปรับปรุงบริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรท่องเที่ยวของ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

	 3)	 กรมเจ้ำท่ำและกรมประมง	ควรมกีำรบูรณำกำรร่วมกัน	เพือ่แก้ไขปญหำเกษตรกรรกุล�ำ้ล�ำน�ำ้	 2  

(โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจเล้ียงปลำนิลแปลงเพศเพื่อสร้ำงฐำนรำยได้อย่ำงยั่งยืน	

(นครพนม	มุกดำหำร	สกลนคร))

•		ส�ำนักงบประมำณ	และ

กระทรวงสำธำรณสุข

•	 กระทรวงสำธำรณสุขควรจัดท�ำแผนจัดต้ังศูนย์กำรรักษำทำงกำรแพทย์ที่มีเครื่องมือแพทย์

มูลค่ำสูง	 โดยอำจจัดตั้งเปนศูนย์ทำงกำรแพทย์ประจ�ำภูมิภำค	 เพื่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์

ในเครื่องมือแพทย์มูลค่ำสูงร่วมกันของประชำชนและสถำนพยำบำล	 ทั้งน้ี	 ส�ำนักงบประมำณ

ควรพิจำรณำจดัสรรงบประมำณเพือ่สนับสนนุให้เกดิกำรรวมศนูย์กำรรกัษำทำงกำรแพทย์ดงักล่ำว	 3  

(โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอ�ำนวยกำรผูป้วยนอก	และอบุตัเิหตุฉกุเฉิน	โรงพยำบำลนครพิงค์	ต.	ดอนแก้ว	

อ.	แม่รมิ	จ.	เชียงใหม่	และ	โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศนูย์หวัใจ	มะเรง็ บ�ำบดัรกัษำ	และรงัสวิีนจิฉยั 

โรงพยำบำลรำชบุรี	ต.	หน้ำเมือง	อ.	เมือง	จ.	รำชบุรี)

•		ส�ำนักงบประมำณ	และ

กระทรวงมหำดไทย

•	 ควรหำรือร่วมกัน	เพื่อพิจำรณำก�ำหนดแนวทำงกำรสนับสนุนงบประมำณ	ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 ส�ำหรับใช้ในกำรดูแลบ�ำรุงรักษำผลผลิตที่ได้จำกโครงกำร	 เช่น	 กำรจัดหำ

ผู้รับผิดชอบในกำรดูแลบ�ำรุงรักษำโครงกำร	 เพื่อให้สำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงต่อเนื่อง

และเกิดควำมยั่งยืน  2  (โครงกำรอนุรักษ์ฟนฟูแหล่งน�้ำบำงระก�ำ	(พ้ืนที่แก้มลิงลุ่มน�้ำยม))
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หน่วยง�นรับผิดชอบ ข้อเสนอแนะ

•		ส�ำนักงบประมำณและ

กระทรวงมหำดไทย

•	 กำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณส�ำหรับกำรจัดตั้งศำลำกลำงจังหวัดใหม่ในอนำคต

ให้รวมหน่วยงำนท่ีให้บริกำรประชำชนอยู่ในที่เดียว	 และให้มีพื้นที่ในกำรให้บริกำรที่เหมำะสม	

เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรตดิต่อรำชกำรให้กบัประชำชน	 ซึง่จะช่วยลดควำมสับสนในสถำนทีต่ัง้ 

ค่ำใช้จ่ำยและเวลำในกำรเดินทำงได้ 2  (โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรส�ำนักงำนพัฒนำสังคมและ

ควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์	และจังหวัดปรำจีนบุรี)

•		กระทรวงมหำดไทย	

(กรมโยธำธิกำรและ	

ผังเมือง)

•	 ควรร่วมมือกับจังหวัดที่มีพื้นที่ชำยฝงทะเลและหน่วยงำนอ่ืนที่มีภำรกิจท่ีเกี่ยวกับกำรดูแล

ปองกันกำรกัดเซำะชำยฝงทะเล	 รวมทั้งหน่วยงำนท่ีท�ำหน้ำท่ีก�ำกับดูแลกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ

ระบบกำรขนส่งทำงน�ำ้	ได้แก่	กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตฯิ	(กรมทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝง)	

และกระทรวงคมนำคม	(กรมเจ้ำท่ำ)	ร่วมกนัด�ำเนนิกำรศึกษำ	ส�ำรวจข้อมลูต่ำง	ๆ 	เก่ียวกบักำรกดัเซำะ

ชำยฝงทะเล	เพื่อก�ำหนดมำตรกำรและจัดท�ำโครงกำรแบบบูรณำกำรปองกันและแก้ไขปญหำ

กำรกัดเซำะชำยฝงทะเลในพื้นที่จังหวัดต่ำง	 ๆ	 ต่อไป  3  (โครงกำรพัฒนำพื้นที่เฉพำะบริเวณ

ชำยหำดปรำณบุรี	อ�ำเภอปรำณบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

•		กระทรวงกำรต่ำงประเทศ •	 ควรจัดท�ำคู ่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและงำนพัสดุส�ำหรับกำรปฏิบัติงำน

ในประเทศต่ำง	ๆ	เปนกำรเฉพำะ	 2  (โครงกำรค่ำก่อสร้ำงอำคำรสถำนเอกอัครรำชทูต	

ณ	กรุงโตเกียว	(ค่ำตกแต่งภำยใน))

•		กระทรวงศึกษำธิกำร •	 ควรพิจำรณำก�ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรขอรับกำรจัดสรรงบประมำณกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน	

อำคำรประกอบให้กบัสถำนศกึษำ	ให้มีควำมเหมำะสมกบัควำมต้องกำรจ�ำเปน	และก�ำหนดแนวทำง/

มำตรกำรต่ำงๆ	ท่ีส่งเสริม	สนับสนุนให้เกิดกำรระดมทรัพยำกรจำกภำคส่วนต่ำง	ๆ	เพื่อช่วยให้

สถำนศึกษำที่ต้ังอยู่ในชนบทห่ำงไกลและพื้นที่พิเศษชำยแดนใต้	 มีอำคำรสถำนที่เพียงพอต่อ

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 3  (โครงกำรพฒันำรปูแบบกำรจัดกำรศกึษำในเขตพฒันำพเิศษเฉพำะกิจ 

จังหวัดชำยแดนภำคใต้	(รำยกำรก่อสร้ำงอำคำรที่พักอำศัยและสิ่งก่อสร้ำงประกอบ))

•		กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม

•	 ควรมกีำรศกึษำประเดน็กำรก�ำหนดแนวทำงแก้ไขปญหำในกำรแลกเปล่ียนข้อมลูและใช้ข้อมลู

ร่วมกันของหน่วยงำนภำครัฐ	 เกี่ยวกับข้อจ�ำกัดต่ำง	ๆ	 เช่น	ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง	และสิทธิ

ในกำรเรยีกดขู้อมลูของหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 เพือ่หำแนวทำงประสำนควำมร่วมมอืระหว่ำงหน่วยงำน

ภำครัฐ	 ในกำรบูรณำกำรด้ำนข้อมูลและกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน	 เปนต้น 3   

(โครงกำรศูนย์ข้อมูลแรงงำนแห่งชำติ)

หม�ยเหตุ : 1 	 แผนกำรด�ำเนินกำรระยะสั้น	(ระยะเวลำด�ำเนินกำรไม่เกิน	6	เดือน)

  2 	 แผนกำรด�ำเนินกำรระยะปำนกลำง	(ระยะเวลำด�ำเนินกำรไม่เกิน	12	เดือน)
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บทที่ 1

บทนำ�

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร	(ค.ต.ป.)	ได้ก�ำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบและ

ประเมินผลภำครำชกำรในปงบประมำณ	พ.ศ.	2560	 เพ่ือให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล

ภำครำชกำรคณะต่ำง	ๆ	ใช้เปนแนวทำงในกำรติดตำม	ตรวจสอบ	และประเมินผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรของ

ส่วนรำชกำรและจังหวัด	ทั้งนี้	เพื่อเสริมสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือและควำมมั่นใจแก่สำธำรณชนต่อผลกำรด�ำเนินงำน

ของส่วนรำชกำรว่ำได้มีกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลอย่ำงรอบคอบ	และเปนกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ

กำรก�ำกับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของส่วนรำชกำร	อันจะน�ำไปสู่กำรบรรลุเจตนำรมณ์	ตำมหลักกำรบริหำร

กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี	

 1. ร�ยละเอียดก�รติดต�ม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงก�รต�มแนวท�งก�รตรวจสอบและ

  ประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)

ค.ต.ป.	ในกำรประชุมครั้งที่	2/2559	เมื่อวันที่	27	กันยำยน	2559	ได้มีมติเห็นชอบและก�ำหนด

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร	ประจ�ำปงบประมำณ	พ.ศ.	2560	โดยมุ่งเน้นกำรติดตำม	

ตรวจสอบ	และประเมินผลโครงกำรที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศำสตร์ชำติ	ระยะ	20	ป	(พ.ศ.	2560	-	2579)	

รวมถงึแผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต	ิฉบับท่ี	12	(พ.ศ.	2560	-	2564)	เพ่ือเปนกำรสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนของ

รัฐบำลให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์	“มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”

ส�ำหรับแนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร	ประจ�ำปงบประมำณ	พ.ศ.	2560	

ครั้งที่	1	ค.ต.ป.	ได้ก�ำหนดประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร	เปนกำรติดตำม	ตรวจสอบ	และ

ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร	ที่ได้ด�ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว	และเกิดกำรใช้ประโยชน์จำกผลผลิตและผลลัพธ์

ของโครงกำรแล้วเปนระยะเวลำพอสมควร	กำรติดตำม	ตรวจสอบ	และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำรจะสำมำรถ

สะท้อนประเดน็ควำมยัง่ยนืของโครงกำร	ระดบัควำมส�ำเรจ็ในกำรขบัเคลือ่นยทุธศำสตร์ประเทศ	นโยบำยรฐับำล	

ยุทธศำสตร์กระทรวง/จังหวัด	หรือ	แผนงำนโครงกำรที่ส�ำคัญของกระทรวง/จังหวัด	รวมถึงผลกระทบจำก

กำรด�ำเนินงำนโครงกำร	อันเปนผลสืบเนื่องมำจนถึงปจจุบัน	โดย	ค.ต.ป.	ประจ�ำกระทรวง	อ.ค.ต.ป.	กลุ่มจังหวัด	

และ	อ.ค.ต.ป.	กลุ่มกระทรวงด้ำนบริหำรและส่วนรำชกำรไม่สังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	กระทรวงหรือทบวง	

เปนผู้พิจำรณำคัดเลือกโครงกำร/กิจกรรม	จ�ำนวนอย่ำงน้อย	2	โครงกำร/กิจกรรม	ภำยใต้หลักเกณฑ์ใน

กำรคัดเลือกโครงกำร/กิจกรรมตำมที่	ค.ต.ป.	ก�ำหนด	ดังนี้
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   1.1 หลักเกณฑ์ในก�รคัดเลือกโครงก�ร/กิจกรรม

	 	 	 (1)		โครงกำร/กิจกรรม	ที่คัดเลือก	ต้องอยู่ภำยใต้ยุทธศำสตร์ประเทศ	แผนพัฒนำเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชำติ	นโยบำยรฐับำล	ยทุธศำสตร์กระทรวง	และแผนงำนโครงกำรทีส่�ำคญัของกระทรวง	แผนพัฒนำ

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง	หรือหลำยกรณี	ในห้วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2556	-	2559	และ

	 	 	 (2)	 โครงกำร/กิจกรรม	ท่ีคัดเลือก	ต้องมีผลกระทบต่อประชำชนในวงกว้ำง	และ/หรือ	

เกิดประโยชน์ต่อประชำชน	ทั้งเชิงเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	สิ่งแวดล้อม	และคุณภำพชีวิตของประชำชน	และ

	 	 	 (3)		โครงกำร/กิจกรรม	ที่คัดเลือก	ต้องเปนโครงกำร/กิจกรรม	ที่กระทรวง/จังหวัด	

ด�ำเนินงำนแล้วเสร็จระหว่ำงปงบประมำณ	พ.ศ.	2556	-	2559	และ

	 	 	 (4)		โครงกำร/กิจกรรม	ที่คัดเลือก	ต้องมีงบประมำณไม่ต�่ำกว่ำ	100	ล้ำนบำท	

		 	 	 (5)		กรณี	ค.ต.ป.	ประจ�ำกระทรวง/อ.ค.ต.ป.	กลุ่มจังหวัดใด	ไม่สำมำรถคัดเลือกโครงกำร/

กจิกรรม	ตำมหลกัเกณฑ์ข้อ	(4)	ได้	ให้	ค.ต.ป.	ประจ�ำกระทรวง/อ.ค.ต.ป.	กลุม่จงัหวดั	คดัเลอืกโครงกำร/กจิกรรม

ทีม่งีบประมำณต�ำ่กว่ำ	100	ล้ำนบำทมำด�ำเนนิกำรได้	และแจ้งเหตุผล	ควำมจ�ำเปนท่ีไม่สำมำรถคัดเลือกโครงกำร/

กิจกรรม	ให้	ค.ต.ป.	ทรำบ

		 	 	 (6)		กรณี	ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	กระทรวง	หรือทบวง	ให้	อ.ค.ต.ป.	

กลุ่มกระทรวงด้ำนบริหำรและส่วนรำชกำรไม่สังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	กระทรวง	หรือทบวง	เปนผู้คัดเลือก

โครงกำร/กิจกรรม	จ�ำนวนอย่ำงน้อย	2	โครงกำร/กิจกรรม	ภำยใต้หลักเกณฑ์ข้อ	(1)	-	(5)	ข้ำงต้น

   1.2 ระยะเวล�ก�รร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร

	 	 	 ค.ต.ป.	ได้ก�ำหนดระบบกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของ	ค.ต.ป.	ให้มีประสิทธิภำพและ

มีควำมเหมำะสม	รวมทั้งสอดคล้องกับกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำน	โดยก�ำหนดรอบกำรรำยงำน

ผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรของ	ค.ต.ป.	ประจำปงบประมำณ	พ.ศ.	2560	เพื่อน�ำเสนอ

นำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ	โดย

   กำรรำยงำนครั้งที่	1	ก�ำหนดให้	ค.ต.ป.	รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนเสนอต่อนำยกรัฐมนตรี

และคณะรัฐมนตรี	ภำยในเดือนเมษำยน	2560	โดยเปนกำรรำยงำนผลกำรติดตำม	ตรวจสอบ	และประเมินผล

สัมฤทธิ์โครงกำร	(กลุ่มแผนงำน/โครงกำรประเภทที่	3	 :	กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร)	รวมทั้งรำยงำน

ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง	ๆ
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

 2.  สรุปร�ยชื่อโครงก�รต�มแนวท�งก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร 

ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)

  ❖ ร�ยชื่อโครงก�รสำ�หรับก�รติดต�ม ตรวจสอบ และประเมินผลกลุ่มแผนง�น/โครงก�ร

   ประเภทที่ 3 : ก�รประเมินผลสัมฤทธิ์โครงก�ร ของคณะกรรมก�รตรวจสอบและ

   ประเมินผลภ�คร�ชก�รคณะต่�ง ๆ 

		 	 	 ค.ต.ป.	ประจ�ำกระทรวง	อ.ค.ต.ป.	กลุ่มกระทรวง	และ	อ.ค.ต.ป.	กลุ่มจังหวัด	แจ้งรำยช่ือ

โครงกำรและแผนงำนทีไ่ด้พจิำรณำคดัเลอืกให้	ค.ต.ป.	ทรำบ	รวมเปนจ�ำนวน	47	โครงกำร	ซ่ึงด�ำเนนิกำรแล้วเสรจ็	

ระหว่ำงปงบประมำณ	พ.ศ.	2556	-	2559	สำมำรถสรปุโดยจ�ำแนกโครงกำรท่ีสอดคล้องยุทธศำสตร์ของรฐับำล	20	ป

ใน	6	ด้ำน	ดังมีรำยละเอียดรำยชื่อโครงกำร	ดังนี้
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

ชื่อยุทธศ�สตร์
ร�ยชื่อโครงก�รที่คัดเลือกเพื่อ

 ก�รติดต�ม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงก�ร

	1.	 ควำมมั่นคง (1)	 โครงกำรพัฒนำระบบควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ

เพื่อรักษำประสิทธิภำพกำรให้บริกำร	เขตพญำไท	

กรุงเทพมหำนคร	จ�ำนวน	1	ระบบ

(2)	 โครงกำรจัดหำเครื่องมือข่ำวกรองทำงกำรสื่อสำร	

จ�ำนวน	1	ระบบ

(3)	 โครงกำรของกระทรวงกลำโหม	(ลับ)

(4)	 โครงกำรค่ำก่อสร้ำงอำคำรสถำนเอกอัครรำชทูต	

	 ณ	กรุงโตเกียว	(ค่ำตกแต่งภำยใน)

(5)	 โครงกำรค่ำจัดซื้อท�ำเนียบเอกอัครรำชทูต		

ณ	กรุงเฮลซิงกิ

จำ�นวน 5 โครงก�ร

2.	 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (1)	 โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีเครื่องจักร

เครื่องมือ	และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ

ภำคกำรผลิต	และบริกำรที่ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ

	 ในป	2556	ที่มีกำรขยำยผล

(2)	 โครงกำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำร	เพื่อรองรับ

กำรทดสอบสนิค้ำให้มคีณุภำพและปลอดภัยต่อผูบ้ริโภค

(3)	 โครงกำรก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือบ้ำนนำเกลือ	จังหวัดตรัง	

ของ	กรมเจ้ำท่ำ

(4)	 โครงกำรก่อสร้ำงถนนสำยเลี่ยงเมืองบ้ำนทุ่งเสี้ยว-

บ้ำนสันปำตอง-บ้ำนหำงดง	(ตอนที่	2)	

อ�ำเภอหำงดง,	อ�ำเภอสันปำตอง	จังหวัดเชียงใหม่	

ของกรมทำงหลวงชนบท

(5)	 โครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวงหมำยเลข	108	

สำย	อ.จอมทอง-อ.ฮอด	จ.เชียงใหม่	ของกรมทำงหลวง

(6)	 โครงกำรเตรยีมควำมพร้อมภำคอตุสำหกรรมในกำรเข้ำสู่

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	

(7)	 โครงกำรงบลงทุน	ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอ้อยและน�ำ้ตำล

(8)	 โครงกำรก่อสร้ำงด่ำนศุลกำกรเชียงของแห่งใหม่และ

	สิ่งปลูกสร้ำงประกอบ	ของกรมศุลกำกร

(9)	 โครงกำรบูรณะวัดอรุณรำชวรำรำมรำชวรวิหำร

(10)	 โครงกำรพัฒนำมรดกโลกสุโขทัยและเมืองบริวำร	

(ศรีสัชนำลัยและก�ำแพงเพชร)
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

ชื่อยุทธศ�สตร์
ร�ยชื่อโครงก�รที่คัดเลือกเพื่อ

 ก�รติดต�ม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงก�ร

(11)	 โครงกำรจัดท�ำปำยบอกทำงเข้ำสู่แหล่งท่องเที่ยว

ทั่วประเทศ	กรมกำรท่องเที่ยว

(12)	 โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์บริกำรกำรท่องเที่ยวและ

ส่งเสริมสินค้ำ	OTOP	จังหวัดตำก

(13)	 โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และปรับปรุง

บริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ�ำนวย

ควำมสะดวกด้ำนกำรท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน	

(14)	 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจเลี้ยงปลำนิล

แปลงเพศ	เพื่อสร้ำงฐำนรำยได้อย่ำงยั่งยืน

(นครพนม	มุกดำหำรสกลนคร)

(15)	 โครงกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมควำมเปนอยู่ระดับต�ำบล

	(ต�ำบลละ	5	ล้ำนบำท) (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ)

(16)	 โครงกำรตรังอันดำมันเกทเวย์	

(Trang	Andaman	Gateway)

(17)	 โครงกำรพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตำและอุทยำน

กำรเรียนรู้ฝงอันดำมันเฉลิมพระเกียรติ	84	พรรษำ	

จังหวัดกระบี่

จำ�นวน 17 โครงก�ร

3.	 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน (1)	 โครงกำรก�ำลังใจในพระด�ำริพระเจ้ำหลำนเธอ

พระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำ	ในกำรน้อมน�ำปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในเรือนจ�ำ

(2)	 โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

(3)	 โครงกำรพัฒนำกำรกีฬำและนันทนำกำรมวลชน

(4)	 โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำในเขตพัฒนำ

พิเศษเฉพำะกิจ	จังหวัดชำยแดนภำคใต้

(รำยกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพกัอำศัยและสิง่ก่อสร้ำงประกอบ)

(5)	 แผนงำนขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ	(รำยกำรก่อสร้ำง

อำคำรกำรศึกษำและสิ่งก่อสร้ำงประกอบ)

จำ�นวน 5 โครงก�ร
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

ชื่อยุทธศ�สตร์
ร�ยชื่อโครงก�รที่คัดเลือกเพื่อ

 ก�รติดต�ม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงก�ร

4.	 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำง

สังคม

(1)	 โครงกำรของกระทรวงกลำโหม	(ลับ)

(2)	 โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้	ICT	ชุมชน

(3)	 โครงกำรอำคำรอ�ำนวยกำรผู้ปวยนอก	และอุบัติเหตุ

ฉกุเฉนิ	โรงพยำบำลนครพงิค์	ต.ดอนแก้ว	อ.แม่รมิ	จ.เชียงใหม่

(4)	 โครงกำรอำคำรศนูย์หวัใจ	มะเรง็	บ�ำบดัรกัษำ	และรงัสี

วนิจิฉยั	โรงพยำบำลรำชบรุ	ีต.หน้ำเมอืง	อ.เมอืง	จ.รำชบรีุ

(5)	 โครงกำรกำรก่อสร้ำงอำคำรบริกำรทำงกำรแพทย์	20	ชัน้	

โรงพยำบำลต�ำรวจ

จำ�นวน 5 โครงก�ร

5.	 กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่ เปนมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

(1)	 โครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำห้วยเล็ง	(ท�ำนบดินหัวงำนและ

อำคำรประกอบ)	จังหวัดเพชรบูรณ์

(2)	 โครงกำรระบบส่งน�้ำอ่ำงเก็บน�้ำห้วยใหญ่	(ระยะที่	1)	

จังหวัดเพชรบูรณ์

(3)	 โครงกำรพลังงำนชุมชนเพื่อชุมชนจัดกำรตนเองทำงด้ำน

พลังงำน	ป	2559

(4)	 โครงกำรสถำนีผลิตพลังงำนในหน่วยงำนสถำนศึกษำ

และโรงพยำบำลของรัฐ	(Campus	power)

(5)	 โครงกำรอนรุกัษ์ฟนฟแูหล่งน�ำ้บำงระก�ำ	(พ้ืนทีแ่ก้มลิงลุม่น�ำ้ยม)

(6)	 โครงกำรอนุรักษ์ฟนฟูแหล่งน�ำ้ห้วยหลวง-หนองหำน	กุมภวำป

(7)	 โครงกำรจัดหำเครื่องเรดำห์ตรวจอำกำศแบบ	Doppler	

พร้อมอุปกรณ์	และหอเรดำห์	2	เครื่อง	ที่จังหวัดน่ำน	

และศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง	

จังหวัดอุบลรำชธำนี

(8)	 โครงกำรพัฒนำพื้นที่เฉพำะบริเวณชำยหำดปรำณบุรี	

อ�ำเภอปรำณบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(9)	 โครงกำรก่อสร้ำงระบบปองกันน�้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง

เพชรบูรณ์	ระยะที่	2

จำ�นวน 9 โครงก�ร
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

ชื่อยุทธศ�สตร์
ร�ยชื่อโครงก�รที่คัดเลือกเพื่อ

 ก�รติดต�ม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงก�ร

6.	 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (1)	 โครงกำรระบบให้บริกำรรับงบกำรเงินผ่ำนระบบ

อิเล็กทรอนิกส์	(e-Filing)

(2)	 โครงกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ	

ณ	จุดเดียว	ของกระทรวงพำณิชย์	(Moc	Single	Point)

(3)	 โครงกำรศูนย์ข้อมูลแรงงำนแห่งชำติ

(4)	 โครงกำรศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ำรอง	กรมศุลกำกร

(5)	 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรส�ำนักงำนพัฒนำสังคมและ

ควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

(6)	 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรส�ำนักงำนพัฒนำสังคมและ

ควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปรำจีนบุรี

จำ�นวน 6 โครงก�ร

รวม 47 โครงก�ร
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 



บทที่ 2 
รายงานความกาวหนาการดำเนินงาน
ตามมติคณะรัฐมนตรีและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

บทที่ 2

ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ก�รดำ�เนินง�นต�มมติคณะรัฐมนตรี
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมก�รตรวจสอบและ
ประเมินผลภ�คร�ชก�รคณะต่�ง ๆ

	 กำรด�ำเนินงำนในรอบระหว่ำงปที่ผ่ำนมำ	คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวง	

(ค.ต.ป.	 ประจ�ำกระทรวง)	 คณะต่ำง	 ๆ	 คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร	

(อ.ค.ต.ป.)	กลุ่มกระทรวงและกลุ่มจังหวัด	ได้จัดท�ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร	

พร้อมทัง้ให้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะเกีย่วกับกำรด�ำเนนิงำนในด้ำนต่ำง	ๆ	รวมทัง้ข้อเสนอแนะด้ำนกำรตรวจสอบ

และประเมินผลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อรัฐมนตรีเจ้ำกระทรวง	หัวหน้ำส่วนรำชกำร	และคณะกรรมกำรตรวจสอบ

และประเมินผลภำครำชกำร	(ค.ต.ป.)	ท้ังนี้	ค.ต.ป.	ได้ประมวลเปนรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผล

ภำครำชกำร	พร้อมจัดท�ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรตรวจสอบและประเมินผลเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ

และมมีตใิห้ส่วนรำชกำรต่ำง	ๆ 	ด�ำเนินกำรในส่วนทีเ่กีย่วข้องและได้น�ำไปใช้เปนแนวทำงในกำรปรบัปรงุและพฒันำ

กำรด�ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

	 ส�ำหรับรำยงำนรอบประจ�ำปงบประมำณ	พ.ศ.	2560	(ครั้งที่	1)	อ.ค.ต.ป.	กลุ่มกระทรวง/กลุ่มจังหวัด	

และ	ค.ต.ป.	ประจ�ำกระทรวง	และส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง	ได้มีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำที่ส่วนรำชกำร

ได้ด�ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	11	ตุลำคม	2559	รวมถึงกำรด�ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของ	

ค.ต.ป.	ประจ�ำกระทรวง	อ.ค.ต.ป.	กลุ่มกระทรวง	และ	อ.ค.ต.ป.	กลุ่มจังหวัดคณะต่ำง	ๆ	ในปงบประมำณ

ที่ผ่ำนมำ	(พ.ศ.	2559)	สรุปในภำพรวมตำมประเด็นต่ำง	ๆ	ดังต่อไปนี้

 1. ก�รร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินก�รต�มมติคณะรัฐมนตรี

	 	 จำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรของ	ค.ต.ป.	ประจ�ำกระทรวง	

อ.ค.ต.ป.	กลุม่กระทรวง	และ	อ.ค.ต.ป.	กลุม่จงัหวดั	พบว่ำ	โดยภำพรวมส่วนรำชกำรและจงัหวดัได้ด�ำเนนิกำรตำม

มติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	11	ตุลำคม	2559	เร่ืองรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร	

ประจ�ำปงบประมำณ	พ.ศ.	2558	แล้วเสรจ็	ในประเดน็กำรสอบทำนกรณปีกต	ิได้แก่	1.	มติด้ิำนกำรบริหำรจัดกำร	

ประกอบด้วย	(1)	กำรตรวจรำชกำร	(2)	กำรตรวจสอบภำยใน	(3)	กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง	

(4)	กำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร	และ	2.	มิติด้ำนกำรเงิน	ท้ังนี้	บำงส่วนรำชกำรยังอยู่

ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร

	 	 ส�ำหรับกำรสอบทำนกรณีพิเศษ	พบว่ำ	ส่วนรำชกำรได้ด�ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี	

เพื่อแก้ไขประเด็นข้อค้นพบในอดีต	และสำมำรถด�ำเนินโครงกำรได้อย่ำงต่อเนื่องจนถึงปจจุบัน	(พ.ศ.	2560)
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

  1.1 ก�รสอบท�นกรณีปกติ

   ❖ มิติด้�นก�รบริห�รจัดก�ร

    1. ก�รตรวจร�ชก�ร

แนวท�งแก้ไขต�มมติคณะรัฐมนตรี
สรุปคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินก�ร

(ส่วนร�ชก�รที่มีก�รดำ�เนินก�ร)

ข้อค้นพบ
	 แผนกำรตรวจรำชกำรบูรณำกำรในระดับพื้นที่	ระหว่ำงผู้ตรวจรำชกำรส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	และผู้ตรวจรำชกำรประจ�ำกระทรวง
บำงกระทรวง	 ยังไม่สำมำรถก�ำหนดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ได้พร้อมกัน	 เนื่องจำกผู้ตรวจรำชกำรประจ�ำกระทรวงใน
บำงกระทรวงมีจ�ำนวนน้อย	และต้องรับผิดชอบหลำยเขตตรวจรำชกำร

 � ส�ำนกังำนปลดัส�ำนกันำยกรัฐมนตร	ีในฐำนะเจ้ำภำพหลกั 
ควรก�ำหนดแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรร่วมกับผู้ตรวจรำชกำร
ประจ�ำกระทรวงทุกกระทรวง	โดยก�ำหนดแผนและจัดระบบ
กำรลงปฏิบตังิำนในพืน้ทีใ่ห้เหมำะสมและสอดคล้องกบัสภำพกำรณ์
เงื่อนไขและข้อจ�ำกัดของผู้ตรวจรำชกำรประจ�ำกระทรวงแต่ละ
กระทรวง

 �	 ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรีได้ก�ำหนดแผน
กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรร่วมกับผู้ตรวจรำชกำรประจ�ำกระทรวง
ทุกกระทรวง	โดย
	 1.	 กำรประชมุปรกึษำหำรือเพ่ือจดัท�ำแผนกำรตรวจรำชกำร
แบบบูรณำกำรของผูต้รวจรำชกำร	 ประจ�ำปงบประมำณ	พ.ศ.	 2560 
ตำมนัยระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร	
พ.ศ.	2548	ข้อ	8	วรรคส่ี	ระหว่ำงผู้ตรวจรำชกำรส�ำนักนำยกรฐัมนตรี	
ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงทกุกระทรวงผูต้รวจรำชกำกรงุเทพมหำนคร 
จเรต�ำรวจ	และผู้แทนหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	ส�ำนกังบประมำณ	
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำรส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
พฒันำกำรเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำต	ิส�ำนกังำนพัฒนำเทคโนโลยี
อวกำศและภมิูสำรสนเทศ	 เพือ่พจิำรณำกรอบประเดน็นโยบำยส�ำคญั
เพือ่พจิำรณำคดัเลอืกจดุเน้น/ประเดน็ปญหำทีส่อดคล้องกบัประเดน็
ของนโยบำยส�ำคัญ	
	 2.	 ประชมุคณะท�ำงำนจดัท�ำแผนและขับเคลือ่น	กำรตรวจรำชกำร
แบบบรูณำกำรของผูต้รวจรำชกำร	ซ่ึงประกอบด้วยผูต้รวจรำชกำร
ส�ำนกันำยกรฐัมนตร	ี และผูต้รวจรำชกำรกระทรวง	 เพือ่พจิำรณำ
ก�ำหนดแนวทำงและวิธีกำรตรวจรำชกำร	กรอบประเด็นกำรตรวจ
ติดตำม	 เครื่องมือในกำรตรวจติดตำม	 รูปแบบรำยงำนของ
กำรตรวจรำชกำรแบบบรูณำกำร	 โดยจดัระบบกำรลงปฏบิตังิำนในพืน้ที่
ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสภำพกำรณ์เงื่อนไขและข้อจ�ำกัด
ของผูต้รวจรำชกำรกระทรวงแต่ละกระทรวง	 กล่ำวคอืปงบประมำณ	
พ.ศ.	2558	ได้ก�ำหนดให้ผู้ตรวจรำชกำรส�ำนักนำยกรัฐมนตรีและ
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงตรวจติดตำมร่วมกันในพื้นที่อย่ำงน้อย
เขตตรวจรำชกำรละ	1	จงัหวดั	ปงบประมำณ	พ.ศ.	2559	และ	พ.ศ.	2560 
ตรวจตดิตำมในพืน้ทีร่่วมกนัอย่ำงน้อยเขตตรวจรำชกำรละ	 2	 จงัหวัด 
ซึ่งส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรีจะมีกำรจัดท�ำปฏิทิน
กำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรส�ำนักนำยกรัฐมนตรีแจ้งให้
ผู ้ตรวจรำชกำรกระทรวงทรำบเพ่ือเตรียมก�ำหนดกำรลงพ้ืนที่
ตรวจรำชกำรตำมควำมเหมำะสมก่อนล่วงหน้ำ	 1	 เดือน	 ตั้งแต่
ปงบประมำณ	พ.ศ.	2558	จนถึงปจจุบัน	(นร)
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

แนวท�งแก้ไขต�มมติคณะรัฐมนตรี
สรุปคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินก�ร

(ส่วนร�ชก�รที่มีก�รดำ�เนินก�ร)

 � ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	 ควรศึกษำและ

วเิครำะห์สภำพปญหำของกำรตรวจรำชกำรว่ำ	 สภำพกำรณ์ทีเ่ปน

อยูใ่นปจจบัุนมปีญหำด้ำนใดบ้ำง	โดยจดัให้มกีำรประชมุหำรอืร่วมกนั

ระหว่ำงผูต้รวจรำชกำรประจ�ำกระทรวงทกุกระทรวงในประเดน็ต่ำง	ๆ 

เช่น	 ภำพรวมเรือ่งจ�ำนวนเขตตรวจรำชกำร	 เจ้ำหน้ำทีผู่ป้ฏบิตังิำน

สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร	รวมทัง้ระบบและกลไกกำรตรวจรำชกำร

ที่ถูกต้องและเหมำะสม	 ซึ่งสำมำรถสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนตำม

นโยบำยของรัฐบำลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	และประสิทธิผล	

 �	 ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรีอยู่ระหว่ำงกำรจ้ำง

สถำบันพระปกเกล้ำเปนที่ปรึกษำในกำรวิจัย	 เพื่อวิเครำะห์	 และ

พัฒนำระบบกำรตรวจรำชกำรในภำพรวม	โดยขอบเขตของกำรศกึษำ

วจิยัดังกล่ำว	ประกอบด้วย	1.	กำรค้นหำ	และวเิครำะห์	ข้อด	ีข้อเสยี	

ปญหำ	และอุปสรรคของระบบกำรตรวจรำชกำร	ในปจจุบัน	และ	

2.	 กำรวเิครำะห์ควำมเหมำะสมของแนวทำงและวธิกีำรตรวจรำชกำร

โดยผู้ตรวจรำชกำรที่ใช้อยู่ในปจจุบัน	 และควำมสอดรับกับสภำพ	

กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน	และกำรปฏิรูประบบรำชกำรท่ีก�ำลัง

จะเกิดขึ้นในอนำคตมีมำกน้อยเพียงใด	และที่ปรึกษำจะมีข้อเสนอ

แนะอย่ำงไรเพื่อปรับปรุงแนวทำงและวิธีกำรตรวจรำชกำรของ

ผู้ตรวจรำชกำรที่ใช้อยู่ในปจจุบันให้สอดรับกับกำรใช้รัฐธรรมนูญ

ฉบับใหม่	แนวทำงกำรปฏิรูประบบรำชกำรที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น	และ

กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่คำดว่ำจะเปลี่ยนแปลงในอนำคต

ข้ำงหน้ำ	 ทัง้นีใ้นส่วนของกำรศึกษำวจิยัดังกล่ำวคำดว่ำจะด�ำเนนิกำร

แล้วเสรจ็ภำยในเดอืนพฤษภำคม	 2560	 และในส่วนของกำรประชมุ

หำรอืร่วมกนัระหว่ำงผูต้รวจรำชกำรกระทรวงทกุกระทรวงในประเดน็

ที่ เกี่ยวกับข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนำระบบกำรตรวจรำชกำรน้ัน	

ส�ำนกังำนปลดัส�ำนกันำยกรัฐมนตรีได้มกีำรด�ำเนนิกำรในเร่ืองดงักล่ำว

เปนประจ�ำทกุปในลกัษณะของกำรจัดสมัมนำ	และในปงบประมำณ 

พ.ศ.	 2560	 จะได้ด�ำเนินโครงกำรสมัมนำผูต้รวจรำชกำรเพือ่ก�ำหนด

ทิศทำงและพัฒนำกำรตรวจรำชกำรทั้งระบบ	ซึ่งจะเปนกำรระดม

ข้อคิดเหน็ของผูต้รวจรำชกำรท่ีมต่ีอผลกำรวจิยัของสถำบนัพระปกเกล้ำ

ในเร่ืองกำรพัฒนำระบบกำรตรวจรำชกำร	ซึง่จะด�ำเนนิกำรให้แล้วเสรจ็

ภำยในเดือนสิงหำคม	2560	(นร)
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

แนวท�งแก้ไขต�มมติคณะรัฐมนตรี
สรุปคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินก�ร

(ส่วนร�ชก�รที่มีก�รดำ�เนินก�ร)

ข้อค้นพบ
 ระบบฐำนข้อมลูกำรตรวจรำชกำรแบบบรูณำกำร	ระหว่ำงผู้ตรวจรำชกำรส�ำนักนำยกรัฐมนตร	ีและผู้ตรวจรำชกำรประจ�ำกระทรวงต่ำง	ๆ  
ยังไม่สำมำรถเชื่อมโยงระบบฐำนข้อมูล	เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรด�ำเนินงำนร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 �	 ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรีและกระทรวง

ต่ำง	ๆ	ควรจัดให้มีระบบฐำนข้อมูลกำรตรวจรำชกำร	 เพื่อใช้เปน

ฐำนข้อมูลกลำงในกำรด�ำเนินงำนร่วมกัน

 �	 ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรีและกระทรวง

ต่ำง	ๆ	ควรศกึษำควำมเปนไปได้ในกำรน�ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

เพื่อน�ำมำใช้ในกำรพัฒนำและด�ำเนินงำนด้ำนกำรตรวจรำชกำร

 �	 ตั้งแต่ปงบประมำณ	 พ.ศ.	 2559	 ส�ำนักงำนปลัด

ส�ำนกันำยกรฐัมนตร	ีได้มีกำรขับเคล่ือนกำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

และกำรสื่อสำรเข้ำมำสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร	

เพื่อให้ผู้ตรวจรำชกำรได้มีข้อมูลศึกษำล่วงหน้ำก่อนกำรลงพื้นที่

ตรวจรำชกำรโดยประสำนควำมร่วมมือกับส�ำนักงำนพัฒนำ

เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ	 ส�ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส ์

และส�ำนักงำนสถติิแห่งชำติ	 ในกำรพฒันำระบบภูมิสำรสนเทศสนบัสนนุ

กำรตรวจรำชกำร	(Intelligence	Map	for	Executives	:	iMAP)	

กำรบรหิำรจดักำรขยะ	(โครงกำรต้นแบบ)	น�ำร่องจงัหวัดพระนครศรอียธุยำ 

เปนต้นแบบ	และขยำยผลครอบคลุมทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ	 (ยกเว้น

กรงุเทพมหำนคร	 และได้รบัควำมร่วมมอืจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง

กับกำรบริหำรจัดกำรขยะ	 เช่นกรมควบคุมมลพิษ	 กรมส่งเสริม	

คณุภำพสิง่แวดล้อม	ในกำรสนับสนนุข้อมลูภมูสิำรสนเทศกำรบริหำร

จัดกำรขยะ	

	 ในปงบประมำณ	 พ.ศ.	 2560	 ได้ก�ำหนดตรวจตดิตำมประเดน็

นโยบำยส�ำคญักำรบรหิำรจดักำรขยะและสิง่แวดล้อม	และใช้ระบบ

ภูมิสำรสนเทศสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของ	 ผู้ตรวจรำชกำร

(Intelligence	Map	for	Executives	:	iMAP)	ซึ่งได้มีกำรพัฒนำ

โดยมีกำรน�ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรขยะ	ซึ่งได้รับ

ควำมร่วมมือในกำรสนับสนุนข้อมูลจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบ

ในกำรบริหำรจัดกำรขยะ	 มำเปนเครื่องมือในกำรวิเครำะห์พื้นที่	

และกำรให้ข้อเสนอแนะ	 โดยในวันที่	 17	 พฤศจิกำยน	 2559	

ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรีได้ก�ำหนดให้มีกำรชี้แจง

ท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์จำกระบบภูมิสำรสนเทศ

สนบัสนนุกำรตรวจรำชกำรของผูต้รวจรำชกำร	(Intelligence	Map	

for	Executives	:	iMAP)	ได้แก่	ภำพรวมของระบบ	iMAP	ข้อมูล

ทีส่�ำคัญในระบบ	กำรใช้ประโยชน์จำกระบบ	 วิธกีำรวเิครำะห์ข้อมลู

ในระบบเพือ่น�ำมำใช้ในกำรสนบัสนนุกำรตรวจรำชกำร	 ให้แก่ผูต้รวจรำชกำร	

และผู้สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร	 นอกจำกนี้	 มีกลไกคณะท�ำงำน

จัดท�ำแผนและขับเคลื่อนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของ

ผู้ตรวจรำชกำร	 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท�ำงำนพัฒนำระบบ

ภมิูสำรสนเทศกำรตรวจรำชกำร	และกำรส่ือสำรเพ่ือเพิม่ประสิทธภิำพ

กำรตรวจรำชกำรของผูต้รวจรำชกำร	ประจ�ำปงบประมำณ	พ.ศ.	 2560 

เพ่ือขับเคล่ือนกำรพัฒนำระบบภูมิสำรสนเทศฯ	อีกด้วย	(นร)

 � ส่วนรำชกำรอยู่ระหว่ำงกำรจัดท�ำระบบฐำนข้อมูลของ

หน่วยงำนภำยใต้สังกัด	(กก)



17

ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

แนวท�งแก้ไขต�มมติคณะรัฐมนตรี
สรุปคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินก�ร

(ส่วนร�ชก�รที่มีก�รดำ�เนินก�ร)

ข้อค้นพบ
	 ระบบประสำนกำรด�ำเนินงำน	ระหว่ำงผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง	และ	ค.ต.ป.	ประจ�ำกระทรวง	เพื่อขอรับกำรสนับสนุนข้อมูล
ด้ำนกำรตรวจรำชกำร	 ส�ำหรับใช้ในกำรจัดท�ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร	 ยังขำดประสิทธิภำพ	 และ	 ไม่มี
ระบบกำรด�ำเนินงำนที่ดีเท่ำที่ควร

 �	 ควรก�ำหนดให้มกีำรประชมุหำรือร่วมกนัอย่ำงสม�ำ่เสมอ
และต่อเนือ่ง	 เพือ่วำงระบบและกลไกกำรประสำนกำรด�ำเนนิงำน
ร่วมกัน	ระหว่ำง	ค.ต.ป.	ประจ�ำกระทรวง	ผูต้รวจรำชกำรกระทรวง	
และผู้ตรวจรำชกำรกรม	 โดยให้ส�ำนักงำนปลดักระทรวงทุกกระทรวง 
เปนเจ้ำภำพหลักในกำรจัดให้มีกำรประชุมหำรือร่วมกัน

 �	 ส�ำนกัตรวจรำชกำร	 ส�ำนักงำนปลดัส�ำนกันำยกรัฐมนตรี
ได้มกีำรสนบัสนนุข้อมลูด้ำนกำรตรวจรำชกำรส�ำหรบัใช้ในกำรจัดท�ำ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมนิผลภำครำชกำรตำมที	่ค.ต.ป.	
ร้องขอ	(นร)

 � ก�ำหนดให้มกีำรประชมุร่วมกันระหว่ำง	ค.ต.ป.	ประจ�ำกระทรวง	
ผู้บริหำรของกระทรวง	 และผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง	 อย่ำงน้อย
ปละ	2	ครั้ง	(กก)

ข้อค้นพบ
	 กำรจัดท�ำรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรของบำงกระทรวง	 ไม่มีผลกำรด�ำเนินกำรเปรียบเทียบกับเปำหมำย	 ไม่มีผลกำรวิเครำะห์	
และกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนในเชิงประสิทธิภำพ	ประสิทธิผล	และควำมคุ้มค่ำ	รวมทั้งส่วนรำชกำรไม่ได้น�ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรแก้ไขปญหำ	รอบ	6	เดือน	มำรำยงำนผล	จึงท�ำให้ไม่สำมำรถทรำบควำมคืบหน้ำและผลของกำรแก้ไขปญหำ

 �	 กำรจดัท�ำรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร	ควรมผีลกำรวิเครำะห์
กำรด�ำเนนิกำร	โดยเปรยีบเทียบกบัเปำหมำย	และควรมีกำรประเมนิ
ผลกำรด�ำเนนิงำนทัง้ในเชิงประสทิธภิำพ	ประสทิธผิล	และควำมคุม้ค่ำ 
เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของกำรตรวจรำชกำรได้อย่ำงชัดเจน
ทั้งนี้	แนวทำงในกำรด�ำเนินกำร	อำจระบุประเด็นข้อค้นพบใน
พื้นที่ต่ำง	ๆ	ที่พบเหมือนกันในหลำยพื้นที่	 และน�ำเสนอเปน
ข้อเสนอแนะระดับนโยบำย	กับข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติ	 ท้ังน้ี	
เพื่อให้รำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรมีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น	และ
ผู้บรหิำรสำมำรถน�ำผลจำกรำยงำนไปพจิำรณำด�ำเนนิกำรปรบัปรุง
และพัฒนำงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม

 �	 ในปงบประมำณ	พ.ศ.	 2559	และ	พ.ศ.	 2560	ส�ำนกังำนปลดั
ส�ำนกันำยกรฐัมนตรไีด้ก�ำหนดรูปแบบรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร
แบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง	 โดยให้กระทรวงมี
กำรรำยงำนเปำหมำยของแผนงำน/โครงกำร	และผลกำรด�ำเนนิกำร
ตำมเปำหมำย	 ตลอดจนกำรประเมินผลกำรด�ำเนินกำรตำม
ข้อเสนอแนะ	และผลกำรด�ำเนินกำรเปรียบเทียบกับเปำหมำย	
ส่วนกำรรำยงำนของผู้ตรวจรำชกำรส�ำนักนำยกรัฐมนตรีเปน
กำรวิเครำะห์ผลในภำพรวมของประเด็นนโยบำย	 และวิเครำะห์
ผลของกำรที่หน ่วยงำนในระดับพ้ืนที่น�ำข ้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจรำชกำรไปปฏิบัติ
 � กำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของ
ผูต้รวจรำชกำรส�ำนกันำยกรัฐมนตร	ี และรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร
แบบบรูณำกำรในภำพรวมในปงบประมำณ	พ.ศ.	2558	และ	พ.ศ.	2559	
ได้มกีำรระบปุระเด็นข้อค้นพบในพืน้ที	่พร้อมทัง้เสนอเปนข้อเสนอแนะ
ระดบันโยบำยและข้อเสนอแนะระดบัปฏบิติั	โดยในส่วนของข้อเสนอแนะ
ระดบันโยบำยได้ผ่ำนกำรพจิำรณำกลัน่กรอง	โดยคณะท�ำงำนจดัท�ำ
แผนและขับเคลือ่นกำรตรวจรำชกำรแบบบรูณำกำรของผูต้รวจรำชกำร	
และน�ำกรำบเรียนนำยกรัฐมนตรีพิจำรณำมีค�ำสั่งให้หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบและหน่วยงำนที่ เกี่ยวข ้องรับข ้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจรำชกำรไปพิจำรณำด�ำเนินกำร	 และติดตำมผล	 โดยมี
กำรสรุปผลกำรด�ำเนินกำรของหน่วยงำนต่ำง	ๆ	ตำมข้อเสนอแนะ
ไว้ในรำยงำนภำพรวมผลกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของ
ผูต้รวจรำชกำร	ประจ�ำป	งบประมำณ	พ.ศ.	2558	และ	พ.ศ.	2559	
น�ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบเรียบร้อยแล้ว	(นร)

 � ส่วนรำชกำรอยูร่ะหว่ำงกำรปรบัปรุงกระบวนกำรตรวจรำชกำร
และกำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร	(กก)
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

แนวท�งแก้ไขต�มมติคณะรัฐมนตรี
สรุปคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินก�ร

(ส่วนร�ชก�รที่มีก�รดำ�เนินก�ร)

ข้อค้นพบ
	 ที่ปรึกษำผู้ตรวจรำชกำรภำคประชำชนบำงกระทรวง	ยังขำดควำมเข้ำใจภำรกิจงำนตำมยุทธศำสตร์ของกระทรวง	จึงให้
ข้อเสนอแนะ	และหรอืให้ค�ำปรกึษำในประเด็นทีไ่ม่สอดคล้องกบักำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบรูณำกำรทีก่�ำหนดไว้

 �	 ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรีควรมีกำรทบทวน

กำรก�ำหนดคุณสมบัติ	กระบวนกำรสรรหำ	กำรคัดเลือก	และ

กำรกล่ันกรองผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

ที่ปรึกษำผู้ตรวจรำชกำรภำคประชำชนอย่ำงเข้มข้นมำกย่ิงขึ้น	

และควรมีกำรก�ำหนดบทบำท	 อ�ำนำจและหน้ำที่ของที่ปรึกษำ

ผูต้รวจรำชกำรภำคประชำชน	รวมทัง้ก�ำหนดกลไกกำรด�ำเนนิงำน	

และกำรประสำนกำรด�ำเนินงำนระหว ่ำงผู ้ตรวจรำชกำร

ประจ�ำกระทรวง	 และที่ปรึกษำผู้ตรวจรำชกำรภำคประชำชน

ให้มีควำมถูกต้อง	เหมำะสม	และชัดเจนมำกยิ่งขึ้น

 �	 ส�ำนกัตรวจรำชกำร	 ส�ำนกังำนปลดัส�ำนกันำยกรัฐมนตรี	

ขอเรียนชี้แจงว่ำ	 กำรจัดต้ังเครือข่ำยที่ปรึกษำผู้ตรวจรำชกำร

ภำคประชำชนของส�ำนกังำนปลัดส�ำนกันำยกรฐัมนตร	ี มวีตัถปุระสงค์

เพื่อเปดโอกำสให้ภำคประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจรำชกำร	

ระบบกำรตรวจรำชกำรเกดิกำรพฒันำสอดรบักบักำรบริหำรรำชกำร

แบบมีส่วนร่วม	 ตำมวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี	 โดยเปน

ที่ปรึกษำของผู้ตรวจรำชกำรส�ำนักนำยกรัฐมนตรีและผู้ตรวจรำชกำร

กระทรวง	ทั้งนี้	 ได้มีกำรก�ำหนดบทบำทหน้ำที่	 และหลักเกณฑ์

ในกำรสรรหำ	ดังนี้	

 บทบ�ทหน้�ที่

	 -	 เปนผู้มีควำมรู้	ควำมช�ำนำญ	เชี่ยวชำญในด้ำนที่ก�ำหนด	

เพือ่ให้ค�ำปรึกษำแก่ผู้ตรวจรำชกำร	ในด้ำนท่ีตนมคีวำมรูค้วำมช�ำนำญ 

รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไขปญหำในพื้นที่

 - เปนผูร้วบรวมข้อมลู/ข้อเท็จจรงิทีเ่กิดในพ้ืนที	่เพือ่น�ำเสนอ/	

สะท้อนเปนข้อมูลประกอบกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร	

	 -	 เปนผู้ประสำนงำน/สื่อกลำงระหว่ำงประชำชนในพื้นที่

กับภำครำชกำร	เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจกัน	เพิ่มระดับควำมโปร่งใส

ในกำรท�ำงำนของภำครำชกำร

	 -	 ร่วมสังเกตกำรณ์กำรตรวจรำชกำรในพื้นที่จังหวัดกับ

ผู้ตรวจรำชกำร

 หลักเกณฑ์ในก�รสรรห�

 - วธิกีำรสรรหำมหีนงัสอืขอควำมร่วมมอืจงัหวัด	เพือ่พจิำรณำ

คัดเลือกตัวแทนภำคประชำชน	โดยเชิญประชุมผู้แทนจำก

เครือข่ำยต่ำง	ๆ	ในจังหวัด	เช่น	ผู้แทนกลุ่มองค์กรชุมชน	ผู้แทน

คณะกรรมกำรธรรมำภบิำลจังหวดั	ผูแ้ทนสภำอตุสำหกรรมจงัหวดั	

ผู้แทนหอกำรค้ำจังหวัด	 ที่ปรึกษำผู้ตรวจรำชกำรภำคประชำชน	

ผูแ้ทนเครอืข่ำยต่ำง	ๆ	ในพ้ืนที	่ผูแ้ทนกระทรวงในพ้ืนทีท่ีมี่กำรจดัต้ัง

เครือข่ำยของกระทรวง	และประชำชนที่สนใจ	เพื่อประชำสัมพันธ์

กำรรับสมัครคัดเลือกเปนที่ปรึกษำผู้ตรวจรำชกำรภำคประชำชน

	 -	 ใน	4	ด้ำน	ๆ	ละ	1	คน	 ได้แก่	ด้ำนเศรษฐกิจ	สังคม	

วิชำกำร	และสิ่งแวดล้อม	และจังหวัดเปนผู้พิจำรณำ

	 -	 ผู ้ มี คุณสมบั ติ เหมำะสมแจ ้ ง ให ้ ส� ำนั กงำนปลัด

ส�ำนักนำยกรัฐมนตรีประกำศรับรองรำยชื่อต่อไป

 คุณสมบัติ

	 -	 เปนผูมี้ควำมรู	้ ควำมช�ำนำญ	 เชีย่วชำญในด้ำนเศรษฐกิจ	

ด้ำนสังคม	หรือด้ำนสิ่งแวดล้อม	ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง

 -	 ไม่เปนข้ำรำชกำรหรอืผูบ้รหิำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

แนวท�งแก้ไขต�มมติคณะรัฐมนตรี
สรุปคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินก�ร

(ส่วนร�ชก�รที่มีก�รดำ�เนินก�ร)

 -	 ปฏบิตังิำนด้ำนทีต่นเองมคีวำมรู	้ ควำมช�ำนำญเชีย่วชำญ	
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ	1	ป
	 -	 เปนผู้มีผลงำนในด้ำนที่ตนเองมีควำมรู้ควำมช�ำนำญ	
เชี่ยวชำญปรำกฏชัดเจน	 เปนที่ยอมรับของสังคม/ชุมชนภำยใน
จังหวัดที่ตนมีภูมิล�ำเนำ	
	 -	 เป นสมำชิกขององค ์กรชุมชนหรือหน ่วยงำนท่ีมี
กำรจดัตัง้ขึน้อย่ำงเปนทำงกำรหรอืไม่เปนทำงกำร	 และเปนองค์กร
ที่มีผลงำนในกำรพัฒนำเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
	 -	 เปนผู้มีสำนสัมพันธ์ที่ดีกับทุกภำคส่วน
	 -	 ในจังหวัดที่ตนมีภูมิล�ำเนำ	 สำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกับ
ทุกฝำยได้อย่ำงรำบรื่น
	 -	 เปนผู้ที่มีที่อยู ่อำศัยและมีทะเบียนบ้ำนอยู่ในจังหวัด
ที่เปดรับสมัครและตนเองปฏิบัติงำนอยู่ในปจจุบัน
	 -	 เปนผู้มีจิตอำสำ	 มีเวลำเพียงพอ	 และมีควำมสมัครใจ
ในกำรเปนทีป่รกึษำผูต้รวจรำชกำรภำคประชำชน	 ในปงบประมำณ	
พ.ศ.	2559	ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตร	ีได้ด�ำเนินกำรแต่งต้ังที่
ปรึกษำผู้ตรวจรำชกำรภำคประชำชน	 วำระที่	 5	 แล้ว	 โดยใช้
แนวทำงสรรหำดังกล่ำวข้ำงต้น	มีวำระด�ำรงต�ำแหน่ง	2	ป 
(ป	พ.ศ.	2559	-	2560)	ท้ังนี	้ส�ำนกังำนปลดัส�ำนกันำยกรฐัมนตรจีะ
ได้ด�ำเนินกำรวิเครำะห์และทบทวนกำรก�ำหนดคุณสมบัติและ
กระบวนกำรสรรหำที่ปรึกษำผู ้ตรวจรำชกำรภำคประชำชน
ในวำระที่	6	(ป	พ.ศ.	2561	-	2562)	ต่อไป

 �	 ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	 ควรก�ำหนดให้มี

กำรประชุมหำรือ	 และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน	 เพื่อซักซ้อม

ควำมเข้ำใจในบทบำทกำรด�ำเนนิงำนร่วมกนัระหว่ำงผูต้รวจรำชกำร

กระทรวง	 และท่ีปรกึษำผู้ตรวจรำชกำรภำคประชำชนอย่ำงต่อเน่ือง

และสม�่ำเสมอ

 �	 ส�ำนกัตรวจรำชกำร	 ส�ำนกังำนปลดัส�ำนกันำยกรฐัมนตรี

ได้ก�ำหนดให้มกีำรประชมุสมัมนำทีป่รกึษำผูต้รวจรำชกำรภำคประชำชน

ทั่วประเทศ	 อย่ำงต่อเนื่องและสม�่ำเสมอทุกป	 ปละ	 1	 คร้ัง	

ยกเว้นในปงบประมำณ	พ.ศ.	2559	ได้มกีำรจดัสมัมนำ	จ�ำนวน	4	ครัง้	

โดยจัดเปนรำยภำค	 เพื่อเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้	 ควำมเข้ำใจ	

เกี่ยวกบับทบำทหน้ำที	่กำรมส่ีวนร่วมในกระบวนกำรตรวจรำชกำร

ตำมกรอบแนวทำงที่ก�ำหนด	 หำรือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น	

ข้อสงัเกต	ข้อเสนอแนะ	และประสบกำรณ์ร่วมกนั	ซักซ้อมควำมเข้ำใจ

ในบทบำทหน้ำที่และเทคนิคในกำรด�ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำง

ผู้ตรวจรำชกำรส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง	

และท่ีปรึกษำผู้ตรวจรำชกำรภำคประชำชน	 รวมท้ังเพื่อเปน

กำรกระตุ้นให้ส่วนรำชกำรและหน่วยตรวจสอบให้ควำมส�ำคัญกับ

ที่ปรึกษำผู้ตรวจรำชกำรภำคประชำชน

	 ส�ำหรับในปงบประมำณ	 พ.ศ.	 2560	 ส�ำนักตรวจรำชกำร

ได้ก�ำหนดให้มีกำรประชุมสัมมนำที่ปรึกษำผู ้ตรวจรำชกำร

ภำคประชำชน	เปนรำยกลุ่มจงัหวัด	รวม	18	กลุ่มจงัหวัด/ครัง้	และ

มีกำรบูรณำกำรร่วมกันกับกำรสัมมนำคณะกรรมกำรธรรมำภิบำล

จังหวัด	(ก.ธ.จ.)	โดยมีวัตถุประสงค์	ดังนี้
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

แนวท�งแก้ไขต�มมติคณะรัฐมนตรี
สรุปคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินก�ร

(ส่วนร�ชก�รที่มีก�รดำ�เนินก�ร)

	 1.	 เพือ่ก�ำหนดแนวทำงในกำรด�ำเนนิงำนร่วมกนัทัง้ในส่วน

ของที่ปรึกษำผู้ตรวจรำชกำรภำคประชำชนและ	ก.ธ.จ.	ในจังหวัด

และกลุ่มจงัหวดั	อนัน�ำไปสูก่ำรพัฒนำกำรปฏิบตังิำนให้เกดิประสทิธภิำพ	

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

	 2.	 เพือ่ให้ทีป่รกึษำผูต้รวจรำชกำรภำคประชำชนและ	ก.ธ.จ.	

มกีำรแลกเปลีย่นควำมคดิเห็นและประสบกำรณ์	 อันเปนกำรเสรมิสร้ำง

ศักยภำพและควำมเข้มแข็งของกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน

	 3.	 เพื่อซักซ้อมควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่	 และแนวทำง

ในกำรปฏิบัติภำรกิจร่วมกับผู้ตรวจรำชกำรส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	

และผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง

ข้อค้นพบ

	 ผูต้รวจรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีสนบัสนนุงำนตรวจรำชกำร	รวมทัง้กำรจดัสรรงบประมำณส�ำหรบักำรตรวจรำชกำร	ไม่สอดคล้องกบั

ภำรกจิทีไ่ด้รบัมอบหมำย	 งบประมำณทีไ่ด้รับมีจ�ำกัด	 ท�ำให้ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงไม่สำมำรถลงพืน้ทีต่ำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบ

บูรณำกำรได้ครบถ้วน	ตำมระยะเวลำที่ผู้ตรวจรำชกำรส�ำนักนำยกรัฐมนตรีก�ำหนด	

 � ส�ำนกังำนปลดัส�ำนกันำยกรฐัมนตรคีวรก�ำหนดมำตรกำร

และแนวทำงที่สำมำรถเห็นผลเปนรูปธรรมชัดเจน	 เพ่ือส่งเสริม	

สนบัสนนุ	และผลกัดัน	เพ่ือให้ผู้บริหำรของส่วนรำชกำร	ให้ควำมส�ำคญั

และเห็นถึงประโยชน์ของกลไกและระบบกำรตรวจรำชกำร	

ตำมระเบยีบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร	 พ.ศ.	 2548	

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกระบวนกำรเข้ำสู ่ต�ำแหน่งผู ้ตรวจรำชกำร

กระทรวง	 ผู้ตรวจรำชกำรกรม	 และก�ำหนดจ�ำนวนผู้ปฏิบัติงำน

ซึ่งท�ำหน้ำที่เปนผู ้ช่วยเหลือและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนให้กับ

ผู้ตรวจรำชกำร	ให้เหมำะสม	เพยีงพอ	และสอดคล้องกบัภำระงำน	

เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรตรวจรำชกำร

 �	 ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรีตระหนักถึง

กำรท�ำให้ผูบ้ริหำรของส่วนรำชกำร	 ให้ควำมส�ำคญัและเหน็ถงึประโยชน์

ของกลไกและระบบกำรตรวจรำชกำรอันจะน�ำมำซึ่งกำรจัดสรร

จ�ำนวนผู้ปฏิบัติงำน	 งบประมำณ	 และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกใน

กำรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรโดยได้พยำยำมจัดท�ำร่ำงระเบียบ

ส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร	 พ.ศ.	 ....	 ร่วมกับ

ผู้แทนหน่วยงำนระดบักระทรวงทีมี่อัตรำผู้ตรวจรำชกำร	 หรอืผู้ปฏบัิติ

หน้ำท่ีเสมอืนผูต้รวจรำชกำร	ซึง่ร่ำงระเบียบดงักล่ำวเปนกำรปรบัปรงุ

เน้ือหำของระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร	

พ.ศ.	 2548	 ให้มีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทำง

กำรตรวจรำชกำรท่ีปฏบัิติจริง	 และได้ก�ำหนดให้หวัหน้ำส่วนรำชกำร

ที่มีอัตรำผู้ตรวจรำชกำรทั้งระดับกระทรวงและกรม	พิจำรณำจัด

โครงสร้ำงภำยในส่วนรำชกำรเปนหน่วยงำนรองรับงำนตรวจรำชกำร	

และจดัสรรงบประมำณ	บคุลำกรสนบัสนนุงำนตรวจรำชกำร	เครือ่งมือ	

รวมถงึวสัดอุุปกรณ์เพือ่ใช้ในงำนตรวจรำชกำร	ในจ�ำนวนที่เหมำะสม

และเพียงพอ	แต่อย่ำงไรกด็	ีร่ำงระเบียบฯ	ดังกล่ำวยงัมปีระเดน็อืน่	ๆ	

ท่ียงัไม่สอดรับกบัแนวทำงของฝำยบริหำร ร่ำงระเบียบดงักล่ำวจงึยงั

ไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำของรองนำยกรฐัมนตร	ี(นำยวิษณุ	เครืองำม)

	 นอกจำกนี	้ส�ำนกังำนปลดัส�ำนกันำยกรฐัมนตรไีด้พจิำรณำแล้ว

เห็นว ่ำกำรที่จะท�ำให ้ฝ ำยบริหำรเกิดกำรยอมรับและเห็น

ควำมส�ำคัญของกำรตรวจรำชกำร	มีควำมจ�ำเปนอย่ำงยิ่งที่จะต้อง

ด�ำเนินกำรพัฒนำระบบกำรตรวจรำชกำรในประเด็นส�ำคัญ	ได้แก่		

	 1.	 กำรสร้ำงมำตรฐำนวชิำชพีกำรตรวจรำชกำรให้เปนทีย่อมรบั	

เพื่อสร้ำงควำมส�ำคัญและควำมภำคภูมิใจให้แก่ผู ้ปฏิบัติงำน

ในสำยงำนผูต้รวจรำชกำรและบคุลำกรสนบัสนนุกำรตรวจรำชกำร
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	 2.	 กำรผลกัดนัให้มกีำรก�ำหนด	Career	Path	ของผูต้รวจรำชกำร

กระทรวงในกำรเข้ำสู่ต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง

	 โดยในขณะนี้ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	อยู่ระหว่ำง

กำรจ้ำงสถำบันพระปกเกล้ำเปนที่ปรึกษำในกำรวิจัยเพื่อวิเครำะห์	

และพฒันำระบบกำรตรวจรำชกำรในภำพรวม	ซ่ึงคำดว่ำจะด�ำเนนิกำร

แล้วเสร็จภำยในเดือนพฤษภำคม	 2560	 ซึ่งจะได้น�ำผลกำรวิจัย

ดังกล่ำวไปใช้ในกำรจัดท�ำหลักสูตรฝกอบรมผู้ตรวจรำชกำรและ

บุคลำกรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรในทุกระดับที่มีมำตรฐำน

ซึง่จะเปนกำรสร้ำงมำตรฐำนวชิำชพีกำรตรวจรำชกำร	 รวมทัง้จะได้

ผลกัดันให้มกีำรก�ำหนด	Career	Path	ของผูต้รวจรำชกำรกระทรวง

ในกำรเข ้ำสู ่ต�ำแหน่งผู ้บริหำรระดับสูงตำมข ้อสั่ งกำรของ

รองนำยกรัฐมนตรี	(นำยวิษณุ	เครืองำม)	ต่อไป
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2.1 ด้�นก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบภ�ยใน
ข้อค้นพบ
	 อัตรำก�ำลังของเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน	ยังไม่สอดคล้องกับปริมำณงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

 � หวัหน้ำส่วนรำชกำร	ระดบักระทรวง	กรม	จังหวดั	ควรให้
ควำมส�ำคญักบักำรบรหิำรจดักำรแก้ไขปญหำต่ำง	ๆ	ของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในอย่ำงจรงิจงัและต่อเนือ่ง	 โดยเฉพำะปญหำซ�ำ้เดิม 
และควรสนบัสนนุอตัรำก�ำลงัเจ้ำหน้ำทีใ่ห้เพยีงพอต่อภำระงำนที่
มอบหมำยเพิม่เตมิ	รวมทัง้สนบัสนนุควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนนิงำน
ให้กับผู้ตรวจสอบภำยใน

 �	 ส่วนรำชกำรได้จัดท�ำแผนอัตรำก�ำลัง	 พร้อมทั้งระบุขอ
อัตรำก�ำลังเพิ่มเติมไว้ในแผน	(กก)

 �	 ส่วนรำชกำรได้เสนอค�ำขอต่อคณะกรรมกำรก�ำหนด
เปำหมำยและนโยบำยก�ำลงัคนภำครฐั	(คปร.)	เพือ่ขอรบักำรจดัสรร
อัตรำก�ำลังเพิ่มในต�ำแหน่งนักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน	 เพื่อให้
สอดคล้องกับภำรกิจที่เพิ่มขึ้น	(มท)

 �	 ส่วนรำชกำรได้ปรับแผนกำรด�ำเนินงำนให้สอดคล้องกับ
อัตรำก�ำลังที่มีอยู่	(พน)

ข้อค้นพบ
 เจ้ำหน้ำทีผู่ป้ฏิบตังิำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน	 มคีวำมรูแ้ละทักษะควำมช�ำนำญงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในบำงด้ำนยงัไม่เพยีงพอ 
เช่น	ควำมช�ำนำญและทกัษะทำงกำรบัญช	ีกำรเงนิ	กำรตรวจสอบด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ	และกำรตรวจสอบกำรด�ำเนนิงำน	เปนต้น

 �	 ควรส่งเสรมิกำรสร้ำงทักษะ	 ควำมรูด้้ำนกำรตรวจสอบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับผู้ตรวจสอบภำยในอย่ำงต่อเนื่อง
และสม�่ำเสมอ	 รวมทั้งมีแผนกำรพัฒนำฝกอบรม	 เพื่อสร้ำง
ควำมต่อเนื่องและควำมเข้มแข็งให้ระบบกำรตรวจสอบภำยใน
ของหน่วยงำนให้มปีระสทิธภิำพมำกขึ้น

 �	 ส่วนรำชกำรได้เสนอค�ำขอต่อคณะกรรมกำรก�ำหนด
เปำหมำยและนโยบำยก�ำลงัคนภำครฐั	 (คปร.)	 เพือ่ขอรบักำรจดัสรร
อัตรำก�ำลังเพ่ิมในต�ำแหน่งนักวิชำกำรเงิน/เจ้ำพนักงำนกำรเงิน
และบัญชี	เพื่อให้สอดคล้องกับภำรกิจที่เพิ่มขึ้น	(มท)

 � ส่วนรำชกำรให้กำรสนบัสนนุผูป้ฏบัิติงำนตรวจสอบภำยใน
ได้เข้ำรับกำรอบรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทั้งหลักสูตรภำยใน
และภำยนอกหน่วยงำน	(กก)

ข้อค้นพบ
	 แผนกำรตรวจสอบภำยใน	 ยังไม่ครอบคลุมทุกภำรกิจกำรตรวจสอบ	 และบำงหน่วยงำนมีกำรปรับลดหน่วยงำน/กิจกรรม
ตำมแผนกำรตรวจสอบ	 เพือ่ให้สอดคล้องกบัอตัรำก�ำลงัท่ีมกีำรเปลีย่นแปลง	 และศักยภำพของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในโดยเฉพำะจงัหวดั
ทีม่ภีำระงำนกำรตรวจสอบเพิม่ขึน้	ตำมนโยบำยของกระทรวงมหำดไทยและกรมบญัชกีลำงเพิม่เติม

 � หวัหน้ำส่วนรำชกำรควรให้ควำมส�ำคัญกบักำรมีส่วนร่วม
ในกำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน	 นอกจำกกำรพิจำรณำ
อนมุติัแผนกำรตรวจสอบแล้ว	 ควรมอบนโยบำยทิศทำงกำรก�ำหนด
ประเดน็ส�ำคญัในแผนกำรตรวจประจ�ำปให้ครอบคลมุทกุประเดน็	
เพื่อให้ผู ้ตรวจสอบภำยในสำมำรถวำงแผนและปฏิบัติงำน
ตรวจสอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	ประสิทธิผล	สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ให้กับส่วนรำชกำรได้อย่ำงแท้จรงิ

 �	 หัวหน้ำส่วนรำชกำรให้ควำมส�ำคัญกับประเด็นข้อค้นพบ	
ปญหำ	 อุปสรรค	 พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำในกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรตรวจสอบให้เปนไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	(กก)

 �	 ควรก�ำหนดให ้มีหลักสูตรกำรฝ กอบรมส�ำหรับ
ผู ้บริหำรระดับสูงทุกหลักสูตรโดยก�ำหนดให้มีหัวข้อวิชำกำร
ตรวจสอบภำยในอยู่ในหลักสูตรกำรฝกอบรมด้วย	ทั้งน้ี	เพื่อให้
ผู้บริหำรสำมำรถใช้กระบวนกำรตรวจสอบภำยในเปนเครื่องมือ
ในกำรบริหำรงำนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

 �	 อยูร่ะหว่ำงกำรพจิำรณำด�ำเนนิกำรตำมข้อเสนอแนะของ	
ค.ต.ป.	(กก)
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2.2 ด้�นข้อสังเกตที่ได้จ�กร�ยง�นผลก�รตรวจสอบภ�ยใน
ข้อค้นพบ
 �	 กำรจัดท�ำรำยงำนกำรเงินกำรบัญชียังไม่ถูกต้อง	ขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรเงินและบัญชี	เจ้ำหน้ำที่ขำดทักษะควำมช�ำนำญ	
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงปฏิบัติตำมกฎระเบียบไม่ครบถ้วน	กำรด�ำเนินโครงกำรล่ำช้ำกว่ำแผนที่ก�ำหนด
 �	 กำรตรวจสอบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 พบว่ำมกีำรน�ำเข้ำข้อมลูในระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศไม่ครบถ้วนและไม่เปนปจจบัุน	
เนื่องจำกขำดบุคลำกรผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนคอมพิวเตอร์	 เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรโยกย้ำยบ่อย	 รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนย่อย
ไม่จัดส่งข้อมูลให้หน่วยงำนหลักในกำรบันทึกข้อมูล
 � กำรตรวจสอบด้ำนกำรด�ำเนนิงำน	พบว่ำกำรด�ำเนนิงำนมคีวำมล่ำช้ำกว่ำแผนกำรด�ำเนินงำนทีโ่ครงกำรก�ำหนด	โครงกำรส่วนใหญ่
ไม่บรรลุวัตถปุระสงค์	และหลำยโครงกำรยงัไม่ได้ใช้ประโยชน์	และไม่มคีวำมคุม้ค่ำกับงบประมำณทีน่�ำไปด�ำเนนิกำร

 �	 หัวหน้ำส่วนรำชกำรควรให้ควำมส�ำคัญกับปญหำ
ข้อบกพร่องที่พบจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน	โดยใช้
เคร่ืองมือกำรควบคุมภำยใน	มำใช้ในกำรก�ำหนดกิจกรรม
กำรปรบัปรงุกำรด�ำเนนิงำน	เพือ่ก�ำจดัข้อบกพร่องและควำมเส่ียง
ตำมข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน

 �	 หวัหน้ำส่วนรำชกำรให้ควำมส�ำคญักบัปญหำข้อบกพร่อง
ที่พบจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน	 และมีกำรประชุมหำรือ
ก�ำหนดแนวทำงปรบัปรงุแก้ไขปญหำ	 เพือ่ลดควำมเสีย่งและข้อบกพร่อง
ในกำรด�ำเนินงำน	(กก)

 � ส่วนรำชกำรและจงัหวดั	ควรก�ำกบัดแูลเพือ่ให้ผูร้บัผดิชอบ
ปฏบัิตหิน้ำทีต่ำมระเบยีบทีเ่กีย่วข้องอย่ำงเคร่งครดั	 โดยควรจัดให้
มกีำรอบรม	 และให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	
พร้อมทัง้จดัให้มคีูม่อืกำรด�ำเนนิงำนฉบับย่อ	 ซึง่ประกอบด้วยสำระ
ส�ำคัญท่ีควรปฏิบตัเิกีย่วกบัระเบียบ	 เพ่ือให้เจ้ำหน้ำทีผู่ป้ฏิบตังิำน
มีข้อผิดพลำดในกำรด�ำเนินงำนน้อยลง

 �	 ส่วนรำชกำรได้จัดอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับระเบียบท่ี
เกีย่วข้องกบักำรปฏบิตังิำนให้แก่เจ้ำหน้ำที	่ และด�ำเนนิกำรในหลำย
รูปแบบ	ได้แก่
	 	 1.	 จัดท�ำคู่มือกำรด�ำเนินงำนท่ีจ�ำเปนต่อกำรปฏิบัติงำน	
(กก)
	 	 2.	 กำรสร้ำงและพัฒนำภำคีเครือข่ำยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบภำยในจังหวัด	เพื่อให้ควำมรู้และแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน	และกฎระเบียบทีเ่ก่ียวข้องกับมำตรฐำน	(สธ)

 �	 หน่วยตรวจสอบภำยใน	 ควรจัดท�ำประมวลภำพรวม
ผลของกำรตรวจสอบโครงกำรทีเ่น้นหนกัตำมนโยบำย	 โดยเฉพำะ
ข้อผิดพลำดที่ปรำกฏบ่อยครั้ง	และคล้ำยคลึงกัน	โดยให้น�ำเสนอ
ต่อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำสั่งกำรในประเด็นส�ำคัญอย่ำงเร่งด่วน

 � ส่วนรำชกำรด�ำเนนิกำรประมวลภำพรวมผลกำรตรวจสอบ
ภำยในประจ�ำป	เพื่อสรุปข้อค้นพบ	ปญหำ	อุปสรรค	ที่พบบ่อยครั้ง	
และน�ำเสนอต่อผู ้บริหำรเพ่ือพิจำรณำสั่งกำรและมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบ	(กก)

 �	 ข ้อมูลในระบบสำรสนเทศที่ไม ่ทันสมัยและเปน
ปจจุบนั	เห็นควรก�ำหนดให้มตีวัชีว้ดัเพ่ือประเมินผลกำรด�ำเนนิงำน
ในเรื่องนี้	 โดยวัดผลจำกกำรน�ำเข้ำข้อมูลของเจ้ำหน้ำที่	 และ
มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำทีส่ำมำรถปฏบัิตหิน้ำทีท่ดแทนกนัได้	รวมทัง้
ผู้บริหำรควรก�ำหนดนโยบำยท่ีชัดเจน	เกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์
จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 เพ่ือเปนเคร่ืองมือในกำรบริหำรงำน
และกำรตัดสินใจ	

 �	 อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของ	 ค.ต.ป.	
(กก)
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    3. ก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

แนวท�งแก้ไขต�มมติคณะรัฐมนตรี
สรุปคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินก�ร

(ส่วนร�ชก�รที่มีก�รดำ�เนินก�ร)

ข้อค้นพบ
 ประเด็นปญหำท่ีพบส่วนใหญ่เปนประเดน็ปญหำซ�ำ้เดมิ	ด้ำนบคุลำกร	เช่น	จ�ำนวนอัตรำก�ำลงัมไีม่เพียงพอ	เมือ่เปรยีบเทยีบกับภำรกิจ
ของหน่วยงำน	 และบุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนยังไม่เพียงพอ	 และปญหำกำรปรับปรุงและบริหำรระบบสำรสนเทศ
ที่เหมำะสม	

 �	 ผู้บริหำรส่วนรำชกำร	และจังหวัดควรให้ควำมส�ำคัญ
กับกำรพัฒนำปรับปรุงระบบกำรบริหำรงำนภำยใน	โดยเฉพำะ
กำรวำงแผนด้ำนทรัพยำกรบุคคลทั้งด ้ำนอัตรำก�ำลังและ
กำรสนับสนุนเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถให้กับเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน

 �	 อยูร่ะหว่ำงด�ำเนนิกำรตำมข้อเสนอแนะของ	ค.ต.ป.	(กก)

 � ผู้บรหิำรส่วนรำชกำร	และจงัหวดัควรให้ควำมส�ำคญักับ
กำรวำงแผนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น	ทั้งในมิติด้ำนกำรบริหำร	และมิติด้ำนกำรให้บริกำร	เพื่อให้
สำมำรถน�ำระบบสำรสนเทศมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	รวมทั้ง
เพื่อช่วยลดข้อผิดพลำดกำรปฏิบัติงำนในระดับตัวบุคคลให้
ลดน้อยลง	ส�ำหรับกำรด�ำเนินกิจกรรมที่ยังคงมีควำมเสี่ยง	

 �	 อยูร่ะหว่ำงด�ำเนนิกำรตำมข้อเสนอแนะของ	ค.ต.ป.	(กก)

ข้อค้นพบ
	 พบควำมเสี่ยงส�ำคัญในกำรด�ำเนินโครงกำร	 บำงส่วนรำชกำรไม่ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรวำงแผนควบคุมในประเด็นต่ำง	 ๆ	 เช่น	
กำรจัดท�ำแผนงำนไม่สอดคล้องยุทธศำสตร์	ขำดกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรที่เหมำะสม	ท�ำให้กำรด�ำเนินงำนล่ำช้ำ	รวมทั้งพบ
ควำมเส่ียงในเร่ืองกำรประชำสมัพนัธ์	กำรประสำนงำน	กำรให้ควำมร่วมมือ		และกำรบรูณำกำรกำรด�ำเนนิโครงกำรของ	ภำคส่วนต่ำง	ๆ

 � ส ่วนรำชกำรและจังหวัดควรให ้ควำมส�ำคัญกับ
กำรวำงแผนกำรด�ำเนนิโครงกำร	และกำรก�ำหนดรปูแบบกำรบรหิำร
จดักำรแผนงำนและโครงกำรทีเ่ปนปญหำหลกั	โดยเฉพำะโครงกำร
ที่ด�ำเนินกำรในระดับประเทศให้เหมำะสม	รวมทั้งให้ควำมส�ำคัญ
กับกำรวำงแผนและกำรประชำสมัพนัธ์	 เพ่ือสร้ำงกระบวนกำรรับรู้
และกำรมส่ีวนร่วมอย่ำงต่อเนือ่ง	 ตลอดจนควรมีกำรก�ำหนดแนวทำง 
กำรประสำนงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำรร่วมกัน	
เพื่อให้โครงกำรเสร็จสิ้นตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด

 �	 อยูร่ะหว่ำงด�ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของ	ค.ต.ป.	(กก)

ข้อค้นพบ
	 พบควำมเส่ียงที่มีนัยส�ำคัญโดยหน่วยงำนได้ด�ำเนินกำรวำงแผนกำรควบคุม	 เพื่อขจัดหรือลดควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น	 แต่ยังขำด
ควำมต่อเนื่องในกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน	ตำมแผนกำรควบคุมภำยใน	

 �	 หน่วยงำนที่พบควำมเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญและได้มี
กำรวำงแผนเพื่อเปนกำรขจัดหรือลดควำมเสี่ยง	 ถือเปนแนวทำง
กำรควบคุมควำมเสี่ยงที่ดี	 โดยผู้บริหำรควรให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรเร่งรดักำรด�ำเนนิกจิกรรมตำมแผนกำรควบคมุภำยใน	 รวมทัง้
ควรมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบั ติงำนตำมแผน
กำรควบคุมภำยใน	 และมีกำรรำยงำนผลให้ผู้บริหำรได้รับทรำบ
เปนระยะ	

 � ส่วนรำชกำรระดับกรม	 มกีลไกกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน 

และรำยงำนผลให้ผู้บริหำรทรำบทุก	6	เดือน	และ	12	เดือน	(สธ)

 �	 อยูร่ะหว่ำงด�ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของ	ค.ต.ป.	(กก)
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แนวท�งแก้ไขต�มมติคณะรัฐมนตรี
สรุปคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินก�ร

(ส่วนร�ชก�รที่มีก�รดำ�เนินก�ร)

 � เหน็ควรให้	ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง	และ	อ.ค.ต.ป. กลุม่กระทรวง
ท่ีเกี่ยวข้อง	 เปนผู้ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินกิจกรรมกำร
ควบคมุควำมเสีย่งดงักล่ำว	ทัง้นี	้ เพ่ือใช้ผลจำกกำรตดิตำมมำเปน
เครื่องมือส�ำหรับกำรให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงำนได้เพิ่มเติม

 �	 ค.ต.ป.	ประจ�ำกระทรวง	อยู่ระหว่ำงกำรติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำ	ในกำรด�ำเนินกำร	(กก)

ข้อค้นพบ
กำรวิเครำะห์ระบุควำมเสี่ยงและกำรก�ำหนดแผนกำรควบคุมควำมเสี่ยงไม่ชัดเจน	และยังไม่ครอบคลุมยุทธศำสตร์และภำรกิจหลักของ
หน่วยงำน	

 � ผู้บริหำรส่วนรำชกำรและจังหวัด	ควรก�ำกับ	ดูแล 
เพื่อให้หน่วยงำนที่ท�ำหน้ำที่ในกำรวิเครำะห์ระบุควำมเสี่ยง	 และ
กำรจดัท�ำแผนกำรควบคุมควำมเสี่ยง	ด�ำเนินกำรให้สอดคล้องกับ
สภำพปญหำและควำมเสี่ยงที่ เกิดขึ้นจำกสภำวะแวดล้อม
ทีม่กีำรเปลีย่นแปลง	 รวมทัง้ด�ำเนนิกำรให้ครอบคลมุทกุภำรกจิหลกั
หรอืยทุธศำสตร์ส�ำคญั	โดยเฉพำะเรือ่งหรอืประเดน็ทีไ่ด้รบัมอบหมำย
จำกรฐับำล	 เพือ่ให้กำรด�ำเนนิงำนมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล
ยิ่งขึ้น

 � ผู้บรหิำรส่วนรำชกำร	ได้ตดิตำม	ก�ำกับ	ดแูลกำรด�ำเนนิกำร
ตำมข้อเสนอแนะของ	ค.ต.ป.	(กก)

ข้อค้นพบ
	 บำงส่วนรำชกำรและจังหวัดยังมีควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนในกำรด�ำเนินกำรควบคุมภำยในตำมขั้นตอนต่ำง	ๆ	เช่น	ก�ำหนดเวลำ
แล้วเสร็จของกิจกรรมกำรควบคุมยังไม่เหมำะสม	กำรรำยงำนตำมแบบรำยงำนต่ำง	ๆ	ไม่สอดคล้องกัน	และกำรพิจำรณำควำมเสี่ยง
ยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่	สตง.	ต้องกำรให้ตรวจสอบ	ซึ่งส่งผลต่อควำมส�ำเร็จในกำรควบคุมควำมเสี่ยงให้บรรลุเปำหมำย	

 �	 ควรมีกำรพัฒนำโดยเพิ่มพูนควำมรู้และควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในให้กับบุคลำกร
อย่ำงต่อเนื่อง	 เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนได้รับกำรพัฒนำอยู่
ตลอดเวลำ	และควรมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเปนระยะ	
ซึ่งจะท�ำให้สำมำรถแก้ไขจุดอ่อนหรือควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นได้
ทันท่วงที	 รวมทั้งควรมีกำรเผยแพร่ระบบกำรควบคุมภำยใน	
เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบและถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด

 �	 ส่วนรำชกำรได้จัดอบรมเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน	
ให้แก่บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง	(กก/สธ)
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    4. ก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร 

แนวท�งแก้ไขต�มมติคณะรัฐมนตรี
สรุปคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินก�ร

(ส่วนร�ชก�รที่มีก�รดำ�เนินก�ร)

ข้อค้นพบ
ตัวชี้วัดมิติภำยใน	:	ตัวชี้วัดด้ำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ	มีผลกำรด�ำเนินงำนต�่ำกว่ำค่ำเปำหมำย	

 �	 ผูบ้รหิำรควรเร่งรัดกำรปฏิบติัรำชกำรเพ่ือเพ่ิมกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณให้เปนไปตำมเปำหมำย	โดยก�ำชับให้ผู้ปฏิบัติงำนทกุระดบั
ด�ำเนินงำนตำมมำตรกำรอย่ำงเคร่งครัด	และสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่
ให้มีควำมรูค้วำมเข้ำใจด้ำนกำรจัดซือ้จดัจ้ำงผ่ำนระบอเิลก็ทรอนกิส์

 � ผู้บริหำรของกระทรวงได้ด�ำเนินกำรติดตำม	เร่งรัด
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง	โดยมีกำรตั้งคณะกรรมกำร
เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ	 และมกีำรประชมุตดิตำมกำรเบิกจ่ำย
ระดับกระทรวง	และระดับกรม	เปนประจ�ำทุกเดือน	(กก/พน)	

 �	 ส ่วนรำชกำรมีกำรจัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำนตำม
ตัวชี้วัดก่อนเริ่มปงบประมำณ	 และมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
กำรด�ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด	รอบ	6	เดือน	และ	12	เดือน	(พน)

 � ส�ำนกังำน	ก.พ.ร.	ควรเพิม่น�ำ้หนกัตวัช้ีวดัด้ำนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ	และส่วนรำชกำรควรก�ำหนดตัวชี้ด้ำนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณให้เปนตัวชี้วัดระดับบุคคลส�ำหรับผู้บริหำรทุกท่ำน

 �	 ปลัดกระทรวงได้ก�ำหนดให้ตัวชี้วัดด้ำนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณเปนตัวชี้วัดบังคับของทุกหน่วยงำนในสังกัด	(กก)

ข้อค้นพบ

 บุคลำกรยังขำดควำมรู้	และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวิธีกำรใช้ระบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรได้

อย่ำงถกูต้อง	 โดยเฉพำะควำมรูเ้รือ่งกำรประเมนิทีเ่ปนค่ำทำงสถติิ	 รวมท้ังกำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของจงัหวัด	 ผ่ำนระบบรำยงำน

ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรอง	(e-SAR)	ขังขำดควำมครบถ้วน	สมบูรณ์	

 �	 ผู้บริหำรส่วนรำชกำรและจังหวัดควรให้ควำมส�ำคัญกับ

กำรรำยงำนผลให้ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุง

กำรด�ำเนินงำนให้ดีย่ิงข้ึน	และควรสนับสนุนบุคลำกรให้มีควำมเข้ำใจ

ในรำยละเอียดตัวช้ีวัดและแนวทำงกำรรำยงำนผล

 � ปลัดกระทรวงได้มีค�ำส่ังแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด

และให้มีกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด	(กก)

 � เจ้ำหน้ำที่ได้ด�ำเนินกำรระบุปญหำ/อุปสรรคจำก

กำรด�ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดที่มีผลกำรด�ำเนินกำรต�่ำกว่ำเปำหมำย

ในกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนรอบ	12	เดอืน	ได้อย่ำงครบถ้วน	(พน)

   ❖ มิติด้�นก�รเงิน

แนวท�งแก้ไขต�มมติคณะรัฐมนตรี
สรุปคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินก�ร

(ส่วนร�ชก�รที่มีก�รดำ�เนินก�ร)

ข้อค้นพบ
อัตรำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั้งในภำพรวมและงบลงทุนของส่วนรำชกำรและจังหวัดส่วนใหญ่	 มีกำรเบิกจ่ำยต�่ำกว่ำ

เปำหมำยที่ก�ำหนด	

�	 ควรปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน	 โดยก�ำหนด
แนวทำงหรือมำตรกำรในกำรควบคุม	 เร่งรัด	ติดตำม	ก�ำกับดูแล
เพือ่ให้มกีำรเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมเปำหมำย	โดยให้ควำมส�ำคญั
กับกำรก�ำกับดูแล	 เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนเปนไปตำมแนวทำงหรือ
มำตรกำรที่ก�ำหนด

 �	 ส่วนรำชกำรได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรติดตำมเร่งรัด
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ/คณะท�ำงำน	โดยมีกำรประชุมเปนประจ�ำ
ทุกเดือน	(กก/พน/มท)
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แนวท�งแก้ไขต�มมติคณะรัฐมนตรี
สรุปคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินก�ร

(ส่วนร�ชก�รที่มีก�รดำ�เนินก�ร)

 �	 เร่งรัดให้ส่วนรำชกำรและจังหวัดด�ำเนินกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณให้เปนไปตำมเปำหมำย	 โดยก�ำหนดให้ส่วนรำชกำรและ
จังหวัดรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ	พร้อมทั้งปญหำและอุปสรรคใน
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้กับกระทรวงและหน่วยงำนกลำง
ที่เกี่ยวข้องทรำบทุกระยะ
 �	 ก�ำหนดมำตรกำร	แนวทำงและหลกัเกณฑ์ในกำรจดัสรร
และติดตำมผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ	และก�ำหนดแนวทำง
กำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดในเอกสำร
 �	 งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำป	 โดยน�ำผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	ไปใช้เปนเครื่องมือใน
กำรวัดผลควำมก้ำวหน้ำของกำรด�ำเนินงำนและกำรติดตำมผล
กำรปฏิบัติรำชกำร	 โดยใช้เปนองค์ประกอบส�ำหรับประกอบ
กำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด

 �	 ก�ำหนดให้กำรติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ	
เปนประเด็นกำรตรวจรำชกำรระดับกระทรวง	 และระดับกรม	
เพื่อกระตุ้นผลกำรด�ำเนินงำน	 และสำมำรถสรุปประเด็นปญหำ
อุปสรรค	ก่อนน�ำเสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย	(มท)

 �	 ก�ำชับให้ส่วนรำชกำรในสังกัดถือปฏิบัติตำมมำตรกำร
เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ	และก�ำหนดให้หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในจงัหวัดท�ำหน้ำทีใ่ห้ค�ำปรกึษำในกำรด�ำเนนิงำน	และกำรปฏบิตัิ
ให้เปนไปตำมระเบียบ/มำตรกำร	อย่ำงเคร่งครัด	(มท)

ข้อค้นพบ

บำงหน่วยงำนไม่มีเจ้ำหน้ำท่ีบัญชีเปนกำรเฉพำะ	หรือมีอัตรำก�ำลังผู้ปฏิบัติงำนไม่เพียงพอต่อภำระงำนที่ต้องปฏิบัติ	

เนือ่งจำกมกีำรโยกย้ำยเปลีย่นแปลงเจ้ำหน้ำทีบ่่อยครัง้	 ท�ำให้กำรบนัทกึบญัชมีข้ีอบกพร่องและข้อผดิพลำด	 ซึง่เปนประเดน็ปญหำซ�ำ้เดมิ	

เช่น	บันทึกบัญชีผิด	หรือไม่เปนไปตำมเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลำงก�ำหนด

 � เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่จ�ำเปนให้กับเจ้ำหน้ำที่

ที่เกี่ยวข้อง	โดยจัดท�ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน	กำรอบรม	และในกรณีที่

เจ้ำหน้ำท่ีผู ้ปฏิบัติงำนไม่มีวุฒิกำรศึกษำทำงบัญชีหรือกำรเงิน	

ควรมีกำรเสริมสร้ำงควำมรู	้ สอนงำน	และให้มีผูค้วบคมุกำรปฏบัิตงิำน

อย่ำงใกล้ชิด

 �	 ส่วนรำชกำรได้จัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรเงินและ	

กำรบัญชีแก่เจ้ำหน้ำที่ในสังกัด	 เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำง

ถูกต้อง	(กก/สธ)

 �	 ควรใช้กำรควบคุมภำยในเปนเครื่องมือในกำรบริหำร

จัดกำรและขบัเคลือ่นกำรปฏบิตังิำน	โดยทบทวนและปรบัปรุงระบบ

กำรควบคุมภำยในให้มีควำมเหมำะสม	 และมีกำรควบคุม

กำรปฏิบัติงำนอย่ำงใกล้ชิด	สม�่ำเสมอ

 �	 ด�ำเนินกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในประจ�ำป

เพื่อจัดท�ำแผนกำรปรับปรุงกำรกำรควบคุมภำยใน	 และก�ำหนด

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบด�ำเนินกำรตำมแผนกำรปรับปรุงฯ	(กก)

ข้อค้นพบ

	 กำรด�ำเนินโครงกำรของบำงส่วนรำชกำรและจังหวัด	มีควำมล่ำช้ำ	เนื่องจำกปญหำ	e-Auction	และ	e-Market	

เช่น	มกีระบวนกำรขัน้ตอนมำก/ไม่มผู้ียืน่ซอง/ติดประชำพิจำรณ์	และมกีำรเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดโครงกำร	และบำงโครงกำรมีค่ำใช้จ่ำย

ในกำรด�ำเนินงำนสูงกว่ำงบประมำณที่ตั้งไว้	รวมทั้งมีกำรปรับรำคำกลำง	

 �	 จัดท�ำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติงำน	แผนจัดซื้อจัดจ้ำงแผน

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ	ให้สอดคล้องกับเปำหมำย	วัตถุประสงค์	

และกำรด�ำเนนิกำรจรงิ	โดยก�ำหนดผูร้บัผดิชอบให้ชัดเจน	และควรมี

แผนบริหำรควำมเสี่ยง	 ทั้งน้ี	 ควรน�ำปญหำและอุปสรรคที่พบจำก

กำรด�ำเนินงำนมำใช้เปนข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดท�ำแผนด้วย	

 �	 ส่วนรำชกำรระดับกรม	 ได้จัดท�ำแผนปฏิบัติงำน	

แผนจัดซื้อจัดจ้ำง	แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ	ตั้งแต่ต้นปงบประมำณ	

และมีกำรปรับปรุงแผนต่ำง	 ๆ	 ให้สอดคล้องกับเปำหมำย

และกำรด�ำเนินกำรจริง	พร้อมทั้งจัดท�ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง	

เช่น	ก�ำหนดระยะเวลำกำรจัดส่ง	TOR	กำรประชุมติดตำมเร่งรัด

ผลกำรด�ำเนินงำน	เปนต้น	(พณ)
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แนวท�งแก้ไขต�มมติคณะรัฐมนตรี
สรุปคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินก�ร

(ส่วนร�ชก�รที่มีก�รดำ�เนินก�ร)

ข้อค้นพบ

โครงกำรประเภทสิ่งก่อสร้ำง	 โครงกำรด้ำนควำมม่ันคง	 และโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับต่ำงประเทศ	 พบปญหำระเบียบและ

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ซ�้ำซ้อน	ใช้เวลำในกำรด�ำเนินกำรมำก	และจ�ำเปนต้องขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอื่น	

 �	 กรณีพบปญหำและอุปสรรคที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุม

ให้ผูร้บัผดิชอบโครงกำรค้นหำสำเหตทุีแ่ท้จรงิ	และแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชำ 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	หรือหน่วยงำนต้นสังกัดทรำบโดยเร็ว	เพื่อให้

สำมำรถแก้ไขปญหำได้ทันเวลำ

 �	 โครงกำรก่อสร้ำงในต่ำงประเทศมีปญหำอุปสรรค

ในกำรด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยท้องถิ่น	 จึงท�ำให้กำรก่อสร้ำง

มคีวำมล่ำช้ำ	 ต้องกันเงนิไว้เบิกจ่ำยเหล่ือมป	 ทีผ่่ำนมำหน่วยงำนใน

ต่ำงประเทศรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด�ำเนินกำรให้กระทรวงฯ	

ทรำบโดยเร็ว	และร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขปญหำจนกำรก่อสร้ำง

อำคำรแล้วเสร็จทุกแห่ง	(กค)

  1.2 ก�รสอบท�นกรณีพิเศษ

   ❖ กรณีส่วนร�ชก�ร

แนวท�งแก้ไขต�มมติคณะรัฐมนตรี
สรุปคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินก�ร

(ส่วนร�ชก�รที่มีก�รดำ�เนินก�ร)

ด้�นก�รดำ�เนินง�นต�มแผนฯ

ข้อค้นพบ

กำรด�ำเนินงำนในบำงโครงกำรมีควำมล่ำช้ำ	 หรือด�ำเนินกำรไม่เปนไปตำมวัตถุประสงค์และเปำหมำยที่โครงกำรก�ำหนดไว้	

เนือ่งจำกด�ำเนนิโครงกำรขำดควำมพร้อมในด้ำนต่ำง	ๆ	เช่น	กำรจดัซือ้จดัจ้ำง	บคุลำกร	อปุกรณ์	และผูเ้ข้ำร่วมโครงกำร	บำงส่วนรำชกำร

ได้รับโอนงบประมำณเพื่อมำด�ำเนินโครงกำรล่ำช้ำ	หรือได้รับงบประมำณไม่เพียงพอ	โครงกำรประเภทสิ่งก่อสร้ำงพบปญหำเก่ียวกับ

กำรส่งมอบพื้นที่ล่ำช้ำ/ต้องปรับพื้นที่ให้เหมำะสมก่อนกำรด�ำเนินงำน/สภำพภูมิอำกำศไม่เอ้ืออ�ำนวยต่อกำรด�ำเนินโครงกำร

และบำงโครงกำรที่จังหวัดด�ำเนินกำรแล้วเสร็จยังไม่มีกำรส่งมอบให้	อปท.	ดูแล

 �	 ควรเร่งรัดก�ำกับดูแลผู้รับผิดชอบโครงกำรที่ด�ำเนินกำร
ล่ำช้ำให้สำมำรถด�ำเนินกำรได้ตำมแผนงำนที่ก�ำหนด	รวมทั้งสร้ำง
กำรเรียนรู้ให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบให้ด�ำเนินกำรอย่ำงถูกต้องตำม
ระเบียบรำชกำร
 �	 ควรติดตำม	 ประเมินผล	 และรำยงำนกำรด�ำเนินงำน
เปนระยะ	และหำกพบปญหำ/อุปสรรคทีไ่ม่สำมำรถแก้ไขได้ในระดบั
พื้นที่	ผู้รับผิดชอบควรรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำได้ทรำบทันที	
เพื่อแก้ไขปญหำได้ทันท่วงที
 �	 จดัท�ำรำยละเอียดต่ำง	 ๆ	 ในกำรของบประมำณให้ครบถ้วน 
สมบรูณ์	 และเตรยีมควำมพร้อมในกำรด�ำเนนิโครงกำร	 ทัง้ด้ำนบคุลำกร	
วัสดุอุปกรณ์	สถำนที่	เปนต้น
 �	 ควรจัดสรรงบประมำณในกำรสนับสนุน/ส่งเสริม
กิจกรรมต่ำง	 ๆ	 ให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจในปจจุบัน	ทั้งนี้	
ควรเร่งรัดกำรจัดสรรงบประมำณให้แล้วเสร็จ	 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ
โครงกำรสำมำรถด�ำเนินกำรได้ตั้งแต่ต้นปงบประมำณ

 �	 กระทรวงได้แจ้งส่วนรำชกำรและผู้รับผิดชอบโครงกำร
ให้ด�ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของ	ค.ต.ป.	(กก)
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ด้�นก�รติดต�มและประเมินผล
ข้อค้นพบ

ระบบกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรยังไม่ครบถ้วน	 และครอบคลุมเพียงพอ	 ท�ำให้บำงโครงกำรขำดข้อมูลเพ่ือใช้
ส�ำหรับกำรประเมินผล	หรือมีข้อมูลกำรด�ำเนินงำนไม่ครบถ้วน	เพียงพอ

 � ควรติดตำมประเมนิผลอย่ำงเปนระบบ	 โดยให้ควำมส�ำคญั
ในกำรประเมินผลผลิต	ผลลัพธ์	และผลกระทบ	ของโครงกำรในมิติ
ต่ำง	ๆ	เช่น	ด้ำนเศรษฐกิจ	ด้ำนสังคม	ด้ำนสิ่งแวดล้อม	เปนต้น	และ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ	พร้อมท้ังติดตำมโครงกำรท่ีด�ำเนินกำรแล้ว
เสรจ็ด้วย	เพือ่น�ำไปสูก่ำรปรบัปรุงกำรด�ำเนนิงำนให้สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของกลุม่เปำหมำยได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ	ประสทิธิผล	
และคุม้ค่ำ	ทัง้น้ี	ควรสร้ำงระบบกำรเก็บข้อมูลในกำรตดิตำมประเมินผล
โครงกำรด้วย

 �	 กระทรวงได้แจ้งส่วนรำชกำรและผู้รับผิดชอบโครงกำร
ให้ด�ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของ	ค.ต.ป.	(กก)

   ❖ กรณีพิเศษแบบบูรณ�ก�ร

แนวท�งแก้ไขต�มมติคณะรัฐมนตรี
สรุปคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินก�ร

(ส่วนร�ชก�รที่มีก�รดำ�เนินก�ร)

โครงก�รภ�ยใต้ระบบก�รเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window : NSW) 
(อ.ค.ต.ป.	กลุ่มกระทรวงด้ำนเศรษฐกิจ)	

 �	 หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรน�ำเข้ำ	ส่งออก	น�ำผ่ำน	และ
โลจิสติกส์ผ่ำนระบบ	 NSW	 ควรปรับปรุงข้ันตอนในกำรประกอบธุรกิจ
เพื่อลดควำมซ้�ำซ้อน	 ลดขั้นตอนที่ต้องใช้กระดำษเท่ำที่จ�ำเปน
รวมท้ังควรปรับปรุงกฎหมำย/ระเบียบ	 ท่ีเก่ียวข้องให้รองรับกำรท�ำ
ธุรกรรมดังกล่ำว	ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำรผ่ำนระบบ	
NSW

 � กรมศลุก�กร	 ได้ด�ำเนนิโครงกำรยกระดับกำรผ่ำนพธิกีำร
ศลุกำกรทำงอเิลก็ทรอนิกส์ส�ำหรับกำรเชือ่มโยงข้อมูลตำมกฎหมำยอืน่
ทีเ่ก่ียวข้องกับกรมศลุกำกร	ผ่ำนระบบ	National	Single	Window	
(NSW)	แบบไร้เอกสำร	ปงบประมำณ	พ.ศ.	2559	 -	2560	 เพื่อ
เปนกำรเชือ่มโยงทำงอิเล็กทรอนิกส์	 ผ่ำนระบบ	 NSW	 แบบไร้เอกสำร 
สำมำรถสรุปควำมก้ำวหน้ำและปญหำอุปสรรคของโครงกำรฯ	
ได้ดังนี้
	 	 1.	 หน่วยงำนที่เชื่อมโยงข้อมูลผ่ำนระบบ	 NSW 
อย่ำงเปนทำงกำรแล้ว	จ�ำนวน	33	หน่วยงำน	จำกจ�ำนวนท้ังสิ้น	
36	หน่วยงำน	สำมำรถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้	
 	 	 1.1	 กลุ่มหน่วยงำนท่ีเชือ่มโยงข้อมูลผ่ำนระบบ	NSW	
แบบครบถ้วนทกุสินค้ำ/ประเภทเอกสำร	 (ส�ำหรบัใช้/ไม่ใช้ในกำรผ่ำน
พธิกีำรศลุกำกรแบบไร้เอกสำร)	จ�ำนวน	26	หน่วยงำน	ประกอบด้วย 
กรมศลุกำกร	กรมทรัพยำกรธรณ	ีกรมปำไม้	กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ 
กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่	 กรมอุทยำนแห่งชำติ	
สตัว์ปำและพนัธุพื์ช	 ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอ้อยและน�ำ้ตำลทรำย	
กรมเจ้ำท่ำ	กรมโรงงำนอตุสำหกรรม	กรมกำรขนส่งทำงบก	ส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทนุ	กรมควบคมุโรค	กรมเชือ้เพลงิธรรมชำติ 

สถำบนัไฟฟำและอเิลก็ทรอนกิส์	กำรนคิมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย



30

ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

แนวท�งแก้ไขต�มมติคณะรัฐมนตรี
สรุปคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินก�ร

(ส่วนร�ชก�รที่มีก�รดำ�เนินก�ร)

กำรนิคมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย	ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกจิกำร

กระจำยเสียง	กิจกำรโทรทัศน์	และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ	

(กสทช.)	ส�ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ	

กำรยำงแห่งประเทศไทย	กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย	กรมกำรค้ำภำยใน 

ส�ำนกังำนปรมำณเูพือ่สนัต	ิกรมธรุกจิพลงังำน	ส�ำนกังำนมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม	 กรมสรรพสำมติ	 ส�ำนกังำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำ	และกรมศิลปำกร

	 	 	 1.2	 กลุ่มหน่วยงำนที่เช่ือมโยงข้อมูลผ่ำนระบบ	

NSW	 ยังไม่ครบถ้วนทุกชนิดสินค้ำ	 ส�ำหรับใช้ในกำรผ่ำนพิธีกำร

ศุลกำกรแบบไร้เอกสำร	 จ�ำนวน	 5	 หน่วยงำน	 ประกอบด้วย	

กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ	กรมวิชำกำรเกษตร	กรมกำรอุตสำหกรรม

ทหำร	กรมประมง	และกรมปศุสัตว์

	 	 	 1.3	 กลุ่มหน่วยงำนที่มีระบบเชื่อมโยงผ่ำน	 NSW	

แล้ว	แต่ต้องใช้ใบอนญุำต/ใบรบัรองกระดำษ	ควบคู่กนัไป	 ในขัน้ตอน

ไปผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร	 จ�ำนวน	 2	 หน่วยงำน	 ประกอบด้วย	

กรมกำรปกครอง	และหอกำรค้ำและสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย

	 	 	 1.4		กลุ ่มหน่วยงำนที่มีระบบพร้อมให้บริกำร

แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่ำนระบบ	 NSW	 แล้ว	 แต่เนื่องจำกหน่วยงำน

ที่เก่ียวข้องในกำรรับ-ส่งข้อมูล/ประเทศปลำยทำงยังไม่พร้อม

รองรับกำรเชื่องโยงข้อมูล	 หรือควำมพร้อมเรื่องกฎระเบียบของ

หน่วยงำนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรปรบัปรงุแก้ไข	 จ�ำนวน	 3	หน่วยงำน	 ได้แก่ 

ส�ำนกังำนกำรบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย	บรษิทั	ท่ำอำกำศยำนไทย	

จ�ำกัด	(มหำชน)	และสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

	 2.	 จ�ำนวนพิกัดศุลกำกรและรหัสสถิติที่เชื่อมโยงข้อมูล

ใบอนุญำต/ใบรับรองกับกรมศุลกำกร	ผ่ำนระบบ	NSW	ส�ำหรับใช้

ในกำรปฏบิตัพิธิกีำรศลุกำกรแบบไร้เอกสำร	คดิเปนร้อยละ	91.93	

ของจ�ำนวนพกิดัและรหสัสถติทิัง้หมด	(ข้อมลู	ณ	วนัที	่31	ตลุำคม	2559)	

แต่เนือ่งจำกมกีำรเปดใช้งำนพกัิดฮำร์โมไนซ์	 2017	 จึงมกีำรเปลีย่น

รหัสพิกัดสถิติของแต่ละหน่วยงำนไม่สำมำรถสรุปตัวเลขพิกัด

ณ	ปจจุบันได้

 ปญห�และอุปสรรค

 จำกข้อ	1.3	ม	ี2	หน่วยงำนทียั่งไม่เชือ่มโยงข้อมลูใบอนญุำต/

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกร

แบบไร้เอกสำร	อย่ำงเปนทำงกำร	ได้แก่	

	 1.	 กรมกำรปกครอง	ทดสอบระบบแล้ว	อยูร่ะหว่ำงกำรนัดประชมุ 

เพื่อสรุปผลกำรทดสอบ	
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	 2.	 หอกำรค้ำไทยและสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย	
ปญหำที่เกี่ยวข้องกับใบรับรองมำตรฐำนสินค้ำ	 (มส.24)	 ซึ่งอยู่
ในระหว่ำงหำรือกับกรมกำรค้ำต่ำงประเทศและสมำคมฯ	 ต่ำง	 ๆ	
ในสนิค้ำมำตรฐำน	เพือ่กำรส่งออก	(ผลติภัณฑ์มนัส�ำปะหลงั	ปลำปน	
ข้ำวโพด	ข้ำวฟำง	ปยุนุน่	ถัว่เขยีว	ถัว่เขยีวผิวด�ำ)	เพือ่ด�ำเนนิกำร
แก้ไขระเบียบหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรออกใบรับรองสินค้ำ
มำตรฐำน	 (มส.24)	 โดยกำรส่งข้อมูลของใบรับรองสนิค้ำมำตรฐำน	
(มส.24)	 ทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมศุลกำกร	 เพื่อน�ำไปใช้
ในกำรขอใบขนสินค้ำ
 ข้อเสนอแนะ
	 ขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำงๆ	ในกำรเร่งรัด
กำรด�ำเนินกำร	และแก้ไขปญหำของทกุกิจกรรมให้ส�ำเร็จ	เพือ่ให้สำมำรถ
เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญำต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์	ส�ำหรับใช้
ในกำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรแบบไร้เอกสำร	อย่ำงเปนทำงกำร	
  � กรมก�รค้�ต่�งประเทศ	 ปรับปรงุกระบวนกำรท�ำงำน
ให้รองรับธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์แบบไร้เอกสำรผ่ำนระบบ	NSW	
ของสินค้ำภำยใต้กำรก�ำกับดูแล	 ดังนี้	 1.	 ปรับปรุงประกำศและ
ระเบียบกระทรวงพำณิชย์เพื่อลดขั้นตอนกำรอนุญำตน�ำเข้ำสินค้ำ
ที่ก�ำกับดูแล	 2.	 อยู่ระหว่ำงมอบอ�ำนำจให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ด�ำเนินกำรพิจำรณำอนุญำตและก�ำกับดูแลกำรน�ำเข้ำ/ส่งออก
สินค้ำที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ	เช่น	สำรเคลนบิลเตอรอล...	โดยให้
หน่วยงำนที่ได้รับมอบอ�ำนำจท�ำกำรเชื่อมโยงระบบ	NSW	กับ
กรมศุลกำกรโดยตรง
  � กรมก�รค้�ภ�ยใน สำ�นกัชัง่ตวงวดั	ได้มกีำรปรบัปรงุ
กระบวนกำรท�ำงำนกำรขออนุญำตน�ำเครื่องชั่งตวงวัดออกจำก
ด่ำนศุลกำกร	เพ่ือให้สอดคล้องกับคู่มือประชำชนที่ได้ประกำศใช้
อย่ำงเปนทำงกำรตำม	พ.ร.บ.	กำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรพจิำรณำ
อนุญำตของทำงรำชกำร	พ.ศ.	 2558	 โดยสำมำรถรองรับธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำรผ่ำนระบบ	NSW	โดยเชื่อมโยงข้อมูล
ผ่ำนระบบ	NSW	 100%	ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลำคม	 2558	 และได้
พัฒนำให้ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องชั่งตวงวัด	 สำมำรถยื่นขออนุญำต
น�ำเครือ่งชัง่ตวงวดัออกจำกด่ำนศลุกำกร	โดยผ่ำนช่องทำง	web	service	
ได้ต้ังแต่เดือนกุมภำพันธ์	 2559	และปงบประมำณ	พ.ศ.	 2560	
ได้มีกำรพัฒนำระบบงำนช่ังตวงวัดเพื่อรองรับกำรยื่นขออนุญำตน�ำ
เคร่ืองชัง่ตวงวดัออกจำกด่ำนศลุกำกร	ส�ำหรับผู้ประกอบกำร	โดยผ่ำน
ช่องทำง	 web	 service	 เพ่ือรองรับกำรเปน	 B2G	 ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ประกบอกำรธุรกิจน�ำเข้ำ	ขำย	ผลิต	ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด	และ
ผูค้รอบครองเคร่ืองชัง่ตวงวดัได้รับควำมสะดวก	รวดเร็วมำกข้ึน	อกีทัง้
ช่วยลดต้นทนุด้ำรนโลจสิตกิส์	(ณ	เดอืนกมุภำพนัธ์	2560	อยูร่ะหว่ำง
กำรตรวจรับโครงกำรพัฒนำกำรเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ผ่ำนระบบ	NSW	ระยะที่	3)
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

แนวท�งแก้ไขต�มมติคณะรัฐมนตรี
สรุปคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินก�ร

(ส่วนร�ชก�รที่มีก�รดำ�เนินก�ร)

ประเด็นนโยบ�ย “ก�รพัฒน�ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้” 
(อ.ค.ต.ป.	กลุ่มกระทรวงด้ำนควำมมั่นคงและกำรต่ำงประเทศ)	

 � อ.ค.ต.ป.	กลุม่กระทรวงด้ำนควำมมัน่คงและกำรต่ำงประเทศ	

เหน็ควรให้	ค.ต.ป.	ประจ�ำกระทรวงในกลุม่กระทรวงด้ำนควำมมัน่คง

และกำรต่ำงประเทศ	 ด�ำเนินกำรดังต่อไปน้ี	 เพื่อเปนกำรส่งเสริม

ให้กำรด�ำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย	“กำรพัฒนำในพื้นที่จังหวัด

ชำยแดนภำคใต้”	เปนไปอย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น	

	 	 (1)	 เตรียมควำมพร้อมในกำรด�ำเนินโครงกำรก่อนเริ่ม

ด�ำเนนิกำรจรงิ	 รวมทัง้ควรเร่งกระบวนกำรพิจำรณำจดัสรรงบประมำณ

โครงกำรภำยใต้แผนงำนกำรแก้ไขปญหำและพัฒนำจังหวัด

ชำยแดนใต้ให้สอดคล้องกบักำรจดัโครงกำร	 เพือ่ให้สำมำรถด�ำเนนิกำร

ได้ตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด

	 	 (2)	 กำรจัดท�ำโครงกำรต้องค�ำนึงถึงควำมต้องกำรของ

กลุม่เปำหมำยและปจจยัแวดล้อมในกำรด�ำเนนิโครงกำร	 ทัง้นี	้ ต้องพจิำรณำ

ถงึพ้ืนทีด่�ำเนินกำร	โดยให้ครอบคลมุทกุกลุ่มเปำหมำย	เมือ่ด�ำเนนิงำน

โครงกำรเสร็จสิ้น	ควรรีบรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรให้

กลุม่งำนควำมมัน่คงฯ	ทรำบโดยเรว็	เพือ่ให้กำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน

ในภำพรวมสำมำรถสรปุผลกำรด�ำเนนิงำนและสถำนะกำรเบกิจ่ำยเงนิ

ได้อย่ำงรวดเร็ว	

	 	 (3)	 ในกำรด�ำเนินกำรโครงกำรในพ้ืนที่จังหวัด	ควรให้

จังหวัดและหน่วยด�ำเนินกำรประสำนกำรท�ำงำนร่วมกับหน่วยงำน

ทีเ่ก่ียวข้องในพืน้ทีต่ัง้แต่ขัน้ตอนกำรพิจำรณำจัดท�ำโครงกำร	เพ่ือปองกนั

ปญหำกำรแก้ไขสัญญำในภำยหลัง	

	 	 (4)	 ควรทบทวนกำรก�ำหนดแผนงำน	 และปรับปรุงวิธี

กำรตดิตำมประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนและผลกำรเบกิจ่ำยงบประมำณ 

ในโครงกำร/แผนงำน	ที่ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรให้เกิดผลส�ำเร็จตำม

ที่ก�ำหนดไว้	ทั้งนี้	ควรด�ำเนินกำรเพื่อให้ทรำบถึงผลลัพธ์	ผลกระทบ	

และควำมคุ้มค่ำที่เกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินงำนในแต่ละแผนงำน/

โครงกำร	ว่ำมีผลส�ำเร็จมำกน้อยเพียงใด	

 � ส่วนรำชกำรระดบักระทรวงได้พจิำรณำจดัสรรงบประมำณ

ให้สอดคล้องกบักำรจดัโครงกำร	 เพ่ือให้ด�ำเนนิกำรได้ตำมระยะเวลำ

ทีก่�ำหนด	 และให้หน่วยงำนในต่ำงประเทศทีร่บัผดิชอบด�ำเนนิโครงกำร

ค�ำนงึถงึควำมต้องกำรของกลุม่เปำหมำยและรำยงำนผลกำรด�ำเนนิ

โครงกำรให้กระทรวงทรำบโดยเร็ว	(กต)
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

แนวท�งแก้ไขต�มมติคณะรัฐมนตรี
สรุปคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินก�ร

(ส่วนร�ชก�รที่มีก�รดำ�เนินก�ร)

 ก�รสอบท�นกรณีพิเศษแบบบูรณ�ก�รต�มประเด็นโครงก�รพัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศสถ�นีตำ�รวจ ระยะที่ 2 
สำ�นกัง�นตำ�รวจแห่งช�ต ิCRIMES (Criminal Record Information Management Enterprise System) (อ.ค.ต.ป.	กลุ่มกระทรวง
ด้ำนบริหำร	และส่วนรำชกำรไม่สังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	กระทรวงหรือทบวง)

�	 จำกรำยงำนกำรสอบทำนกรณีพิเศษของระบบ
สำรสนเทศสถำนีต�ำรวจ	(CRIMES)	ระยะที่	2	ได้วิเครำะห์ปญหำ/
อุปสรรคท่ีพบว่ำอยู ่ระหว่ำงกระบวนกำรแก้ระเบียบ/ค�ำสั่ง
ที่เกี่ยวข้องที่เปนอุปสรรคต่อกำรพัฒนำระบบไปใช้งำน	 จึงเห็นควร
มกีำรก�ำหนดกรอบเวลำในกำรด�ำเนินโครงกำร	 และกระบวนกำรแก้
ระเบยีบ/ค�ำสัง่ทีเ่กีย่วข้องต่อกำรพฒันำระบบไปใช้งำนให้สอดคล้องกนั 
เพือ่ให้โครงกำรพฒันำเทคโนโลยดีงักล่ำว	เมือ่แล้วเสรจ็ตำมโครงกำร
จะสำมำรถเปดใช้ระบบได้ทนัท	ีเพือ่ให้เกดิประโยชน์ตำมวตัถปุระสงค์
โครงกำรต่อไป	

 �	 โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศสถำนีต�ำรวจ
ระยะที่	 2	 ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ	 CRIMES	 เปนรำยกำรที่เข้ำ
หลักเกณฑ์ตำม	 พ.ร.บ.	 วิธีกำรโอนงบประมำณ	 พ.ศ.	 2559	
วงเงิน	182,860,000	บำท	และได้มีกำรขอรับจัดสรรงบประมำณ
จำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปงบประมำณ	 พ.ศ.	 2559	 งบกลำงรำยกำร
เงนิส�ำรองจ่ำยเพือ่กรณีฉกุเฉนิหรือจ�ำเปน	วงเงนิ	182,278,000	บำท	
ปจจุบนัลงนำมในสัญญำแล้ว	 ซ่ึงโครงกำรพฒันำเทคโนโลยสีำรสนเทศ
สถำนตี�ำรวจ	(CRIMES)	ต้องกำรให้กำรบริกำรประชำชนมีควำมรวดเรว็
โดยในกำรด�ำเนนิงำนระยะแรกยงัตดิปญหำระเบยีบภำยใน

 ส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำติ	ท�ำให้เจ้ำหน้ำทีต้่องท�ำงำนซบัซ้อน
หรอืไม่มคีวำมชดัเจนในกำรใช้ระบบ	CRIMES	ส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำติ
ได้ขบัเคลือ่นระบบสำรสนเทศสถำนตี�ำรวจ	(CRIMES)	และแก้ไขปญหำ
กรณีดังกล่ำว	 โดยผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติสั่งกำรในแนวทำง
กำรใช้ระบบสำรสนเทศสถำนีต�ำรวจ	(CRIMES)	เพื่อควำมชัดเจน
และแก้ไขระเบียบบังคับใช้แล้ว	ได้แก่
	 1.	 กำรรบัแจ้งควำมเอกสำรหำย	:	เจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจสำมำรถ
บันทึกรับแจ้งเอกสำรหำยจำกประชำชนลงในระบบได้ทันทีแทน
กำรเขียนในสมุดประจ�ำวัน
	 2.	 กำรบนัทึกข้อมลูคดอีำญำ-จรำจร	:	ส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำติ	
มหีนงัสอืสัง่กำรให้พนกังำนสอบสวนรบัผดิชอบข้อมลูและบันทึกลง
ระบบสำรสนเทศสถำนีต�ำรวจ	(CRIMES)	โดยให้ใช้งำนทั่วประเทศ
ตั้งแต่	 1	 ตุลำคม	2559	และให้มีกำรประชุมติดตำมกำรใช้งำนลง
ระบบ	CRIMES	กบัหน่วยท่ัวไปประเทศอย่ำงต่อเนือ่ง	เพื่อรับทรำบ
และร่วมกันขับเคลื่อน	รวมทั้งแก้ไขปญหำให้ระบบ	CRIMES	
สำมำรถเดินหน้ำไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 2. ก�รร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินก�รต�มข้อเสนอแนะของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

  และประเมินผลภ�คร�ชก�รคณะต่�ง ๆ

	 	 โดยภำพรวม	พบว่ำ	ส่วนรำชกำรและจงัหวดัได้ด�ำเนนิกำรตำมข้อเสนอแนะของ	ค.ต.ป.	คณะต่ำง	ๆ	

ในประเด็นกำรสอบทำนกรณีปกติ	ได้แก่	1.	มิติด้ำนกำรบริหำรจัดกำร	(กำรตรวจรำชกำร	กำรตรวจสอบภำยใน	

กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง)	และ	2.	มิติด้ำนกำรเงิน	

	 	 	 ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนในปงบประมำณ	พ.ศ.	2559	พบว่ำ	มีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ

กำรด�ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของ	ค.ต.ป.	ได้แก่	แผนงำนบูรณำกำรด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรสื่อสำร	แผนงำนบูรณำกำรด้ำนกสำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม	และโครงกำรตำมกลุ่ม

โครงกำรประเภทที่	1	:	โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ส�ำคัญ	สรุปรำยละเอียด	ได้ดังนี้
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  2.1 ก�รสอบท�นกรณีปกติ

   ❖ มิติด้�นก�รบริห�รจัดก�ร

    1. ก�รตรวจร�ชก�ร

แนวท�งแก้ไขต�มข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.
สรุปคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินก�ร

(ส่วนร�ชก�รที่มีก�รดำ�เนินก�ร)

แผนก�รตรวจร�ชก�ร
 �	 กระทรวงศึกษำธิกำรควรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ติดตำม	ตรวจสอบ	และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ	เพื่อเปน
เครื่องมือช่วยเหลือกำรบริหำรงำนของผู ้บริหำรระดับสูงใน
กำรก�ำหนดนโยบำย	เกณฑ์มำตรฐำน	ระบบกำรตดิตำม	ตรวจสอบ
ประเมินผล	และแผนกำรตรวจรำชกำร

 �	 กระทรวงศึกษำธิกำรมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม	
ตรวจสอบ	 และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ตำมค�ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำรที่	 สป.1029/2559	 ลงวันที่	 22	
กรกฎำคม	2559	โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร	
เปนประธำน	และมกีรรมกำรผูท้รงคณุวฒุ	ิ9	ท่ำน	เปนคณะกรรมกำร	
เพือ่ก�ำหนดนโยบำย	เกณฑ์มำตรฐำน	กำรก�ำกบั	ติดตำม	ประเมนิผล	
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ	 และให้ข้อเสนอแนะ	 รวมทั้งส่งเสริม	
สนับสนุน	กำรพัฒนำระบบและกำรศึกษำ	วิเครำะห์	วิจัยเกี่ยวกับ
กำรตดิตำมตรวจสอบและประเมนิผลกำรจดักำรศึกษำของกระทรวง
ศึกษำธิกำร

ก�รร�ยง�นผลก�รตรวจร�ชก�ร
 � กำรจดัท�ำรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร	ควรมีกำรประชมุ
พิจำรณำข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะต่ำงๆ	 ร่วมกัน	 เพื่อให้ได้
แนวทำงปรับปรุง/แก้ไขที่เปนเชิงนโยบำยหรือเรื่องส�ำคัญที่อยู่
ในโครงสร้ำงมำกขึ้น
 � ควรทบทวนและพิจำรณำปรบัปรงุระบบกำรบรหิำรจดักำร
ระหว่ำงผูต้รวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธกิำรและส�ำนกัตรวจรำชกำร
และติดตำมประเมินผล	สป.	 เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกัน
และจดัท�ำรำยงำนผลทีมุ่ง่สูก่ำรน�ำไปใช้ประโยชน์ในระดบัปฏบัิตงิำน
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 �	 ส�ำนักตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลในฐำนะฝำย
เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตดิตำม	 ตรวจสอบ	 และประเมนิผลกำรจดั	
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร	 ได้น�ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
รำชกำรของผูต้รวจรำชกำร	กรณปีกต	ิรอบที	่2	ประจ�ำปงบประมำณ	
พ.ศ.	2559	(เมษำยน	2559	-	กันยำยน	2559)	และรำยงำนผลกำร
ด�ำเนินงำนโครงกำรติดตำมประเมินผลตำมแผนกำรตรวจรำชกำร
ตำมนโยบำยของกระทรวงศกึษำธกิำร	ประจ�ำปงบประมำณ	พ.ศ.	2559 
รวมถึงกำรก�ำหนดแนวทำง	 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของกระทรวง
ศกึษำธกิำร	ประจ�ำปงบประมำณ	พ.ศ.	2560	เข้ำทีป่ระชมุคณะกรรมกำร
ติดตำม	 ตรวจสอบ	 และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวง
ศกึษำธกิำร	ครัง้ที	่1/2560	เมือ่วันที	่1	กมุภำพนัธ์	2560	ซึง่ทีป่ระชมุ
รบัทรำบข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะต่ำง	ๆ 	ร่วมกนั	โดยกำรน�ำเสนอ
รำยงำนดงักล่ำวจะเน้นผลกำรตรวจรำชกำรท่ีสะท้อนถงึประสิทธภิำพ 
ประสิทธิผล	 และสำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้จริง	 เพื่อให้กำรด�ำเนินงำน
ดังกล่ำวเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรำชกำร	
	 	 ในกำรนี้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรเห็นควรให้
ทกุส่วนรำชกำรของกระทรวงศกึษำธกิำรก�ำหนดวธิกีำรตรวจรำชกำร	
กรอบกำรด�ำเนนิกำร	พร้อมท้ังปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงว่ำด้วย
กำรติดตำม	ตรวจสอบ	และประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ	พ.ศ.	2559 
ให้สอดคล้องกับสภำพปจจุบัน	 โดยกำรประสำนควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	 ทัง้ส�ำนกังำนรบัรองมำตรฐำนและประเมนิ	
คณุภำพกำรศกึษำ	 (สมศ.)	 และสถำบันทดสอบทำงกำรศกึษำแห่งชำติ	
(สทศ.)	 ทำงด้ำนข้อมลูกำรตรวจประเมนิมำตรฐำนกำรศกึษำ	 เพื่อให้
ข้อมูลกำรตรวจรำชกำรมีควำมสอดคล้อง	 ถูกต้อง	 และสำมำรถ
เชือ่มโยงกนัได้	ซ่ึงจะน�ำเสนอรำยงำนควำมคบืหน้ำให้ทีป่ระชมุทรำบ/
เห็นชอบอนุมัติในครั้งถัดไป
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    2. ก�รตรวจสอบภ�ยใน

แนวท�งแก้ไขต�มข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.
สรุปคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินก�ร

(ส่วนร�ชก�รที่มีก�รดำ�เนินก�ร)

 �	 หน่วยตรวจสอบภำยในควรให้ควำมส�ำคญักบักำรปฏบิตังิำน

ด้ำนกำรให้ค�ำปรกึษำมำกขึน้	รวมท้ังกำรให้ข้อเสนอแนะหรอืแนวทำง

กำรปฏิบัติงำนบนพื้นฐำนของมำตรฐำนตำมหลักวิชำ	เพื่อให้

กำรด�ำเนนิงำนของส่วนรำชกำรและจงัหวดัมกีำรบริหำรจัดกำรทีด่ี	

มปีระสิทธิภำพ	และบรรลุผลสัมฤทธิ์กำรด�ำเนินงำนได้ดียิ่งขึ้น

 � ก�ำหนดกำรให้ค�ำปรกึษำเปนภำรกจิในแผนกำรตรวจสอบภำยใน

ประจ�ำปของกรม	ใช้หลักกำรอ้ำงอิงกฎหมำย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	

และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	ผ่ำนช่องทำงต่ำง	ๆ	เช่น	กิจกรรม

ให้ค�ำปรกึษำด้ำนกำรเงนิ	กำรบญัช	ีและกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบ

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแก่ส�ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด/จัดท�ำค�ำแนะน�ำ

จำกกำรตรวจสอบทำงด้ำนกำรเงินหรือกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด	

เพือ่ใช้เปนแนวทำงปฏบัิต	ิ ต้ังกลุม่ไลน์เพือ่แก้ไขปญหำกำรปฏบัิตงิำนได้ 

(พณ)

    3. ก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

แนวท�งแก้ไขต�มข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.
สรุปคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินก�ร

(ส่วนร�ชก�รที่มีก�รดำ�เนินก�ร)

ข้อค้นพบ

กำรก�ำหนดวันแล้วเสรจ็ของกจิกรรมตำมแผนกำรปรบัปรงุ

กำรควบคุมภำยในไม่สอดคล้องกับกำรด�ำเนินงำนจริง	 โดยระบุไว้	

ณ	ส้ินปงบประมำณ	จงึท�ำให้ไม่สำมำรถระบรุำยละเอยีดควำมก้ำวหน้ำ

ได้อย่ำงชัดเจน	

 �	 ส่วนรำชกำรได้ปรับปรุงระยะเวลำกำรด�ำเนินกำร

ด�ำเนินกำรของกจิกรรมให้เหมำะสม	และมกีำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ

ในรอบ	6	เดือน	และ	12	เดือน	(สธ)

 

   ❖ มิติด้�นก�รเงิน

แนวท�งแก้ไขต�มข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.
สรุปคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินก�ร

(ส่วนร�ชก�รที่มีก�รดำ�เนินก�ร)

 �	 รำยงำนบญัชทีีม่ข้ีอผดิพลำดคลำดเคลือ่นในกำรบนัทกึ

บัญชีที่เกิดขึ้นต้ังแต่ปงบประมำณ	พ.ศ.	 2548	 ถึงปงบประมำณ	

พ.ศ.	 2557	 ของกรมกำรขนส่งทำงบก	 เห็นควรให้กรมกำรขนส่ง

ทำงบกให้ควำมส�ำคัญในกำรแก้ไขปญหำเรื่องนี้อย่ำงเร่งด่วน	

เนื่องจำกเรื่องนี้เปนปญหำที่คั่งค้ำงมำนำนตั้งแต่ปงบประมำณ	

พ.ศ.	 2548	 โดยอำจต้ังคณะท�ำงำนให้มีรองอธิบดีกรมกำรขนส่ง

ทำงบกเปนประธำนคณะท�ำงำนเฉพำะกิจ	 เพือ่ด�ำเนนิกำรเร่งรดัแก้ไข

โดยเรว็และต้องมกี�ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จภำยในปงบประมำณ	

พ.ศ.	2559

 �	 ณ	 วันที่	 22	 ธันวำคม	 2559	 กรมกำรขนส่งทำงบก	

รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรแก้ไขข้อคลำดเคลื่อนในงบกำรเงิน

ป	พ.ศ.	2557	หน่วยงำนทีแ่ก้ไขครบถ้วนแล้ว	32	หน่วยงำน	หน่วยงำนที่

แก้ไขแล้วบำงส่วน	39	หน่วยงำน	หน่วยงำนที่ค้นหำเอกสำรไม่พบ	

2	หน่วยงำน	จ�ำนวนข้อคลำดเคลื่อนที่แก้ไขถูกต้อง	569	รำยกำร	

คิดเปนร้อยละ	45.70	จ�ำนวนข้อคลำดเคลื่อนที่ค้นหำไม่พบ/

ไม่ถูกต้อง	676	รำยกำร	คิดเปนร้อยละ	54.30	(คค)
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  2.2 คว�มก้�วหน้�ก�รดำ�เนนิก�รต�มข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2559

แนวท�งแก้ไขต�มข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.
สรุปคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินก�ร

(ส่วนร�ชก�รที่มีก�รดำ�เนินก�ร)

แผนง�นบูรณ�ก�รด้�นก�รพัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร

 �	 ควรสนับสนุนบุคลำกรให้มีควำมรู ้ควำมช�ำนำญ

ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร	ให้เพียงพอต่อกำรปฏบิตังิำน

 �	 ส่วนรำชกำรได้จัดอบรมควำมรู	้ และสนบัสนนุให้บคุลำกร

ได้พัฒนำควำมรู้เฉพำะด้ำนอย่ำงเพียงพอ	(กษ/วท)

 �	 ข้อเสนอแนะอื่น	ๆ	เฉพำะรำยโครงกำร  �	 ส่วนรำชกำรได้รับข้อเสนอแนะของ	 ค.ต.ป.	 ส�ำหรับแต่ละ

โครงกำรไปปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนแล้ว	(กษ/วท)

แผนง�นบูรณ�ก�รด้�นก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม

 �	 ส่วนรำชกำรควรบรูณำกำรกลไกกำรด�ำเนนิงำนภำยใน

และภำยนอกหน่วยงำนให้มีควำมต่อเน่ืองเชือ่มโยง	 พร้อมทัง้ก�ำหนด

แผนงำนและแผนงบประมำณให้มีควำมสอดคล้องกับแผนและ

ยุทธศำสตร์ระดับประเทศ	 เพ่ือให้กำรส่งเสริมพัฒนำวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อมมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

 �	 ส่วนรำชกำรได้ขอปรับโครงสร้ำงกำรด�ำเนินงำนภำยใน

ให้สอดคล้องกับภำรกิจกำรส่งเสริมวิสำหกิจฯ	โดยมีกำรประสำน

ขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	มีกำรจัดท�ำแผนงำน

โครงกำรในระยะ	5	ป	และ	20	ป	ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ

ระยะ	 20	 ป	 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 ฉบับที่	 12	

(พ.ศ.	2560	-	2564)	และแผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ

ขนำดย่อม	ฉบับที่	4	(พ.ศ.	2560	-	2564)	(กษ)

 �	 บำงโครงกำรมีกำรด�ำเนินงำนล่ำช้ำและไม่สำมำรถ

ด�ำเนินกำรได้แล้วเสร็จภำยในปงบประมำณ	พ.ศ.	2559	

 �	 ส่วนรำชกำรมีกำรเร่งรัด	 ติดตำมผู้รับจ้ำง/ที่ปรึกษำให้

ส่งมอบผลงำนโดยเร็ว	 และสำมำรถด�ำเนินกำรตรวจรับผลงำนได้

ภำยในไตรมำสที่	1	ของปงบประมำณ	พ.ศ.	2560	(พณ)

 �	 ส่วนรำชกำรควรมีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เปนประโยชน์

ส�ำหรบัผูป้ระกอบกำรและผูท้ีส่นใจ	 ให้สำมำรถเข้ำถงึและน�ำไปใช้	

ได้อย่ำงสะดวก

 �	 ส่วนรำชกำรได้บูรณำกำรข้อมูลจำกภำคีเครือข่ำย	 และ

เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนผ่ำนทำง

เว็บไซต์	smce.doae.go.th	(กษ)

 �	 ภำครัฐควรก� ำหนดนโยบำยเ พ่ิมเ ติมจำก ท่ี ได ้

ด�ำเนนิกำรแล้ว	 เพือ่ส่งเสรมิให้ธนำคำรเฉพำะกจิของรฐัสนบัสนนุ

วิสำหกิจกลุ่มเริ่มต้นให้สำมำรถยกระดับกำรประกอบธุรกิจให้

สูงขึ้น	

 �	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำได้ท�ำข้อตกลง

ควำมร่วมมือกับธนำคำรเฉพำะกิจของรัฐ	(ส�ำนักงำนใหญ่)

ในกำรสนับสนุนวิสำหกิจจำกศูนย์บ่มเพำะของสถำนศึกษำในสังกัด

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศึกษำ	แต่เมือ่สถำนศกึษำด�ำเนนิกำร

กลับไม่ได้รับควำมร่วมมือจำกธนำคำรทำงสำขำ	 เนื่องจำกธนำคำร

เห็นว่ำมีควำมเสี่ยงในกำรจัดกำรกำรเงินของนักศึกษำ	กอปรกับ

กำรกู้ยืมเงินดังกล่ำวไม่ต้องใช้ผู้ค�้ำประกัน	จึงท�ำให้กำรด�ำเนินงำน

ควำมร่วมมือดังกล่ำวไม่ประสบควำมส�ำเร็จ	(ศธ)

 � ส่วนรำชกำรควรน�ำปญหำอุปสรรคที่พบมำพิจำรณำ

หำแนวทำงปองกนั	และใช้ในกำรวำงแผนกำรด�ำเนนิงำนในปต่อไป

ให้มีควำมละเอียดรอบคอบ	 เพ่ือให้สำมำรถด�ำเนินกำรได้ทันที

เมื่อทรำบวงเงินงบประมำณ

 � ส ่ วนรำชกำร มีกำรน� ำป ญหำ อุปสรรคที่ พบจำก

กำรด�ำเนินงำนในปงบประมำณ	พ.ศ.	2559	มำพิจำรณำประกอบ

กำรจัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปงบประมำณ	พ.ศ.	2560	รวมทั้ง

 จัดท�ำ	TOR	ท่ีมีรำยละเอียดชัดเจน	และจัดท�ำปฏิทินกำรบริหำร

งบประมำณ	(พณ)
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แนวท�งแก้ไขต�มข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.
สรุปคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินก�ร

(ส่วนร�ชก�รที่มีก�รดำ�เนินก�ร)

 �	 ข้อเสนอแนะอื่น	ๆ	เฉพำะรำยโครงกำร  �	 ส่วนรำชกำรได้รบัข้อเสนอแนะของ	ค.ต.ป.	ส�ำหรบัแต่ละ

โครงกำรไปปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนแล้ว	(กษ/วท/ศธ)

โครงก�รต�มกลุ่มโครงก�รประเภทที่ 1 : โครงก�รต�มยุทธศ�สตร์สำ�คัญ (ปงบประม�ณ พ.ศ. 2559) 

 � ส่วนรำชกำรควรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรด�ำเนินงำน

และก�ำหนดแผนบริหำรควำมเสี่ยง

 �	 ส ่วนรำชกำรได ้ด�ำเนินกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงของ

โครงกำรประจ�ำปงบประมำณ	 พ.ศ.	 2560	 เช่น	 มีกำรเตรียมกำร

ล่วงหน้ำก่อนเร่ิมด�ำเนนิกำรจรงิ	ประสำนงำนกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง

เพื่อพิจำรณำข้อมูลผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำน	 เปนต้น	 (กต/พณ/

ยธ/วท)

 �	 ส่วนรำชกำรควรก�ำหนดกลไกกำรติดตำม	ประเมนิผล

กำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง

 �	 ส่วนรำชกำรได้ก�ำหนดให้มีกำรติดตำมและประเมินผล

กำรด�ำเนินงำน	โดยให้มีกำรรำยงำนผลต่อผู้บริหำรเปนประจ�ำ	(กษ)

 �	 คณะกรรมกำรได้ด�ำเนินกำรติดตำมผลสัมฤทธิ์ของ

โครงกำรที่ได้ประเมินผลแล้วในปงบประมำณ	พ.ศ.	2559	(อ.ค.ต.ป.	

กลุ่มจังหวัด	คณะที่	3)

 �	 ส ่วนรำชกำรควรสนับสนุนให้บุคลำกรได้พัฒนำ

ควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง

 �	 ส่วนรำชกำรมกีำรจดัอบรมให้ควำมรูแ้ก่บคุลำกร	 รวมทัง้

บุคคลภำยนอก	ตำมภำรกิจของหน่วยงำน	(วธ/วท)

 �	 ข้อเสนอแนะอื่น	ๆ	เฉพำะรำยโครงกำร  �	 ส่วนรำชกำรและจังหวัดได้รับข้อเสนอแนะของ	ค.ต.ป./

อ.ค.ต.ป. ส�ำหรับแต่ละโครงกำรไปปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนแล้ว	

(กต/กษ/ทส/พณ/ยธ/วธ/ศธ/กระบี่/ตรัง)





บทที่ 3 
สรุปผลการติดตาม 

ตรวจสอบ 
และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
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บทที่ 3

สรุปผลก�รติดต�ม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงก�ร

	 จำกกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร	ปงบประมำณที่ผ่ำนมำ	ค.ต.ป.	จึงได้มุ่งเน้นและให้

ควำมส�ำคญักบักำรตรวจสอบและประเมนิผลภำครำชกำรกรณพีเิศษมำกยิง่ขึน้	เพือ่เสรมิสร้ำงควำมน่ำเช่ือถอืและ

ควำมมัน่ใจแก่สำธำรณชนต่อผลกำรด�ำเนนิงำนของส่วนรำชกำรว่ำได้มกีำรตรวจสอบและก�ำกบัดูแลอย่ำงรอบคอบ	

และเปนกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรก�ำกับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของส่วนรำชกำร	อันจะน�ำไปสู่

กำรบรรลุเจตนำรมณ์ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี	 โดยแนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผล

ภำครำชกำร	ประจ�ำปงบประมำณ	พ.ศ.	2560	(ครั้งที่	1)	ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล

ภำครำชกำรคณะต่ำง	ๆ	ท�ำกำรติดตำม	ตรวจสอบฯ	สรุปผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร	ได้ดังนี้

 ❖ ผลก�รติดต�ม ตรวจสอบ และประเมินผลกลุ่มแผนง�น/โครงก�รประเภทที่ 3 : 

  ก�รประเมินผลสัมฤทธิ์โครงก�ร

  (1) ประเด็นในก�รประเมินและระดับก�รประเมิน	ปรำกฏตำมตำรำงดังนี้	

ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

ระดับก�ร
ประเมิน

คว�มหม�ย ระดับก�ร
ประเมิน

คว�มหม�ย ระดับก�ร
ประเมิน

คว�มหม�ย

ดีม�ก >	81%

(มีผลกำรด�ำเนินงำนสูง
กว่ำเปำหมำย/ตัวชี้วัดผล
ผลิตที่ก�ำหนด	หรือมีควำม
ส�ำเร็จตำมตัวช้ีวัดระดับ
ผลผลิตคิดเปนร้อยละ	 81	
ขึ้นไป)

ดีม�ก มีผลลัพธ์ที่ได้จำกโครงกำร	
บรรลวัตถุประสงค ์ของ
โครงกำร	 และผลทีไ่ด้เกนิ
กว่ำเปำหมำยท่ีวำงไว้	 และ
ยังส่งผลมำจนถึงปจจุบัน

ดีม�ก •	 มีกำรใช้ประโยชน์จำก
ผลผลิตนั้นอย่ำงต่อเนื่อง
จนถงึปจจบุนั	 ตรงตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
และกำร ใช ้ ง ำน เดิ ม
มีกำรด�ำเนินกำรตำม
แผนกำรบ�ำรงุรกัษำท่ีได้
ระบไุว้	หรอืมีกำรพัฒนำ
ผลผลิตจำกเดิม	 และ
ไม่พบข้อบกพร่อง

•	 ผลลัพธ์ที่ได้จำกโครงกำร
สำมำรถตอบสนองต่อ
กลุ ่มเปำหมำยได้เกิน
กว่ำที่คำดหวัง	 และยัง
ส่งผลมำจนถึงปจจุบัน
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ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

ระดับก�ร
ประเมิน

คว�มหม�ย ระดับก�ร
ประเมิน

คว�มหม�ย ระดับก�ร
ประเมิน

คว�มหม�ย

ดี 71%	-	80%

(มผีลกำรด�ำเนนิงำนส�ำเรจ็

เท่ำกับเปำหมำย/ตัวช้ีวัด

ผลผลิตที่ก�ำหนด	 หรือมี

ควำมส�ำเร็จตำมตัวชี้วัด

ระดับผลผลิตอยู ่ ในช่วง

ร้อยละ	71	-	80)

ดี มผีลลัพธ์ทีไ่ด้จำกโครงกำร

บรรลุ วัตถุประสงค ์ของ

โครงกำร	 และผลที่ได้เปน

ไปตำมเปำหมำย	และยงัส่ง

ผลมำจนถึงปจจุบัน

ดี •	 มีกำรใช้ประโยชน์จำก

ผลผลตินัน้อย่ำงต่อเนือ่ง

จนถึงปจจุบันแต่ไม่ตรง

ตำมวัตถุประสงค์กำรใช้

งำนเดิม	มกีำรด�ำเนินกำร

ตำมแผนกำรบ�ำรงุรกัษำ

ที่ได้ระบุไว้	และพบข้อ

บกพร่องเล็กน้อย

•	 ผลลพัธ์ทีไ่ด้จำกโครงกำร

สำมำรถตอบสนองต่อ

กลุ่มเปำหมำยได้ตำมท่ี

คำดหวัง	 และยังส่งผล

มำจนถึงปจจุบัน

พอใช้ 61%	-	70%

(มผีลกำรด�ำเนนิงำนส�ำเรจ็

ต�่ำกว่ำเปำหมำย/ตัวชี้วัด

ผลผลิตที่ก�ำหนดเล็กน้อย	

หรือมีควำมส�ำ เร็จตำม

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิตอยู ่

ในช่วงร้อยละ	61	-	70)

พอใช้ มผีลลัพธ์ทีไ่ด้จำกโครงกำร

บรรลุ วัตถุประสงค ์ของ

โครงกำรในระดับพอใช้	

อำจจะส่งผลหรือไม่ส่งผล

มำจนถึงปจจุบัน

พอใช้ •	 มีกำรใช้ประโยชน์จำก

ผลผลติน้ันในอดตี	 แต่ไม่

ต่อเนื่องจนถึงปจจุบัน	

กำรใช้งำนอำจตรงหรือ

ไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์

กำรใช้งำนเดิม	ขำดกำร

ด� ำ เนินงำนตำมแผน	

กำรบ�ำรงุรกัษำทีไ่ด้ระบไุว้ 

และพบข้อสังเกตหลำย

ประกำร

•	 ผลลพัธ์ทีไ่ด้จำกโครงกำร

สำมำรถตอบสนองต่อ

กลุม่เปำหมำยได้ในระดับ

พอใช้	อำจจะส่งผลหรือ

ไม่ส่งผลมำจนถงึปจจุบนั

ควรปรับปรุง <	60%

( มี ผ ล ก ำ ร ด� ำ เ นิ น ง ำ น

ต�่ำกว่ำเปำหมำย/ตัวชี้วัด

ผลผลิตที่ก�ำหนด	หรือมี

ควำมส�ำเร็จตำมตัวชี้วัด

ระดับผลผลิตน ้อยกว ่ำ

หรือเท่ำกับร้อยละ	60)

ควรปรับปรุง มผีลลัพธ์ทีไ่ด้จำกโครงกำร

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของ

โครงกำร	อำจจะส่งผลหรอื

ไม่ส่งผลมำจนถึงปจจุบัน

ควรปรับปรุง •	 ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์

จำกผลผลตินัน้ได้ในปจจุบนั 

หรือไม่เคยมีกำรใช้งำน

ในอดีต	ขำดแผนกำรบ�ำรงุ

รกัษำ	พบว่ำมข้ีอบกพร่อง 

และหรือมีข ้อสั ง เกต

อย่ำงมีนัยส�ำคัญที่ควร

น�ำไปปรับปรุง	
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ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

ระดับก�ร
ประเมิน

คว�มหม�ย ระดับก�ร
ประเมิน

คว�มหม�ย ระดับก�ร
ประเมิน

คว�มหม�ย

•	 ผลลัพธ์ที่ได้จำกโครงกำร

ไม่สำมำรถตอบสนอง

ต ่อกลุ ่มเป ำหมำยได	้

อำจจะส่งผลหรือไม่ส่งผล

มำจนถึงปจจุบัน

 

  (2) สรุปผลก�รติดต�ม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงก�รที่สอดคล้องยุทธศ�สตร์

   รัฐบ�ล 20 ป รวม 6 ด้�น ดังนี้

   1. ผลก�รดำ�เนินง�นที่สอดคล้องยุทธศ�สตร์ด้�นคว�มมั่นคง

	 	 	 	 ภำพรวมยุทธศำสตร์	ได้แก่	กำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศ	เสริมสร้ำงควำมม่ันคง

ของสถำบนัหลกัของชำตเิทิดทูนและพทัิกษ์รกัษำสถำบนัพระมหำกษัตรย์ิ	รกัษำควำมสงบเรยีบร้อยภำยในประเทศ

เสรมิสร้ำงศกัยภำพกำรปองกนัประเทศ	ส่งเสรมิควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงประเทศด้ำนควำมม่ันคง	สร้ำงควำมปรองดอง

และสมำนฉนัท์	ขับเคลือ่นกำรแก้ไขปญหำจงัหวดัชำยแดนภำคใต้	จดักำรปญหำแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนษุย์	

ตลอดจนปองกันปรำบปรำม	และบ�ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด

    โครงกำรที	่ค.ต.ป.	ตดิตำม	ตรวจสอบฯ	ได้แก่	โครงกำรจัดหำยทุโธปกรณ์	โครงกำรก่อสร้ำง

และจัดหำอำคำรสถำนที่	และโครงกำรพัฒนำด้ำนควำมมั่นคง	เปนต้น

    สรปุผลกำรตดิตำม	ตรวจสอบ	และประเมนิผลสัมฤทธ์ิโครงกำร	ซึง่ประกอบด้วยโครงกำร

ดังต่อไปนี้

ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวง/
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด

ร�ยชื่อโครงก�ร

1. ค.ต.ป. ประจำ�สำ�นัก

  น�ยกรัฐมนตรี

(1)	 โครงกำรพัฒนำระบบควำมม่ันคงปลอดภัยสำรสนเทศเพ่ือรักษำประสิทธิภำพกำรให้บริกำร

		 เขตพญำไท	กรุงเทพมหำนคร	จ�ำนวน	1	ระบบ	(ปงบประมำณ	พ.ศ.	2559)

(2)	 โครงกำรจัดหำเครื่องมือข่ำวกรองทำงกำรสื่อสำร	จ�ำนวน	1	ระบบ	(ปงบประมำณ	พ.ศ.	2559)

2. ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวง

  กล�โหม

(3)	 โครงกำรของกระทรวงกลำโหม	(ลับ)

3. ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวง

  ก�รต่�งประเทศ

(4)	 โครงกำรค่ำก่อสร้ำงอำคำรสถำนเอกอัครรำชทูต	ณ	กรุงโตเกียว	(ค่ำตกแต่งภำยใน)	

		 (ปงบประมำณ	พ.ศ.	2556)

(5)	 โครงกำรค่ำจัดซื้อท�ำเนียบเอกอัครรำชทูต	ณ	กรุงเฮลซิงกิ	(ปงบประมำณ	พ.ศ.	2558)

รวมจำ�นวน 5 โครงก�ร
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

 ❖ สรุปผลก�รประเมินผลสัมฤทธิ์โครงก�ร

ผลลัพธ์

ดีม�ก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง รวม

ดีมำก นร	กห	กต	
(5)

5

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

รวม 5 5

คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

ดีม�ก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง รวม

ดีมำก นร	กต	
(3)

นร	กห
(2)

5

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

รวม 3 2 5

    1.1 ผลก�รติดต�ม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงก�รในภ�พรวม

     � ด้�นผลผลิต : ผลผลิตของทุกโครงกำรตรงตำมวัตถุประสงค์และสำมำรถ

ใช้งำนได้จริง	ซึ่งผลกำรประเมินจะอยู่ในระดับดีมำก	ทั้งระบบสำรสนเทศ	และสิ่งก่อสร้ำง

     � ด้�นผลลัพธ์ : ผลลัพธ์ท่ีได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรและยังส่งผล

มำจนถึงปจจุบัน

     � ด้�นผลกระทบ : กำรด�ำเนินโครงกำรสนองตอบต่อนโยบำยของรัฐบำลเปน

อย่ำงดี	รวมทั้งก่อให้เกิดกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ	ช่วยประหยัดงบประมำณในระยะยำว	สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี

ของประเทศ	และยังท�ำให้ประเทศมีระบบควำมมั่นคงปลอดภัยเพียงพอต่อกำรเผชิญกับภัยคุกคำมจำกภำยนอก

ประเทศทั้งทำงด้ำนสำรสนเทศและด้ำนกำรทหำรอีกด้วย

     � ด้�นคว�มยั่งยืนของโครงก�ร : ผลผลิตของโครงกำรสำมำรถสนองตอบต่อ

ควำมต้องกำรของกลุ่มเปำหมำยและสำมำรถใช้งำนอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปจจุบัน	ยกเว้น	โครงกำรของกระทรวง

กลำโหม	(ลับ)	และโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพข่ำวกรองทำงกำรส่ือสำร	(นร)	พบข้อบกพร่องเล็กน้อยในส่วน

ของกำรด�ำเนินงำนตำมแผนบ�ำรุงรักษำที่ได้ก�ำหนดไว้

ผล
ผล

ิต
ผล

ผล
ิต
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

    1.2 ปญห�/อุปสรรคในภ�พรวม

     � ด้�นงบประม�ณ : 

     1)	 ขำดควำมต่อเนื่องของงบประมำณในกำรพัฒนำหรือบ�ำรุงรักษำ	(นร)

     2)	 กำรโอนเปล่ียนแปลงรำยกำรงบประมำณ	กำรขอขยำยระยะเวลำก่อหนีผ้กูพนั

หรอืขอขยำยระยะเวลำกำรเบกิจ่ำย	ใช้ระยะเวลำนำนกว่ำจะได้รบักำรอนมุตัจิำกส�ำนกังบประมำณและกรมบญัชกีลำง	(กต)

    1.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย

     � กระทรวงก�รต่�งประเทศ : ควรจัดท�ำคูม่อืกำรปฏบัิติงำนด้ำนกำรจัดซ้ือจดัจ้ำง

และงำนพัสดุส�ำหรับกำรปฏิบัติงำนในประเทศต่ำง	ๆ	เปนกำรเฉพำะ	 2

     � หัวหน้�ส่วนร�ชก�ร : ควรบูรณำกำรและขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน

ที่มีควำมรู้	ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน	เช่น	ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศคววรประสำนกับส�ำนักงำนรัฐบำล

อิเล็กทรอนิกส์	(สรอ.)	หรือส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์	(สพธอ.)	เพื่อปองกันกำรถูกบุกรุกโจมตี

และจัดเก็บข้อมูลสถิติเพื่อน�ำมำวิเครำะห์และหำแนวทำงปองกันกำรถูกบุกรุกโจมตีต่อไป	 2

   2. ผลก�รดำ�เนนิง�นทีส่อดคล้องยทุธศ�สตร์ด้�นก�รสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขนั

    ภำพรวมยุทธศำสตร์	 ได้แก่	กำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ	ส่งเสริมวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อม	พัฒนำพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์	

พฒันำเศรษฐกจิดจิทิลั	ส่งเสรมิกำรวจิยัและพัฒนำ	สร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเทีย่วและบริกำร	พัฒนำเกษตรกรรม

ยัง่ยนืและเสรมิสร้ำงควำมเข้มแข็งของเกษตรกรอย่ำงเปนระบบพัฒนำศกัยภำพด้ำนวทิยำศำสตร์	เทคโนโลย	ีและ

นวัตกรรม	พัฒนำประสิทธิภำพและมูลค่ำเพ่ิมของภำคกำรผลิต	บริกำร	กำรค้ำ	และกำรลงทุน	เสริมสร้ำง

เสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ	ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรผลิต	สร้ำงมูลค่ำสินค้ำเกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร	

พัฒนำควำมร่วมมือด้ำนต่ำงประเทศ	สร้ำงและรักษำผลประโยชน์ชำติ	ตลอดจนพัฒนำและยกระดับผลิตภำพ

แรงงำน

	 	 	 	 โครงกำรที่	ค.ต.ป.	ติดตำม	ตรวจสอบฯ	ได้แก่	โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทั้งในด้ำน

ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพผลผลิต	โครงกำรส่ิงก่อสร้ำงต่ำง	ๆ	โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว	และโครงกำร

กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำล	เปนต้น

	 	 	 	 สรปุผลกำรตดิตำม	ตรวจสอบ	และประเมนิผลสัมฤทธิโ์ครงกำร	ซ่ึงประกอบด้วยโครงกำร

ดังต่อไปนี้
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวง/
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด

ร�ยชื่อโครงก�ร

1. ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวง
วิทย�ศ�สตร์

(1)	 โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีเครื่องจักรเครื่องมือ	และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ภำคกำรผลิต	และบริกำรที่ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จในป	2556	ที่มีกำรขยำยผล	

							(ปงบประมำณ	พ.ศ.	2555	-	พ.ศ.	2556)
(2)	 โครงกำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำร	 เพื่อรองรับกำรทดสอบสินค้ำให้มีคุณภำพและปลอดภัย

ต่อผู้บริโภค (ปงบประมำณ	พ.ศ.	2559)

2. ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวง
คมน�คม

(3)	 โครงกำรก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือบ้ำนนำเกลือ	จังหวัดตรัง	ของกรมเจ้ำท่ำ	
							(ปงบประมำณ	พ.ศ.	2555	-	พ.ศ.	2558)
(4)	 โครงกำรก่อสร้ำงถนนสำยเล่ียงเมืองบ้ำนทุง่เส้ียว-บ้ำนสันปำตอง-บ้ำนหำงดง	 (ตอนที	่2)	อ�ำเภอหำงดง, 

อ�ำเภอสันปำตอง	จังหวัดเชียงใหม่	ของกรมทำงหลวงชนบท	
							(ปงบประมำณ	พ.ศ.	2554	-	พ.ศ.	2558)
(5)	 โครงกำรก่อสร้ำงทำงทำงหลวงหมำยเลข	108	สำย	อ.จอมทอง-อ.ฮอด	จ.เชยีงใหม่	ของกรมทำงหลวง	

(ปงบประมำณ	พ.ศ.	2554	-	พ.ศ.	2557)

3. ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวง

อุตส�หกรรม

(6)	 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมภำคอุตสำหกรรมในกำรเข้ำสู ่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน

(ปงบประมำณ	พ.ศ.	2556	-	พ.ศ.	2558)

(7)	 โครงกำรงบลงทุน	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำล	(ปงบประมำณ	พ.ศ.	2559)	

4. ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวง

ก�รคลัง

(8)	 โครงกำรก่อสร้ำงด่ำนศุลกำกรเชียงของแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้ำงประกอบ	ของกรมศุลกำกร

		 (ปงบประมำณ	พ.ศ.	2557	-	พ.ศ.	2558)

5. ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวง

วัฒนธรรม

(9)	 โครงกำรบูรณะวัดอรุณรำชวรำรำมรำชวรวิหำร (ปงบประมำณ	พ.ศ.	2556	-	พ.ศ.2558)

(10)	 โครงกำรพัฒนำมรดกโลกสุโขทัยและเมืองบริวำร	(ศรีสัชนำลัยและก�ำแพงเพชร)	

							(ปงบประมำณ	พ.ศ.	2557)

6. ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวง

ก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

(11)	 โครงกำรจัดท�ำปำยบอกทำงเข้ำสู่แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ	กรมกำรท่องเที่ยว	

							(ปงบประมำณ	พ.ศ.	2559)

7. อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด 

คณะที่ 2

(12)	 โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์บริกำรกำรท่องเที่ยวและส่งเสริมสินค้ำ	OTOP	จังหวัดตำก	

								(ปงบประมำณ	พ.ศ.	2556)

(13)	 โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และปรับปรุงบริกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและ

	สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน	(ปงบประมำณ	พ.ศ.	2557)

8. อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด 

คณะท่ี 3

(14)	 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจเลี้ยงปลำนิลแปลงเพศเพื่อสร้ำงฐำนรำยได้อย่ำงยั่งยืน	

(นครพนม	มุกดำหำร	สกลนคร)	(ปงบประมำณ	พ.ศ.	2558)

(15)	 โครงกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมควำมเปนอยู่ระดับต�ำบล	(ต�ำบลละ	5	ล้ำนบำท)		(ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ)*	

(ปงบประมำณ	พ.ศ.	2559)

9. อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด 

คณะท่ี 4

(16)	 โครงกำรตรังอันดำมันเกทเวย์	(Trang	Andaman	Gateway)	(ปงบประมำณ	พ.ศ.	2558)	

(17)	 โครงกำรพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตำและอุทยำนกำรเรียนรู้ฝงอันดำมันเฉลิมพระเกียรติ	 84	 พรรษำ	

จังหวัดกระบี่	(ปงบประมำณ	พ.ศ.	2557)

รวมจำ�นวน 17 โครงก�ร

* หม�ยเหตุ  โครงกำรตำมมำตรกำรส่งเสรมิควำมเปนอยูร่ะดบัต�ำบล	(ต�ำบลละ	5	ล้ำนบำท)	(ภำคตะวันออกเฉยีงเหนอื)	ไม่พบรำยงำนกำรประเมนิ
ผลผลิตของโครงกำร
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 ❖ สรุปผลก�รประเมินผลสัมฤทธิ์โครงก�ร

ผลลัพธ์

ดีม�ก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง รวม

ดีมำก วท	คค	กค	
ตำก	

แม่ฮ่องสอน	
	(นครพนม	
มุกดำหำร	
สกลนคร)	*	

(7)

วท	คค	กก
(3)

10

ดี อก	วธ	ตรัง	
(4)

วธ	กระบี่
	(2)

6

พอใช้

ควรปรับปรุง

รวม 11 5 16

ผลลัพธ์

ดีม�ก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง รวม

ดีมำก วท	คค	กค	
ตำก

(นครพนม	
มุกดำหำร	
สกลนคร)	*	

(7)

คค	กก
แม่ฮ่องสอน

(3)
10

ดี อก	วธ	
กระบี่	
(5)

คค	
(1) 6

พอใช้

ควรปรับปรุง

รวม 12 4 16

* หม�ยเหตุ โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจเลี้ยงปลำนิลแปลงเพศเพื่อสร้ำงฐำนรำยได้อย่ำงยั่งยืน	เปนกำรติดตำมและประเมินผลสัมฤทธ์ิ
	 ของโครงกำรใน	3	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดนครพนม	จังหวัดมุกดำหำร	และจังหวัดสกลนคร

ผล
ผล

ิต
ผล

ผล
ิต
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

    2.1 ผลก�รติดต�ม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงก�รในภ�พรวม

     � ด้�นผลผลิต : โครงกำรส่วนใหญ่มีผลผลิตอยู่ในระดับ	ดี	-	ดีมำก	ยกเว้น	

โครงกำรตำมมำตรกำรส่งเสรมิควำมเปนอยูร่ะดบัต�ำบล	(ต�ำบลละ	5	ล้ำนบำท)	ไม่พบรำยงำนกำรประเมนิผลผลติ

ของโครงกำร

     � ด้�นผลลัพธ์ : โครงกำรส่วนใหญ่ด�ำเนินกำรอยู่ในระดับ	ดี	-	ดีมำก	บรรลุตำม

วัตถุประสงค์และเปำหมำยตำมท่ีก�ำหนดไว้	โดยโครงกำรที่สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระดับดีมำก	เช่น	

โครงกำรส่งเสรมิกำรพฒันำเทคโนโลยเีครือ่งจกัร	เครือ่งมอื	และอปุกรณ์	สำมำรถพฒันำต่อยอดเครือ่งจกัรต้นแบบ	

และผลิตใช้ภำยในประเทศ	ลดกำรพึ่งพำเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ	(วท)	และโครงกำรก่อสร้ำงด่ำนศุลกำกร

เชียงของแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้ำงประกอบ	ของกรมศุลกำกร	สนับสนุนกำรค้ำชำยแดน	(กค)	เปนต้น

     � ด้�นผลกระทบ : โครงกำรส่วนใหญ่มีผลกระทบทำงบวก	สำมำรถตอบสนอง

ยุทธศำสตร์ประเทศในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ	รวมทั้งสำมำรถอ�ำนวยควำมสะดวก

ให้แก่ประชำชน	แม้บำงโครงกำร	เช่น	โครงกำรก่อสร้ำงถนนหรือทำงหลวงของกระทรวงคมนำคมจะมผีลกระทบ

เรือ่งฝุนละออง	สิง่ก่อสร้ำงกดีขวำงกำรจรำจร	แต่ภำยหลังจำกโครงกำรแล้วเสร็จสำมำรถช่วยให้กำรเดินทำงและ

กำรขนส่งได้รับควำมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

     � ด้�นคว�มยั่งยืนของโครงก�ร : ผลผลิตของโครงกำรยังคงอยู่ในสภำพที่ดี	

มีกำรใช้ประโยชน์จำกผลผลิตอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปจจุบันตรงตำมวัตถุประสงค์กำรใช้งำนเดิม	แต่บำงโครงกำร	

เช่น	โครงกำรจัดท�ำปำยบอกทำงเข้ำสู่แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ	ของกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำยังไม่ได้

ก�ำหนดหน่วยงำนดูแลรับผิดชอบปำยที่แล้วเสร็จอย่ำงเปนทำงกำร	ส�ำหรับกำรตอบสนองต่อกลุ่มเปำหมำย	

โครงกำรส่วนใหญ่ตอบสนองต่อกลุม่เปำหมำย/	ผู้มส่ีวนได้เสยี	มคีวำมพงึพอใจต่อกำรได้รับประโยชน์จำกโครงกำร	

เช่น	โครงกำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำร	กระทรวงวิทยำศำสตร์	โครงกำรก่อสร้ำงของกระทรวงคมนำคม	

ทั้งท่ำเทียบเรือ	ขยำยเส้นทำงจรำจรซึ่งช่วยลดปริมำณกำรจรำจรระหว่ำงเชียงใหม่	-	แม่ฮ่องสอน	เปนต้น

    2.2 ปญห�/อุปสรรคในภ�พรวม

     � ด้�นบุคล�กร : ยังมีองค์ควำมรู้และทักษะเฉพำะด้ำนไม่เพียงพอที่จะควบคุม

และบริหำรโครงกำรให้สำมำรถด�ำเนินกำรได้ตำมแผนงำน (วท/อก/วธ/อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ 3, 4)

     � ด้�นระเบยีบ/ข้อกฎหม�ย :	กำรด�ำเนนิงำนตดิปญหำระเบยีบ/ข้อกฎหมำยต่ำง	ๆ 

ท�ำให้บำงกิจกรรมไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้	หรือท�ำให้เกิดควำมล่ำช้ำ	เนื่องจำกต้องขอปรับเปล่ียนกิจกรรมใหม่ 

(อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ 2)

     � ด้�นอุปกรณ์/สถ�นที่ : 

	 	 	 	 	 	 1)	 ขำดอุปกรณ์	เครื่องมือ	เคมีภัณฑ์	ในกำรด�ำเนินงำน (วท)

	 	 	 	 	 	 2)	 ขำดกำรจัดท�ำแผนกำรบ�ำรุงรักษำอุปกรณ์	เคร่ืองมือ	ทดลอง	ทดสอบ	

ทำงวิทยำศำสตร์	(วท)

	 	 	 	 	 	 3)	 ควำมเหมำะสมและควำมพร้อมของสถำนที	่ส่งผลให้กำรด�ำเนนิกำรล่ำช้ำ	

และไม่บรรลุตำมวัตถุประสงค์	(คค/กก/อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ 2, 3)
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

     � ด้�นงบประม�ณ : 

	 	 	 	 	 	 1)	 จ�ำนวนผู้ได้รับสิทธ์ิให้เข้ำใช้ระบบ	GFMIS	ไม่เพียงพอต่อกำรด�ำเนินงำน 

(อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ 3)

	 	 	 	 	 	 2)	 ควำมต่อเนื่องของกำรได้รับกำรจัดสรรงบประมำณยังไม่เหมำะสมและ

ทันต่อกำรด�ำเนินงำน (วธ/กก)

     � ด้�นก�รจัดก�รบริห�รจัดก�ร : 

	 	 	 	 	 	 1)	 ผลผลิตของโครงกำรบำงแห่งขำดกำรส่งเสริมและพัฒนำ	ไม่มีแผน

กำรปรับปรุง	ซ่อมแซม	หรือดูแลรักษำ	เนื่องจำกส่วนรำชกำรยังไม่ส่งมอบไปยังหน่วยงำนส่วนท้องถิ่น และ

ยังไม่ได้ก�ำหนดหน่วยงำนดูแลรับผิดชอบผลผลิตของโครงกำร (วท/กก)

	 	 	 	 	 	 2)	 ขำดกำรบรูณำกำรกำรด�ำเนนิงำนของหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง	(กก/อ.ค.ต.ป. 

กลุมจังหวัด คณะที่ 2, 3)

	 	 	 	 	 	 3)	 ส่วนรำชกำรไม่สำมำรถด�ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ต้ังแต่ต้นปงบประมำณ	

ส่งผลให้กำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำ	(อก) 

	 	 	 	 	 	 4)	 ผู ้บริหำรโครงกำรไม่สำมำรถสร้ำงควำมมั่นใจให้กับกลุ่มเปำหมำย	

ส่งผลให้โครงกำรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (คค)

	 	 	 	 	 	 5)	 โครงกำรประเภทส่ิงก่อสร้ำงพบปญหำจำกกำรออกแบบท่ีไม่สอดคล้อง

และไม่สำมำรถตอบสนองต่อกำรใช้งำนจริงได้	ส่งผลให้กำรเริ่มด�ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำก�ำหนด	(กก)

     � ผู้รับเหม� : ขำดแคลนผู้รับเหมำ	และผู้รับเหมำบำงรำยมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ

ต่อปริมำณงำน	ส่งผลให้โครงกำรล่ำช้ำและผลงำนไม่มีคุณภำพ (กก/อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ 3)

    2.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย

     � หัวหน้�ส่วนร�ชก�ร :	หัวหน้ำส่วนรำชกำรต่ำง	ๆ	ควรจะมีกำรบูรณำกำร

กำรด�ำเนินงำนร่วมกัน	เพื่อลดควำมซ�้ำซ้อน	เช่น

	 	 	 	 	 	 1)	 กระทรวงคมนำคมและกระทรวงกำรท่องเท่ียวและกฬีำ	ควรร่วมกนัก�ำหนด

หน่วยงำนที่จัดท�ำและก�ำหนดมำตรฐำนของปำยท่องเที่ยวให้ชัดเจน	 2

	 	 	 	 	 	 2)	 กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำและกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	

ควรบูรณำกำรในกำรพัฒนำและกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	 2

	 	 	 	 	 	 3)	 กรมเจ้ำท่ำและกรมประมง	ควรมีกำรบูรณำกำรร่วมกัน	เพ่ือแก้ไขปญหำ

เกษตรกรรุกล�้ำล�ำน�้ำ	 2



50

ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

   3. ผลก�รดำ�เนินง�นทีส่อดคล้องยทุธศ�สตร์ด้�นก�รพฒัน�และเสรมิสร้�งศกัยภ�พคน

	 	 	 	 ภำพรวมยุทธศำสตร์	ได้แก่	กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัย	ยกระดับคุณภำพ

กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต	พัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงรุกส่งเสริมและพัฒนำ

กำรกีฬำและนันทนำกำร

	 	 	 	 โครงกำรที	่ค.ต.ป.	ตดิตำม	ตรวจสอบฯ	ได้แก่	โครงกำรพัฒนำรูปแบบและขยำยโอกำส

ทำงกำรศึกษำ	โครงกำรพัฒนำอำชีพและกำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	และโครงกำรด้ำนกีฬำและนันทนำกำร

มวลชน	เปนต้น

	 	 	 	 สรปุผลกำรตดิตำม	ตรวจสอบ	และประเมนิผลสัมฤทธิโ์ครงกำร	ซ่ึงประกอบด้วยโครงกำร

ดังต่อไปนี้

ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวง/
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด

ร�ยชื่อโครงก�ร

1.  ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวง

ยุติธรรม

(1)	 โครงกำรก�ำลังใจในพระด�ำริพระเจ้ำหลำนเธอพระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำ	 ในกำรน้อมน�ำปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในเรือนจ�ำ	(ปงบประมำณ	พ.ศ.	2554	-	พ.ศ.	2559)

(2)	 โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	(ปงบประมำณ	พ.ศ.	2554	-	พ.ศ.	2559)

2.  ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวง

ก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

(3)	 โครงกำรพัฒนำกำรกีฬำและนันทนำกำรมวลชน	(ปงบประมำณ	พ.ศ.	2559)	

3.  ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร

(4)	 โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ	 จังหวัดชำยแดนภำคใต้

(รำยกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพกัอำศัยและส่ิงก่อสร้ำงประกอบ)	(ปงบประมำณ	พ.ศ.	2556	-	พ.ศ.	2559)

(5)	 แผนงำนขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำผลผลิตผู ้จบกำรศึกษำภำคบังคับ

(รำยกำรก่อสร้ำง	อำคำรกำรศกึษำและสิง่ก่อสร้ำงประกอบ)	(ปงบประมำณ	พ.ศ.	2556	-	พ.ศ.	2559)

รวมจำ�นวน 5 โครงก�ร
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

 ❖ สรุปผลก�รประเมินผลสัมฤทธิ์โครงก�ร

ผลลัพธ์

ดีม�ก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง รวม

ดีมำก ยธ	ศธ	
(2)

ยธ	กก	
(2)

4

ดี ศธ
(1)

1

พอใช้

ควรปรับปรุง

รวม 2 3 5

คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

ดีม�ก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง รวม

ดีมำก ศธ
	(1)

ยธ	กก
(3)

4

ดี ศธ
	(1)

1

พอใช้

ควรปรับปรุง

รวม 2 3 5

    3.1 ผลก�รติดต�ม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงก�รในภ�พรวม

     � ด้�นผลผลิต : โครงกำรส่วนใหญ่มีผลผลิตตรงตำมวัตถุประสงค์เปำหมำย

อยู่ในระดับดีมำก	โดยผลผลิตที่ได้รับ	เช่น	กำรอบรมเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้ต้องขังและผู้เกี่ยวข้อง	เยำวชนและ

ประชำชนได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรกีฬำและนันทนำกำรโรงเรียน	สถำนศึกษำในพื้นที่ต่ำง	ๆ	รวมทั้ง

ชำยแดนใต้ได้มีอำคำรต่ำง	ๆ	เพื่อใช้ประกอบในงำนด้ำนกำรศึกษำ

     � ด้�นผลลัพธ์ : ผลลัพธ์ของโครงกำรมีควำมส�ำเร็จอยู่ในระดับดี-	ดีมำก	เช่น	

	 	 	 	 	 -	 ผูต้้องขงั	บคุลำกรของเรือนจ�ำ	และประชำชนท่ัวไป	สำมำรถปรับเปล่ียนทศันคติ

และแนวคิดในกำรด�ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและน�ำไปประยุกต์ใช้	รวมทั้งผู้ต้องขังที่ผ่ำน

กำรอบรมเมื่อพ้นโทษพบว่ำมีกำรกระท�ำผิดซ�้ำในอัตรำที่ต�่ำ	

      - เดก็	เยำวชน	และประชำชนได้รบักำรส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	ให้เล่นกฬีำ	ออกก�ำลังกำย 

และร่วมกิจกรรมนันทนำกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดี

ผล
ผล

ิต
ผล

ผล
ิต
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		 	 	 	 	 -	 โรงเรียนในพื้นที่เปำหมำยมีสิ่งก่อสร้ำงประกอบกำรเรียนที่มั่นคง	สะอำด	

ปลอดภัยและสำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงคุ้มค่ำ	นักเรียน/ครู	มีควำม	พึงพอใจต่อกำรใช้ประโยชน์

     � ด้�นผลกระทบ : โครงกำรส่วนใหญ่มผีลกระทบทำงบวก	โดยพบว่ำทกุโครงกำร

มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล	สนับสนุนให้เกิดกำรจ้ำงงำนในพื้นที่	และบำงโครงกำรส่งเสริมให้เกิด

กำรประกอบอำชีพทีม่รีำยได้ทีเ่พยีงพอ	นอกจำกนีป้ระชำชน	ชุนชนส่วนใหญ่มคีวำมพึงพอใจกบักำรใช้ประโยชน์

ของโครงกำร	และยังส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือในกิจกรรมของชุมชนด้วย	ส่วนผลกระทบด้ำนลบ	พบส่วนน้อย

ในโครงกำรทีเ่ปนลักษณะกำรก่อสร้ำง	เช่น	กำรเกดิมลภำวะ	กำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวส่งผลให้รำยได้ออกนอกประเทศ	

และกำรด�ำเนินงำนบำงแห่งท�ำให้สูญเสียพื้นที่กำรใช้ประโยชน์ด้ำนกำรเกษตรไปบ้ำงบำงส่วน	เปนต้น

     � ด้�นคว�มยั่งยืนของโครงก�ร : ผลผลิตของโครงกำรได้แก่	สิ่งก่อสร้ำง	

ควำมรู้จำกกำรอบรม	และกำรจัดกิจกรรมออกก�ำลังและนันทนำกำร	สำมำรถใช้ประโยชน์อย่ำงต่อเนื่องจนถึง

ปจจุบัน	และสำมำรถตอบสนองต่อกลุ่มเปำหมำยต้ังแต่อดีตจนถึงปจจุบันได้	 โดยมีระดับควำมส�ำเร็จของ

ควำมยั่งยืนโครงกำรในระดับดี	-	ดีมำก

    3.2 ปญห�/อุปสรรคในภ�พรวม

     � ด้�นบุคล�กร : สถำนศึกษำขำดบุคลำกรที่มีควำมรู ้ด ้ำนกำรถอดแบบ	

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง	และกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง	โดยเฉพำะในพื้นที่ชำยแดนใต้ (ศธ) 

     � ด้�นงบประม�ณ : 

	 	 	 	 	 1)	 ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณไม่เพียงพอ	(ยธ/ศธ) 

	 	 	 	 	 2)	 ได้รับงบประมำณไม่สอดคล้องกับสภำพพ้ืนท่ีห่ำงไกลหรือพ้ืนท่ีเส่ียงภัย

ส่งผลให้หำผู้รับจ้ำงได้ยำก	(ศธ)

     � ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร : 

	 	 	 	 	 1)	 กำรด�ำเนินโครงกำรยังพบปญหำกำรประสำนข้อมูลกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

และยังไม่มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำนโครงกำรเท่ำที่ควร	(ยธ)

	 	 	 	 	 2)	 พบปญหำกำรส�ำรองจ่ำยค่ำด�ำเนินงำนที่เปนภำระกับเจ้ำหน้ำที่พลศึกษำ	

ซึ่งมีฐำนะเปนเพียงลูกจ้ำงสัญญำจ้ำงปต่อปที่ต้องรับผิดชอบกิจกรรมของกรมพลศึกษำในส่วนภูมิภำค	(กก) 

	 	 	 	 	 3)	 กำรออกแบบบ้ำนพักครูพ้ืนที่ชำยแดนใต้	บำงส่วนยังไม่เหมำะสมสอดคล้อง

กับควำมต้องกำร	(ศธ)

    3.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย

     � กระทรวงศึกษ�ธิก�ร :	ควรพิจำรณำก�ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรขอรับ

กำรจัดสรรงบประมำณกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน	อำคำรประกอบให้กับสถำนศึกษำ	ให้มีควำมเหมำะสมกับ

ควำมต้องกำรจ�ำเปน	และก�ำหนดแนวทำง/มำตรกำรต่ำงๆ	ที่ส่งเสริม	สนับสนุนให้เกิดกำรระดมทรัพยำกรจำก

ภำคส่วนต่ำง	ๆ	เพื่อช่วยให้สถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในชนบทห่ำงไกลและพื้นที่พิเศษชำยแดนใต้	มีอำคำรสถำนที่

เพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	 3
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     � กระทรวงก�รท่องเทีย่วและกฬี� (กรมพลศกึษ�) : ควรแก้ไขปญหำกำรด�ำเนนิกำร

ส�ำรองจ่ำยของเจ้ำหน้ำท่ีพลศึกษำซึ่งมีฐำนะเปนเพียงลูกจ้ำงสัญญำจ้ำงโครงกำรปต่อปที่ต้องรับผิดชอบกิจกรรม

ของกรมพลศึกษำในส่วนภูมิภำค	จ�ำนวน	954	คน	(ปงบประมำณ	พ.ศ.	2559)	 3

     � กระทรวงยตุธิรรม : ควรให้มกีำรติดตำมผลกำรด�ำเนนิงำนของศูนย์กำรเรยีนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงที่มำประยุกต์ใช้กับผู้ต้องขังอย่ำงเปนระบบเพื่อน�ำข้อมูลไปประกอบกำรพัฒนำโครงกำรให้

ประสบผลส�ำเร็จยิ่งขึ้นและควรสนับสนุนให้เปนภำรกิจส�ำคัญของกระทรวง	รวมทั้งจัดระบบกำรเผยแพร่

ประชำสัมพันธ์ให้เหมำะสมและต่อเนื่อง	 3

   4. ผลก�รดำ�เนินง�นที่สอดคล้องยุทธศ�สตร์ด้�นก�รสร้�งโอก�สคว�มเสมอภ�คและ

    เท่�เทียมกันท�งสังคม

	 	 	 	 ภำพรวมยุทธศำสตร์	ได้แก่	กำรสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชน

เข้มแข็งจัดกำรปญหำท่ีดินท�ำกิน	พัฒนำระบบประกันสุขภำพ	สร้ำงควำมเสมอภำคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอำยุ	

เสริมสร้ำงสวัสดิกำรสังคมและยกระดับคุณภำพชีวิต	รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำศำสนำศิลปะและวัฒนธรรม

	 	 	 	 โครงกำรที่	ค.ต.ป.	 ติดตำม	ตรวจสอบฯ	ได้แก่	 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร	และ

ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน	เปนต้น

	 	 	 	 สรปุผลกำรตดิตำม	ตรวจสอบ	และประเมนิผลสัมฤทธิโ์ครงกำร	ซ่ึงประกอบด้วยโครงกำร

ดังต่อไปนี้

ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวง/
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด

ร�ยชื่อโครงก�ร

1. ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวง

 กล�โหม

(1)	 โครงกำรของกระทรวงกลำโหม	(ลับ)

2. ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวง

 ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

 และสังคม

(2)	 โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้	ICT	ชุมชน	(ปงบประมำณ	พ.ศ.	2550	-	พ.ศ.	2559)

3. ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวง

 ส�ธ�รณสุข

(3)	 โครงกำรอำคำรอ�ำนวยกำรผู้ปวยนอก	 และอุบัติเหตุฉุกเฉิน	 โรงพยำบำลนครพิงค์	 ต.ดอนแก้ว

อ.แม่ริม	จ.เชียงใหม่	(ปงบประมำณ	พ.ศ.	2556	-	พ.ศ.	2559)

(4)	 โครงกำรอำคำรศูนย์หัวใจ	มะเร็ง	บ�ำบัดรักษำ	และรังสีวินิจฉัย	โรงพยำบำลรำชบุรี	ต.หน้ำเมือง	

อ.เมือง	จ.รำชบุรี	(ปงบประมำณ	พ.ศ.	2556	-	พ.ศ.	2559)

4. อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง

 ด้�นบริห�รฯ	(ส�ำนักงำน

	ต�ำรวจแห่งชำติ)

(5)	 โครงกำรกำรก่อสร้ำงอำคำรบริกำรทำงกำรแพทย์	20	ชั้น	โรงพยำบำลต�ำรวจ	*

						(ปงบประมำณ	พ.ศ.	2553	-	พ.ศ.	2559)

รวมจำ�นวน 5 โครงก�ร

 * หม�ยเหตุ  โครงกำรกำรก่อสร้ำงอำคำรบรกิำรทำงกำรแพทย์	20	ชัน้	โรงพยำบำลต�ำรวจ	ไม่สำมำรถประเมนิผลได้	เน่ืองจำกยงัอยูร่ะหว่ำงด�ำเนนิกำร
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 ❖ สรุปผลก�รประเมินผลสัมฤทธิ์โครงก�ร

ผลลัพธ์

ดีม�ก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง รวม

ดีมำก กห	ดศ	สธ	
	(4)

4

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

รวม 4 4

คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

ดีม�ก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง รวม

ดีมำก กห	ดศ	สธ
(4)

4

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

รวม 4 4

    4.1 ผลก�รติดต�ม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงก�รในภ�พรวม

     � ด้�นผลผลิต : โครงกำรส่วนใหญ่มีผลผลิตตรงตำมวัตถุประสงค์และสำมำรถ

ใช้งำนได้จริง	ซึ่งผลกำรประเมินจะอยู่ในระดับ	ดีมำก	ยกเว้น	โครงกำรของส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ	(สตช.)	

ที่ยังอยู่ระหว่ำงกำรตรวจรับโครงกำร

     � ด้�นผลลพัธ์ : ผลลพัธ์ท่ีได้อยูใ่นระดบัดมีำก	เนือ่งจำกสำมำรถเพิม่ประสทิธภิำพ

ในกำรตรวจรักษำและให้บริกำรแก่ผู้ปวยมำกขึ้น

     � ด้�นผลกระทบ : กำรด�ำเนินโครงกำรด้ำนสำธำรณสุขสำมำรถลดภำระ

ค่ำใช้จ่ำย	เพิ่มอัตรำกำรอยู่รอดของผู้ปวย	เพิ่มควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงกำรรักษำของประชำชนในพ้ืนที่และ

พ้ืนที่ใกล้เคียง	ส่งผลให้ประชำชนมีสุขภำพและคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น	และโครงกำรทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ	

ช่วยพฒันำศักยภำพบุคลำกรทีเ่กีย่วข้อง	ลดควำมเหลือ่มล�ำ้ทำงเทคโนโลยแีละเปนกำรยกระดบัคณุภำพชวีติของ

ประชำชน

     � ด้�นคว�มยัง่ยนืของโครงก�ร : เนือ่งจำกโครงกำรทัง้หมดเปนโครงกำรประเภท

สิ่งก่อสร้ำง	ผลผลิตของทุกโครงกำรจึงสำมำรถสนองตอบต่อควำมต้องกำรของกลุ่มเปำหมำยและสำมำรถใช้งำน

อย่ำงต่อเนื่องจนถึงปจจุบัน

ผล
ผล

ิต
ผล

ผล
ิต
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    4.2 ปญห�/อุปสรรคในภ�พรวม

     � ด้�นบุคล�กร : ยังมีองค์ควำมรู้และทักษะเฉพำะด้ำนไม่เพียงพอที่จะควบคุม

และบริหำรโครงกำรให้สำมำรถด�ำเนินกำรได้ตำมแผนงำน	(สธ)

     � ด้�นงบประม�ณ : ยงัไม่เพยีงพอทีจ่ะจดัหำวสัดุหรือครุภุณัฑ์ทีม่ปีระสทิธภิำพ

สูงได้	(สธ)

     � ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร : 

	 	 	 	 	 	 1)	 ผลผลิตของโครงกำรบำงแห่งไม่สำมำรถด�ำเนินกำรปรับปรุง	ซ่อมแซม	

หรือดูแลรักษำได้	เนื่องจำกส่วนรำชกำรยังไม่ส่งมอบผลผลิตของโครงกำรไปยังหน่วยงำนส่วนท้องถิ่น	(ดศ)

	 	 	 	 	 	 2)	 โครงกำรประเภทส่ิงก่อสร้ำงพบปญหำจำกกำรออกแบบท่ีไม่สอดคล้อง

และไม่สำมำรถตอบสนองต่อกำรใช้งำนจริงได้	จึงต้องปรับเปลี่ยนผลผลิตเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น	(สธ/สตช.)

	 	 	 	 	 	 3)	 โครงกำรได้รับผลกระทบจำกนโยบำยภำครัฐและเหตุจำกภยัพิบติั	(สตช.)

    4.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย

     � สำ�นักงบประม�ณ และกระทรวงส�ธ�รณสุข : กระทรวงสำธำรณสุขควร

จัดท�ำแผนจัดตั้งศูนย์กำรรักษำทำงกำรแพทย์ท่ีมีเคร่ืองมือแพทย์มูลค่ำสูง	โดยอำจจัดต้ังเปนศูนย์ทำงกำรแพทย์

ประจ�ำภูมิภำค	เพื่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ในเครื่องมือแพทย์มูลค่ำสูงร่วมกันของประชำชนและสถำนพยำบำล	

ทัง้นี	้ส�ำนกังบประมำณควรพจิำรณำจัดสรรงบประมำณเพ่ือสนบัสนนุให้เกดิกำรรวมศนูย์กำรรักษำทำงกำรแพทย์

ดังกล่ำว	 3

    � หัวหน้�ส่วนร�ชก�ร : 

	 	 	 	 	 1)	 ควรถ่ำยโอนผลผลิตของโครงกำรไปยังหน่วยงำนท่ีมีควำมพร้อม	โดยจัดท�ำ

แผนกำรส่งมอบรวมทั้งแผนบ�ำรุงรักษำร่วมกับส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้ให้พิจำรณำถึงควำมพร้อมของ

หน่วยรับโอนด้วย	 2

	 	 	 	 	 2)	 ควรมีกำรปรับรูปแบบกำรด�ำเนินกำรของศูนย์กำรเรียนรู ้	 ICT	ชุมชน	

โดยกำรส่งเสริมกำรสร้ำงช่องทำงกำรประกอบอำชีพและเพิ่มรำยได้ภำคประชำชน	 2

   5. ผลก�รดำ�เนินง�นที่สอดคล้องยุทธศ�สตร์ด้�นก�รสร้�งก�รเติบโตบนคุณภ�พชีวิต

    ที่เปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 ภำพรวมยทุธศำสตร์	ได้แก่	กำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพให้เกิดควำมสมดุลยั่งยืน	และเปนธรรมบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำอย่ำงเปนระบบจัดกำรขยะและ

คุณภำพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน	เตรียมควำมพร้อมรองรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะ

ภูมิอำกำศ	ปองกัน	ฟนฟู	และเยียวยำควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติและสำธำรณภัย	ตลอดจนพัฒนำ

และเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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	 	 	 	 โครงกำรที่	ค.ต.ป.	ติดตำม	ตรวจสอบฯ	ได้แก่	 โครงกำรสร้ำงแหล่งกักเก็บน�้ำ	

ปองกันน�้ำท่วม	และ	กำรอนุรักษ์ฟนฟูแหล่งน�้ำ	โครงกำรอุปกรณ์ที่ใช้ส�ำหรับกำรพยำกรณ์อำกำศ	รวมทั้ง

โครงกำรผลิตและจัดหำพลังงำนทดแทน	เปนต้น

	 	 	 	 สรปุผลกำรตดิตำม	ตรวจสอบ	และประเมนิผลสัมฤทธิโ์ครงกำร	ซ่ึงประกอบด้วยโครงกำร

ดังต่อไปนี้

ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวง/
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด

ร�ยชื่อโครงก�ร

1. ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์

(1)	 โครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำห้วยเล็ง	(ท�ำนบดินหัวงำนและอำคำรประกอบ)	จังหวัดเพชรบูรณ์

		 (ปงบประมำณ	พ.ศ.	2555	-	พ.ศ.	2558)

(2)	 โครงกำรระบบส่งน�้ำอ่ำงเก็บน�้ำห้วยใหญ่	(ระยะที่	1)	จังหวัดเพชรบูรณ์

	 (ปงบประมำณ	พ.ศ.	2550	-	พ.ศ.	2556)

2. ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวง

พลังง�น

(3)	 โครงกำรพลังงำนชุมชนเพื่อชุมชนจัดกำรตนเองทำงด้ำนพลังงำน	ป	2559

		 (ปงบประมำณ	พ.ศ.	2558	-	พ.ศ.	2559)

(4)	 โครงกำรสถำนีผลิตพลังงำนในหน่วยงำนสถำนศึกษำและโรงพยำบำลของรัฐ	(Campus	power)

	 (ปงบประมำณ	พ.ศ.	2558	-	พ.ศ.	2559)

3. ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวง

ทรัพย�กรธรรมช�ติและ

สิ่งแวดล้อม

(5)	 โครงกำรอนุรักษ์ฟนฟูแหล่งน�้ำบำงระก�ำ	(พื้นที่แก้มลิงลุ่มน�้ำยม)

	 (ปงบประมำณ	พ.ศ.	2555	-	พ.ศ.	2558)

(6)	 โครงกำรอนุรักษ์ฟนฟูแหล่งน�้ำห้วยหลวง-หนองหำน	กุมภวำป

	 (ปงบประมำณ	พ.ศ.	2552	-	พ.ศ.	2559)

4. ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวง

 ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

 สังคม

(7)	 โครงกำรจัดหำเครื่องเรดำห์ตรวจอำกำศแบบ	 Doppler	 พร้อมอุปกรณ์	 และหอเรดำห์	 2	 เครื่อง	

ที่จังหวัดน่ำน	และศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง	จังหวัดอุบลรำชธำนี

		 (ปงบประมำณ	พ.ศ.	2558	-	พ.ศ.	2559)

5. ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวง

 มห�ดไทย

(8)	 โครงกำรพัฒนำพื้นที่เฉพำะบริเวณชำยหำดปรำณบุรี	อ�ำเภอปรำณบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 (ปงบประมำณ	พ.ศ.	2556	-	พ.ศ.	2559)

(9)	 โครงกำรก่อสร้ำงระบบปองกันน�้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	เพชรบูรณ์	ระยะที่	2

		 (ปงบประมำณ	พ.ศ.	2555	-	พ.ศ.	2558)

รวมจำ�นวน 9 โครงก�ร
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 ❖ สรุปผลก�รประเมินผลสัมฤทธิ์โครงก�ร

ผลลัพธ์

ดีม�ก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง รวม

ดีมำก กษ	ดศ	มท	
	(4)

ทส	มท	
	(3)

7

ดี พน	
	(1)

พน
	(1)

2

พอใช้

ควรปรับปรุง

รวม 4 4 1 9

ผลลัพธ์

ดีม�ก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง รวม

ดีมำก กษ	ดศ	มท	
	(5)

ทส
(2)

7

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

รวม 5 2 7

หม�ยเหตุ		 	มี	2	โครงกำร	ได้แก่	1)	โครงกำรพลังงำนชุมชนเพื่อชุมชนจัดกำรตนเองทำงด้ำนพลังงำน	ป	2559	และ	2)	โครงกำรสถำนีผลิตพลังงำน
ในหน่วยงำนสถำนศึกษำและโรงพยำบำลของรัฐ	(Campus	power)	ที่ไม่สำมำรถประเมินควำมยั่งยืนของโครงกำรได้	

    5.1 ผลก�รติดต�ม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงก�รในภ�พรวม

     � ด้�นผลผลิต : โครงกำรส่วนใหญ่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ตำมวัตถุประสงค์

และเปนไปตำมแผนที่ก�ำหนดอยู่ในระดับดี	-	ดีมำก	

     � ด้�นผลลัพธ์ : โครงกำรส่วนใหญ่เกิดผลลัพธ์ที่เปนประโยชน์	และบรรลุ

วัตถุประสงค์ของโครงกำรที่ต่อเนื่องจนถึงปจจุบัน	โดยภำพรวมผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี	-	ดีมำก	โดยมีเพียง	

1	โครงกำร	ที่อยู่ในระดับพอใช้	คือ	โครงกำรสถำนีผลิตพลังงำนในหน่วยงำนสถำนศึกษำและโรงพยำบำลของรัฐ	

(Campus	power)	เนื่องจำกกำรใช้งำนยังไม่คุ้มค่ำกับงบประมำณท่ีลงทุนไป	และกำรจัดท�ำระบบมีต้นทุน

ที่สูงกว่ำกำรผลิตพลังงำนไฟฟำของกำรไฟฟำส่วนภูมิภำค	(กฟภ.)	

     � ด้�นผลกระทบ : โครงกำรส่วนใหญ่ส่งผลกระทบในทำงบวก	โดยส่งผลทำงตรง

ทีม่คีวำมสอดคล้องกับทิศทำงและนโยบำยของรฐับำลได้แก่	กำรส่งเสรมิอำชพีเกษตรและกำรกระจำยรำยได้แก่ชุมชน	

กำรแก้ปญหำของกำรเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง	กำรฟนฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	เปนต้น

ผล
ผล

ิต
ผล

ผล
ิต
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     � ด้�นคว�มยั่งยืนของโครงก�ร : โครงกำรส่วนใหญ่มีควำมยั่งยืน	อยู่ในระดับ

ดี	 -	ดีมำก	สำมำรถตอบสนองต่อกลุ่มเปำหมำยได้เปนอย่ำงดี	มีเพียงบำงโครงกำรที่ยังไม่สำมำรถประเมิน

ควำมยั่งยืนได้	โดยจะต้องด�ำเนินกำรไประยะหนึ่งเสียก่อน	ซึ่งพบในกลุ่มโครงกำรด้ำนกำรจัดหำพลังงำนทดแทน	

จ�ำนวน	2	โครงกำร	คือ	1)	 โครงกำรพลังงำนชุมชนเพื่อชุมชนจัดกำรตนเองด้ำนพลังงำน	ป	2559	และ	

2)	โครงกำรสถำนีผลิตพลังงำนในหน่วยงำนสถำนศึกษำและโรงพยำบำลของรัฐ	(Campus	power)

    5.2 ปญห�/อุปสรรคในภ�พรวม

     � ด้�นบุคล�กร : บุคลำกรของหน่วยงำนท่ีด�ำเนินโครงกำรด้ำนเทคโนโลยี	

ขำดทกัษะ	และควำมเข้ำใจในเทคโนโลย	ีส�ำหรบักำรเขียนโครงกำร/กำรปฏบิตังิำน	เปนเหตทุ�ำให้โครงกำรไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	(พน/ดษ)

     � ด้�นงบประม�ณ : กำรบ�ำรงุรกัษำผลผลติทีไ่ด้จำกโครงกำร	ใช้งบประมำณสงู	

ซึ่งหน่วยงำนในพื้นที่	(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.))	จะต้องจัดท�ำแผนทั้งกำรหำรำยได้และประมำณกำร

ค่ำใช้จ่ำยจำกผลผลิตให้ชัดเจน	(มท)

     � ด้�นก�รบริห�รจดัก�ร : ภำยหลงัด�ำเนนิโครงกำรแล้วเสรจ็	ขำดกำรประสำนงำน

กับหน่วยงำนในพื้นที่	ได้แก่	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	(อปท.)	ในกำรดูแลและบริหำรจัดกำรผลผลิตท่ีได้จำก

โครงกำร	(ทส)

     � ด้�นก�รขอใช้พื้นที่ดำ�เนินง�น : โครงกำรก่อสร้ำงฯ	บำงส่วนกระทบกับ

ประชำชนในพื้นที่	ผู้รับผิดชอบโครงกำรจึงต้องเจรจำเพื่อขอใช้พื้นที่ด�ำเนินงำน	(มท)

    5.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย

     � สำ�นกังบประม�ณ และกระทรวงมห�ดไทย : ควรหำรอืร่วมกนั	เพือ่พจิำรณำ

ก�ำหนดแนวทำงกำรสนบัสนนุงบประมำณ	ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	(อปท.)	ส�ำหรับใช้ในกำรดูแลบ�ำรุงรักษำ

ผลผลิตที่ได้จำกโครงกำร	เช่น	กำรจัดหำผู้รับผิดชอบในกำรดูแลบ�ำรุงรักษำโครงกำร	เพื่อให้สำมำรถใช้ประโยชน์

ได้อย่ำงต่อเนื่อง	และเกิดควำมยั่งยืน	 2

     � กระทรวงมห�ดไทย (กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง) : ควรร่วมมือกับจังหวัด

ที่มีพ้ืนที่ชำยฝงทะเลและหน่วยงำนอื่นที่มีภำรกิจที่เกี่ยวกับกำรดูแลปองกันกำรกัดเซำะชำยฝงทะเล	รวมทั้ง

หน่วยงำนทีท่�ำหน้ำทีก่�ำกับดแูลกำรส่งเสรมิกำรพฒันำระบบกำรขนส่งทำงน�ำ้	ได้แก่	กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติฯ	

(กรมทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝง)	และกระทรวงคมนำคม	(กรมเจ้ำท่ำ)	ร่วมกนัด�ำเนนิกำรศึกษำ	ส�ำรวจข้อมลูต่ำง	ๆ 

เกีย่วกบักำรกดัเซำะชำยฝงทะเล	เพือ่ก�ำหนดมำตรกำรและจดัท�ำโครงกำรแบบบรูณำกำรปองกันและแก้ไขปญหำ

กำรกัดเซำะชำยฝงทะเลในพื้นที่จังหวัดต่ำง	ๆ	ต่อไป	 3
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   6. ผลก�รดำ�เนินง�นที่สอดคล้องยุทธศ�สตร์ด้�นก�รปรับสมดุลและพัฒน�ระบบ

    ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ

	 	 	 	 ภำพรวมยทุธศำสตร์	ได้แก่	กำรลดปญหำกำรทจุริตในสังคมไทย	โดยกำรปลูกจิตส�ำนกึ

และสร้ำงค่ำนิยมให้ทุกภำคส่วนตระหนักรู้ในเรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริต	คุณธรรม	จริยธรรมปรับปรุงและพัฒนำ

กฎหมำยเพิ่มประสิทธิภำพกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมและกำรบังคับใช้กฎหมำย	ยกระดับกำรบริกำรภำครัฐให้มี

ประสิทธิภำพสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล	ส่งเสริมกำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อให้

มีประสิทธิภำพ	โปร่งใส	มีศักยภำพในกำรให้บริกำรสำธำรณะ	ส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้มี

กำรบูรณำกำรร่วมกันในทุกภำคส่วนและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพ้ืนที่	ปรับปรุงโครงสร้ำงภำษี	

และระบบกำรจัดเกบ็ภำษอีย่ำงเปนธรรม	รวมทัง้พัฒนำระบบกำรจัดกำรงบประมำณ	และกำรปฏรูิประบบรำชกำร

ให้มีประสทิธภิำพ	มคีวำมยดืหยุน่และคล่องตวัสงู	ตลอดจนสนบัสนนุกำรจดักำรของรฐัสภำ	ศำล	หน่วยงำนอิสระ

ของรัฐ	และเสริมสร้ำงพัฒนำประสิทธิภำพกำรตรวจสอบภำครัฐ	เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและเปนธรรม

	 	 	 	 โครงกำรท่ี	ค.ต.ป.	ติดตำม	ตรวจสอบฯ	จ�ำแนกประเภทโครงกำร	ได้แก่	โครงกำรพฒันำ

ระบบสำรสนเทศ	รวมทั้งศูนย์ข้อมูลระบบสำรสนเทศ	และโครงกำรสิ่งก่อสร้ำงต่ำง	ๆ	เปนต้น	

	 	 	 	 สรปุผลกำรตดิตำม	ตรวจสอบ	และประเมนิผลสัมฤทธิโ์ครงกำร	ซ่ึงประกอบด้วยโครงกำร

ดังต่อไปนี้

ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวง/
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด

ร�ยชื่อโครงก�ร

1. ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวง

 พ�ณิชย์

(1)	 โครงกำรระบบให้บริกำรรับงบกำรเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์	(e-Filing)

		 (ปงบประมำณ	พ.ศ.	2556	-	พ.ศ.	2558)

(2)	 โครงกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ	ณ	จุดเดียว	ของกระทรวงพำณิชย์	

	 (Moc	Single	Point)	*	(ปงบประมำณ	พ.ศ.	2558)

2. ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวง

แรงง�น

(3)	 โครงกำรศูนย์ข้อมูลแรงงำนแห่งชำติ	(ปงบประมำณ	พ.ศ.	2554	-	พ.ศ.	2557)

3. ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวง

ก�รคลัง

(4)	 โครงกำรศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ำรอง	กรมศุลกำกร	(ปงบประมำณ	พ.ศ.	2557	-	พ.ศ.	2559)

4. ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวง

ก�รพัฒน�สังคมและ

คว�มมั่นคงของมนุษย์

(5)	 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรส�ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

		 (ปงบประมำณ	พ.ศ.	2557)

(6)	 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรส�ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปรำจีนบุรี

	 (ปงบประมำณ	พ.ศ.	2558	-	พ.ศ.	2559)

รวมจำ�นวน 6 โครงก�ร

 * หม�ยเหตุ   โครงกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ	ณ	จุดเดียว	ของกระทรวงพำณิชย์	(Moc	Single	Point)	ได้เร่ิมเปดใช้งำนระบบ
เม่ือ	1	มี.ค.	2560	ท้ังนี้	ขณะท่ี	ค.ต.ป.	ประจ�ำกระทรวง	ด�ำเนินกำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร	ยังไม่มีกำรเปดใช้งำนระบบฯ	
อย่ำงเปนทำงกำรให้กับผู้ประกอบกำรและประชำชนทั่วไป	จึงไม่สำมำรถประเมินผลควำมยั่งยืนของโครงกำรได้
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 ❖ สรุปผลก�รประเมินผลสัมฤทธิ์โครงก�ร

ผลลัพธ์

ดีม�ก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง รวม

ดีมำก พม
	(2)

กค	
	(1)

รง	
	(1) 4

ดี พณ
	(1)

พณ
	(1)

2

พอใช้

ควรปรับปรุง

รวม 2 1 2 1 6

ผลลัพธ์

ดีม�ก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง รวม

ดีมำก พม
	(2)

กค	
	(1)

รง	
	(1)

4

ดี พณ
	(1)

1

พอใช้

ควรปรับปรุง

รวม 2 1 2 5

    6.1 ผลก�รติดต�ม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงก�รในภ�พรวม

     � ด้�นผลผลิต : โครงกำรในภำพรวมสำมำรถด�ำเนินกำรได้ตำมวัตถุประสงค์	

และเปนไปตำมแผนที่ก�ำหนด	อยู่ในระดับดี	-	ดีมำก	

     � ด้�นผลลัพธ์ : โครงกำรส่วนใหญ่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรที่ต่อเนื่อง

จนถึงปจจุบัน	มีบำงโครงกำรที่ผลลัพธ์อยู่ในระดับพอใช้	 -	ควรปรับปรุง	 เนื่องจำกยังไม่มีกำรใช้ประโยชน์

จำกผลผลิตของโครงกำรอย่ำงแท้จริง	โดยมีโครงกำรที่อยู่ในระดับพอใช้	2	โครงกำร	คือ	1)	โครงกำรศูนย์แรงงำน

แห่งชำติ	 (รง)	ซึ่งกำรใช้งำนของศูนย์ในปจจุบันยังไม่กว้ำงขวำงเท่ำท่ีควร	2)	โครงกำรระบบให้บริกำรรับ

งบกำรเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์	(e-Filing)	พบว่ำยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์โครงกำรและยังไม่มีควำมต่อเนื่อง

เท่ำที่ควร	และอยู่ในระดับควรปรับปรุง	1	โครงกำร	คือ	1)	โครงกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ	

ณ	จุดเดียว	ของกระทรวงพำณิชย์	(Moc	Single	Point)	พบว่ำยังไม่มีกำรเปดใช้งำนระบบฯ	อย่ำงเปนทำงกำร

ให้กับผู้ประกอบกำรและประชำชนทั่วไป	

ผล
ผล

ิต
ผล

ผล
ิต
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     � ด้�นผลกระทบ : โครงกำรส่วนใหญ่ส่งผลกระทบในทำงบวก	ซึง่ช่วยให้โครงกำร

เกิดควำมยั่งยืนต่อไป	โดยส่งผลทำงตรงที่มีควำมสอดคล้องกับทิศทำงและนโยบำยของรัฐบำลที่มุ ่งเน้น

กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน	และนโยบำย	Thailand	4.0	โดยกำรใช้เทคโนโลยีช่วยใน

กำรพัฒนำข้อมูล	คือ	กำรให้บริกำรแก่ประชำชนที่มีควำมสะดวกสบำยและรวดเร็วมำกขึ้น	

     � ด้�นคว�มยั่งยืนของโครงก�ร : โครงกำรส่วนใหญ่มีควำมยั่งยืน	อยู่ในระดับ

ดี	-	ดีมำก	สำมำรถตอบสนองต่อกลุ่มเปำหมำยได้เปนอย่ำงดี	อย่ำงไรก็ดี	พบ	2	โครงกำร	มีผลกำรประเมินอยู่ใน

ระดับพอใช้	คือ	1)โครงกำรศูนย์แรงงำนแห่งชำติ	(รง)	ยังไม่เปนระบบอัตโนมัติและยังไม่สำมำรถพัฒนำระบบ

เพื่อกำรเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่ำงแท้จริง	และ	2)	โครงกำรระบบให้บริกำรรับงบกำรเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์	

(e-Filing)	เนื่องจำกระบบยังมีควำมซับซ้อนและมีกระบวนงำนหลำยขั้นตอน	ประกอบกับผู้ใช้งำนมีทักษะ

เชงิเทคนคิไม่เพียงพอ	ท�ำให้เกดิปญหำในกำรยืน่งบกำรเงินผ่ำนระบบ	e-Filing	ส่งผลให้บำงส่วนรำชกำรไม่สำมำรถ

บันทึกข้อมูลในระบบฯ	ได้อย่ำงถูกต้อง

    6.2 ปญห�/อุปสรรคในภ�พรวม

     � ด้�นบุคล�กร : พบข้อจ�ำกัดในบำงโครงกำรเกี่ยวกับทักษะเชิงเทคนิคและ

ควำมรูเ้ก่ียวกบักำรปฏบิตังิำนทีไ่ม่เพยีงพอ	นอกจำกนี	้พบบำงโครงกำรจดัสรรเจ้ำหน้ำท่ีปฏบิตังิำนไม่เพยีงพอกับ

ปริมำณงำนที่ได้รับ	(พณ)

     � ด้�นงบประม�ณ : บำงโครงกำรจ�ำเปนต้องมีแผนงำนในกำรดูแล	และ

บ�ำรุงรักษำ	ท�ำให้ต้องใช้งบประมำณ/เจ้ำหน้ำที่เพิ่มขึ้น	(พม)

     � ด้�นก�รบรหิ�รจดัก�ร : หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบบำงโครงกำรไม่มแีผนปฏบัิตงิำน	

(	Action	Plan	)	ที่ครอบคลุมทุกกระบวนกำรของกำรน�ำผลผลิตที่ได้จำกโครงกำรไปใช้ (พณ)

     � ด้�นก�รจัดก�รเทคโนโลยี : โครงกำรด้ำนระบบสำรสนเทศในบำงโครงกำร	

มีควำมต้องกำรรองรับกำรใช้ข้อมูลที่หลำกหลำย	และตอบสนองกำรใช้ข้อมูลเพ่ือกำรบริหำร	แต่ปจจุบันยังขำด

กำรวำงแผนระบบกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนที่เปนรูปธรรม	(รง)

    6.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย

     � สำ�นกังบประม�ณ และกระทรวงมห�ดไทย : กำรพจิำรณำจดัสรรงบประมำณ

ส�ำหรับกำรจัดตั้งศำลำกลำงจังหวัดใหม่ในอนำคตให้รวมหน่วยงำนที่ให้บริกำรประชำชนอยู่ในที่เดียว	และให้

มีพื้นที่ในกำรให้บริกำรที่เหมำะสม	เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อรำชกำรให้กับประชำชน	ซึ่งจะช่วยลด

ควำมสับสนในสถำนที่ตั้ง	ค่ำใช้จ่ำยและเวลำในกำรเดินทำงได้	 2

     � กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม : ควรมกีำรศกึษำประเด็นกำรก�ำหนด

แนวทำงแก้ไขปญหำในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้ข้อมูลร่วมกันของหน่วยงำนภำครัฐ	เก่ียวกับข้อจ�ำกัดต่ำง	ๆ	

เช่น	ข้อกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง	และสทิธิในกำรเรยีกดขู้อมูลของหน่วยงำนต่ำง	ๆ 	เพือ่หำแนวทำงประสำนควำมร่วมมือ

ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ	ในกำรบูรณำกำรด้ำนข้อมูลและกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน	เปนต้น	 3

หม�ยเหตุ : 1 	 แผนกำรด�ำเนินกำรระยะสั้น	(ระยะเวลำด�ำเนินกำรไม่เกิน	6	เดือน)

  2 	 แผนกำรด�ำเนินกำรระยะปำนกลำง	(ระยะเวลำด�ำเนินกำรไม่เกิน	12	เดือน)

  3 	 แผนกำรด�ำเนินกำรระยะยำว	(ระยะเวลำด�ำเนินกำรตั้งแต่	12	เดือนขึ้นไป)
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  (3) สรปุผลก�รประเมนิผลสมัฤทธิโ์ครงก�รในภ�พรวมต�มยทุธศ�สตร์สำ�คญัทีส่อดคล้องกับ

   นโยบ�ยของรัฐบ�ล 20 ป (ภ�พรวมของยุทธศ�สตร์ ทั้ง 6 ด้�น)

ผลลัพธ์

ดีม�ก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง รวม

ดีมำก กค	กต	กษ	กห	
คค	ดศ	มท	พม	

นร	วท	ยธ	สธ	ศธ	
ตำก	แม่ฮ่องสอน	

(นครพนม	
มุกดำหำร	
สกลนคร)*

(24)

กก	กค	คค	
ทส	มท	
ยธ	วท	
(9)

รง	
	(1)

34

ดี อก	วธ	ตรัง	
(4)

พน	วธ	ศธ	
กระบี่	
(4)

พน	พณ	
	(2)

พณ
	(1) 11

พอใช้

ควรปรับปรุง

รวม 28 13 3 1 45

ผลลัพธ์

ดีม�ก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง รวม

ดีมำก กค	กต	กษ	กห	
คค	ดศ	มท	พม	
วท	นร	สธ	ศธ	

ตำก	
(นครพนม	
มุกดำหำร	
สกลนคร)*

(22)

กก	กค	กห	
คค	ทส	นร	

ยธ	
แม่ฮ่องสอน

(11)

รง	
	(1)

34

ดี วธ	ศธ	อก	กระบี่	
(6)

คค
(1)

พณ	
	(1)

 
8

พอใช้

ควรปรับปรุง

รวม 28 12 2 42



63

ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

หม�ยเหตุ :		 	1)	 โครงกำรที่ไม่สำมำรถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้มี	2	โครงกำร	คือ	(1)	โครงกำรกำรก่อสร้ำงอำคำร	บริกำรทำงกำรแพทย์	20	ชั้น	

 โรงพยำบำลต�ำรวจ	(สตช.)	และ	(2)	โครงกำรตำมมำตรกำรส่งเสรมิควำมเปนอยูร่ะดบัต�ำบล	(ต�ำบลละ	5	ล้ำนบำท)	(ภำคตะวนัออกเฉียงเหนอื)	

 (อ.ค.ต.ป.	กลุ่มจังหวัด	คณะท่ี	3)	เน่ืองจำกยังอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร	และไม่พบรำยงำนกำรประเมินผลผลิตของโครงกำร	

	 ตำมล�ำดับ

		 	2)	 โครงกำรที่ไม่สำมำรถประเมินควำมยั่งยืนของโครงกำรได้	มี	5	โครงกำร	คือ	โครงกำรตำม	1)	จ�ำนวน	2	โครงกำร	ต่อเนื่องด้วย

	 ล�ำดับ	(3)	โครงกำรกำรก่อสร้ำงพลังงำนชุมชนเพื่อชุมชนจัดกำรตนเองทำงด้ำนพลังงำน	(พน)	(4)	โครงกำรสถำนีผลิตพลังงำน

	 ในหน่วยงำนสถำนศึกษำและโรงพยำบำลของรัฐ	(Campus	power)	(พน)	เนื่องจำกโครงกำรเพิ่งด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ	และ	

	 (5)	 โครงกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ	ณ	จุดเดียว	ของกระทรวงพำณิชย์	 (Moc	Single	Point)	 (พณ)	

	 ยังไม่เปดกำรใช้งำน	(ทั้งนี้	ในภำยหลังได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ำ	มีกำรเริ่มเปดใช้งำนระบบเมื่อ	1	มี.ค.	2560)

	 	*	 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจเลี้ยงปลำนิลแปลงเพศเพื่อสร้ำงฐำนรำยได้อย่ำงยั่งยืน	เปนกำรติดตำมและประเมินผลสัมฤทธิ์

	 ของโครงกำรใน	3	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดนครพนม	จังหวัดมุกดำหำร	และจังหวัดสกลนคร

 ✡  ผลก�รติดต�ม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงก�รในภ�พรวมต�มยุทธศ�สตร์สำ�คัญ

ที่สอดคล้องกับนโยบ�ยของรัฐบ�ล 20 ป (ภ�พรวมของยุทธศ�สตร์ ทั้ง 6 ด้�น)

     � ด้�นผลผลิต : โครงกำรส่วนใหญ่มีผลผลิตอยู่ในระดับ	ดี	-	ดีมำก	(ระดับด	ี

จ�ำนวน	11	โครงกำร/	ระดับดีมำก	จ�ำนวน	34	โครงกำร)	โดยรวมผลผลิตของทุกโครงกำรตรงตำมวัตถุประสงค์/

เปำหมำย	และแผนงำนที่ก�ำหนด

     � ด้�นผลลัพธ์ : โครงกำรส่วนใหญ่เกิดผลลัพธ์ที่เปนประโยชน์	และบรรลุ

วัตถุประสงค์ของโครงกำรท่ีต่อเน่ืองจนถึงปจจุบัน	มีผลอยู่ในระดับ	ดี	-	ดีมำก	(ระดับดี	จ�ำนวน	13	โครงกำร	/	

ระดับดีมำก	จ�ำนวน	28	โครงกำร)	และมีเพียงบำงโครงกำรซ่ึงเปนส่วนน้อยท่ีมีกำรประเมินอยู่ในระดับพอใช้	

จ�ำนวน	3	โครงกำร	คือ	1) โครงกำรศูนย์ข้อมูลแรงงำนแห่งชำติ	(รง)	2)	โครงกำรสถำนีผลิตพลังงำนในหน่วยงำน

สถำนศึกษำและโรงพยำบำลของรัฐ	(Campus	power)	(พน)	และ	3)	โครงกำรระบบให้บริกำรรับงบกำรเงิน

ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์	(e-Filing)	(พณ)	ทั้งนี้	ในระดับควรปรับปรุง	มีจ�ำนวน	1	โครงกำร	คือ	โครงกำรพัฒนำ

ระบบกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ	ณ	จุดเดียว	ของกระทรวงพำณิชย์	(Moc	Single	Point)	

     � ด้�นคว�มยัง่ยนืของโครงก�ร : โดยรวมผลผลิตของโครงกำรส่วนใหญ่สำมำรถ

ใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่องจนถึงปจจุบัน	มีผลอยู่ในระดับ	ดี	-	ดีมำก	(ระดับดี	จ�ำนวน	12	โครงกำร	/	ระดับดีมำก	

จ�ำนวน	28	โครงกำร)	 โดยมีบำงโครงกำรซ่ึงมีเพียงส่วนน้อยอยู ่ในระดับพอใช้ จ�ำนวน	2	โครงกำร	คือ	

1)	โครงกำรศูนย์แรงงำนแห่งชำติ	(รง)	และ	2)	โครงกำรระบบให้บริกำรรับงบกำรเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์	

(e-Filing)	(พณ)

	 	 	 	 	 (ส�ำหรบัรำยระเอยีดของแต่ละโครงกำรทีใ่ช้ในกำรประเมนิผลสมัฤทธิ	์ปรำกฏตำม

ภำคผนวก	3)
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  (4) สรุปผลก�รสอบท�นร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร เพื่อพัฒน�

   รูปแบบ ก�รติดต�ม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงก�ร

    สรุปผลรำยงำนกำรสอบทำนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะส�ำหรับ

กำรพัฒนำรปูแบบกำรตดิตำม	ตรวจสอบ	และประเมนิผลโครงกำรของ	อ.ค.ต.ป.	กลุม่กระทรวง/อ.ค.ต.ป.	กลุม่จงัหวดั	

พบว่ำ	มีบำงคณะที่ได้ให้ข้อสังเกตในประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผลตำมแนวทำงกำรตรวจสอบฯ	ไว้	

สรุปผลได้ดังนี้	

ข้อค้นพบ
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด

เศรษฐกิจ สังคม มั่นคงฯ บริหำรฯ คณะ	1 คณะ	2 คณะ	3 คณะ	4

1. รูปแบบและขั้นตอนก�รประเมินผลสัมฤทธิ์โครงก�รต�มแนวท�งก�รตรวจสอบและประเมินผลฯ 

•	 กำรประเมินโครงกำรสำมำรถสะท้อน
ผลสัมฤทธ์ิยุทธศำสตร์ในระดับกระทรวงได้
เพียงบำงส่วน	แต่ไม่สำมำรถสะท้อนภำพรวม
ของระดับควำมส�ำเร็จในกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ประเทศ	นโยบำยรัฐบำล	 รวมทั้ง
ยุทธศำสตร์ของกระทรวงได้

l

•	 กำรประเมนิผลกระทบจำกกำรด�ำเนนิงำน
โครงกำรและกำรประเมินควำมยั่งยืนของ
โครงกำร ยังไม่สำมำรถสะท้อนผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงกำร
อย่ำงแท้จริง	 เพรำะยังขำดกระบวนกำรใน
กำรระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงกำร	
และกระบวนกำรในกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
ทีจ่ะเกดิข้ึนกับผู้มส่ีวนได้เสยีกลุ่มต่ำง	ๆ	อย่ำง
เปนรูปธรรม

l l

•	 คู่มือแนวทำงฯ	ยังมีหลำยประเด็นท่ียัง
	 ไม่ชัดเจน	เช่น

		 (1)	 แบบ	 ป.สก.	 ซ่ึงเปนแบบฟอร์มที่ใช้
ในกำรรำยงำนผลติดตำม	ตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร	 มีกำรตอบ
ด้วยเนื้อหำข้อควำมเดียวกันที่ซ�้ำซ้อนกันใน
หลำยข้อค�ำถำม	ท�ำให้ขำดจดุเน้นทีจ่ะรำยงำน
ต ่อผู ้ ก� ำหนดนโยบำยว ่ำควรจะด�ำ เ นิน
นโยบำยนี้ต ่อเนื่องหรือปรับปรุงแก้ไขใน
ส่วนใดบ้ำง

l

		 (2)	 โครงกำรท่ีเกดิข้ึนในช่วงป	2558	-	2559	
อำจยงัไม่เหมำะสมทีจ่ะน�ำมำวิเครำะห์ผลกระทบ
และควำมยัง่ยนืของโครงกำร	เพรำะเปนโครงกำร
ที่เพิ่งด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ	 ยังไม่สำมำรถเห็น
ผลลัพธ์	ผลกระทบ	และควำมยัง่ยนืของโครงกำร
ได้ชัดเจน

l
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2. ก�รดำ�เนินก�รติดต�ม ตรวจสอบ และประเมินผลของคณะกรรมก�รตรวจสอบฯ คณะต่�ง ๆ

•	 บุคลำกรที่ท�ำหน้ำที่สนับสนุนงำน	 ค.ต.ป.	
ยังขำดองค์ควำมรู้	 ทักษะและควำมช�ำนำญ
ในเร่ือง	 เทคนคิกำรตรวจสอบและประเมนิผล	
เพื่อรองรับภำรกิจกำรตรวจและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตำมที่	ค.ต.ป.	ก�ำหนด	ส่งผลใหม้ี
ข ้ อ จ� ำ กั ด ในกำรประ เมิ นผลและ ไม ่ มี
กำรประเมินผลเชิงลึก

l l

ข้อค้นพบ
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด

เศรษฐกิจ สังคม มั่นคงฯ บริหำรฯ คณะ	1 คณะ	2 คณะ	3 คณะ	4

•	 กำรจดัท�ำรำยงำนผลกำรติดตำม	ตรวจสอบฯ	

ของ	ค.ต.ป.	เปนเพยีงกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ	

และผลกำรด�ำเนินงำนของโครงกำร	ท�ำให้

ไม่สำมำรถประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร

ในภำพรวมได้

l

ข้อเสนอแนะ

	 1)	 ควรพัฒนำและวิจัยระบบ	 รวมทั้งสร้ำงตัวแบบ	 (Model)	 ในกำรติดตำมและประเมินผลที่ได้มำตรฐำนสำกล	 เช่น	

กำรน�ำโมเดลเชิงตรรกะ	(Logic	model)	และเทคนิคตำรำงเหตุผลสัมพันธ์	(Logical	Framework)1	มำใช้เปนเครื่องมือในกำรเชื่อมโยง

ผลกำรประเมินฯ	 เพื่อให้เกิดควำมกระชับ	ชัดเจนของข้อมูลซึ่งสำมำรถน�ำมำใช้ประโยชน์ได้	สำมำรถเห็นภำพรวม	และควำมเชื่อมโยง

ตั้งแต่ระดับกิจกรรม	ผลผลิต	ผลลัพธ์	และผลกระทบของโครงกำรทั้งหมดที่จะส่งผลต่อระดับควำมส�ำเร็จใน	กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์

ประเทศ	นโยบำยรัฐบำล	รวมทั้งยุทธศำสตร์ของกระทรวงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

		 2)	 ควรมกีำรน�ำหลกักำรวเิครำะห์ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย	(Stakeholder	Analysis)	มำใช้ในกำรวิเครำะห์ผลกระทบของโครงกำร	

และควำมยั่งยืนของโครงกำร	เน่ืองจำกกำรด�ำเนินโครงกำรหนึ่งๆ	จะส่งผลกระทบทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในระดบัทีแ่ตกต่ำงกนัไป	ทัง้นี	้กำรน�ำเอำน�ำหลกักำรวเิครำะห์ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียมำใช้เปนเครือ่งมือในกำรประเมนิผลกระทบของโครงกำร	

จะช่วยท�ำให้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องและรฐับำล	สำมำรถทรำบได้ว่ำ	กลุม่ใดบ้ำงทีไ่ด้รบัผลประโยชน์และได้รบัควำมเดอืดร้อนจำกโครงกำร	

เพือ่ให้สำมำรถก�ำหนดมำตรกำรแนวทำงส�ำหรบัปองกนัและลดผลกระทบด้ำนลบ	 รวมทัง้พฒันำโครงกำรให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำร

ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำงเหมำะสม	อันจะน�ำไปสู่ควำมยั่งยืนของโครงกำรต่อไป

		 3)	 ควรปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกโครงกำร	ในข้อที่กล่ำวว่ำ	“ต้องมีผลกระทบต่อประชำชนในวงกว้ำง”	

เปนกำรระบทีุก่ว้ำงมำกเกนิไปไม่สำมำรถวัดผลได้เห็นควรแก้ไขเปน	“มผีลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	(stakeholder)”	จะเฉพำะเจำะจง

และชัดเจนมำกขึ้น

		 4)	 ควรจัดให้มีหลักสูตรกำรฝกอบรมให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรจัดท�ำรำยงำนของ	 ค.ต.ป.	 ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

และสำมำรถน�ำตัวแบบกำรประเมินผลที่ได้มำตรฐำนสำกลมำใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

__________________________

1	 	ส�ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	(สศช.)	ร่วมกับศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	อยู่ระหว่ำงกำรจัดท�ำโครงกำร

ประเมินผลกระทบกำรด�ำเนนิงำนตำมยทุธศำสตร์ส�ำคญัของประเทศ	โดยพัฒนำแนวคดิ	วธิกีำร	สร้ำงตวัแบบ	(Model)	และระบบกำรประเมนิผล	

รวมทั้งดัชนีชี้วัดผลกระทบจำกกำรด�ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ส�ำคัญของประเทศที่	สศช.	ส�ำนักงบประมำณ	(สงป.)	และส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร	(ส�ำนักงำน	ก.พ.ร.)	สำมำรถใช้เปนเครื่องมือในกำรติดตำมประเมินผลที่เชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ในระดับภำพรวมกับ

แผนงำนโครงกำรที่ด�ำเนินกำรในระดับกระทรวงและจังหวัด	: ในส่วนนี้ เปนข้อมูลก�รนำ�เสนอโดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้�นเศรษฐกิจ





บทที่ 4 
สรุปขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
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บทที่ 4

สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยจ�กก�รติดต�ม ตรวจสอบ 
และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงก�ร

	 ปงบประมำณ	พ.ศ.	2560	ในกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบฯ	(ครัง้ท่ี	1)	อ.ค.ต.ป.	กลุม่กระทรวง	ค.ต.ป.	

ประจ�ำกระทรวง	รวมทั้ง	อ.ค.ต.ป.	กลุ่มจังหวัด	ได้ติดตำม	ตรวจสอบ	และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร	รวมทั้งสิ้น	

47	โครงกำร	(ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จระหว่ำงปงบประมำณ	พ.ศ.	2556	-	2559)	โดยพิจำรณำตำมยุทธศำสตร์ชำติ	

ระยะ	20	ป	รวม	6	ด้ำน	ซึ่งสำมำรถสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย	ได้ดังนี้

 1. สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยภ�พรวมในประเด็นที่สำ�คัญร�ยด้�น

❖ ด้�นก�รบริห�รจัดก�รโครงก�ร

  ควรมีกำรจัดท�ำแผนกำรด�ำเนนิงำนในกำรดแูลและบ�ำรงุรกัษำ	และก�ำหนดหน่วยงำนดแูลรบัผดิชอบผลผลติโครงกำรทีชั่ดเจน	โดยจดัท�ำ

แผนกำรส่งมอบรวมทั้งแผนบ�ำรุงรักษำร่วมกับส่วนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง	 ทั้งนี้	 ให้พิจำรณำถึงควำมพร้อมของหน่วยรับโอนด้วย	 รวมทั้ง

ควรมีมำตรกำรติดตำมกำรใช้ประโยชน์และผลกระทบในระยะยำว	 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง	และสำมำรถบริหำรจัดกำร

โครงกำรและต่อยอดผลผลิตได้ด้วยตนเอง	ซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตของโครงกำรได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

❖ ด้�นงบประม�ณในประเด็นก�รส่งเสริมให้เกิดคว�มยั่งยืนของโครงก�ร

		 ควรมีกำรหำรือร่วมกัน	เพื่อพิจำรณำก�ำหนดแนวทำงกำรสนับสนุนงบประมำณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	ส�ำหรับใช้ใน

กำรดแูลบ�ำรงุรกัษำผลผลติทีไ่ด้จำกโครงกำร	 โดยควรมคีวำมเหมำะสมกบัแผนกำรด�ำเนนิงำนในกำรดแูลและบ�ำรงุรกัษำผลผลติโครงกำร

ของหน่วยงำนทีไ่ด้จดัท�ำไว้	 ทัง้ในส่วนของงบประมำณทีใ่ช้ส�ำหรบัด�ำเนนิกำรและค่ำใช้จ่ำยด้ำนบคุลำกรทีเ่ก่ียวข้อง	 เพ่ือส่งเสริมให้โครงกำร

เกิดควำมยั่งยืนได้อย่ำงแท้จริง

❖ ด้�นบุคล�กรผู้รับผิดชอบโครงก�ร

	 ควรส่งเสริมและสนับสนุนบุคลำกรของหน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำร	โดยเฉพำะในโครงกำรที่ต้องใช้ทักษะเชิงเทคนิคและควำมรู้

เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำน	ให้ได้รับกำรอบรมหรือกำรได้รับควำมรู้อย่ำงเพียงพอและต่อเนื่อง	ทั้งในส่วนของวิชำกำรและ

กำรปฏบัิต	ิ เพือ่ให้สำมำรถควบคมุและบรหิำรโครงกำรได้ตำมแผนงำนทีว่ำงไว้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	 และเพือ่ให้โครงกำรบรรลวุตัถุประสงค์

ทีต่ัง้ไว้	

❖ ด้�นคว�มพร้อมของอุปกรณ์/สถ�นที่ สำ�หรับก�รดำ�เนินโครงก�ร

		 ในกำรก�ำหนดพ้ืนท่ีเปำหมำยเพ่ือด�ำเนินงำน	ควรมีกำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องต่ำง	ๆ	รวมท้ังส�ำรวจควำมคิดเห็น

และผลกระทบกับประชำชนในพื้นที่	 เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ลักษณะปญหำในแต่ละพื้นที่	 ด้วยควำมละเอียดรอบคอบ	 เพื่อลดข้อติดขัด

ในกำรด�ำเนินโครงกำร	ที่อำจส่งผลให้กำรด�ำเนินงำนมีควำมล่ำช้ำได้	

❖ ด้�นระเบียบ/ข้อกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินโครงก�ร

	 ควรก�ำหนดให้มีกำรศึกษำเกี่ยวกับปญหำระเบียบ/ข้อกฎหมำยต่ำง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง	ก่อนกำรด�ำเนินงำนโครงกำร	เพื่อให้สำมำรถ

ด�ำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็ว	และเปนไปตำมแผนกำรด�ำเนินงำนที่ได้ตั้งไว้	
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 2. สรุปข้อเสนอแนะแก่หน่วยง�นที่รับผิดชอบ

หน่วยง�นรับผิดชอบ ข้อเสนอแนะ

�	 หัวหน้ำส่วนรำชกำร

	 (หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

โครงกำร)

�	 	ควรบูรณำกำรและขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่มีควำมรู้	 ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน	 เช่น	

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศควรประสำนกับส�ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์	 (สรอ.)	 หรือส�ำนักงำน

พัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์	 (สพธอ.)	 เพื่อปองกันกำรถูกบุกรุกโจมตีและจัดเก็บข้อมูลสถิติ

เพื่อน�ำมำวิเครำะห์และหำแนวทำงปองกันกำรถูกบุกรุกโจมตีต่อไป	 2  (โครงกำรพัฒนำ

ระบบควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศเพ่ือรักษำประสิทธิภำพกำรให้บริกำร	 เขตพญำไท	

กรุงเทพมหำนคร	จ�ำนวน	1	ระบบ)

�	 	ควรถ่ำยโอนผลผลิตของโครงกำรไปยังหน่วยงำนที่มีควำมพร้อม	โดยจัดท�ำแผนกำรส่งมอบ

รวมทั้งแผนบ�ำรุงรักษำร่วมกับส่วนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง	ท้ังน้ี	ให้พิจำรณำถึงควำมพร้อมของ

หน่วยรับโอนด้วย	 2  (โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้	ICT	ชุมชน)

�	 	หัวหน้ำส่วนรำชกำรต่ำง	ๆ	ควรจะมกีำรบรูณำกำรกำรด�ำเนนิงำนร่วมกนั	เพือ่ลดควำมซ�ำ้ซ้อน	เช่น	

	 1)	 	กระทรวงคมนำคมและกระทรวงกำรท่องเทีย่วและกฬีำ	 ควรร่วมกนัก�ำหนดหน่วยงำนทีจ่ดัท�ำ

และก�ำหนดมำตรฐำนของปำยท่องเที่ยวให้ชัดเจน	 2  (โครงกำรจัดท�ำปำยบอกทำงเข้ำสู่

แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ)

	 2)	 	กระทรวงกำรท่องเทีย่วและกฬีำ	และกำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	ควรบรูณำกำรในกำรพฒันำ

และกำรประชำสมัพนัธ์แหล่งท่องเทีย่ว	 2  (โครงกำรพฒันำแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่และปรบัปรงุ

บริกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรท่องเที่ยวของจังหวัด

แม่ฮ่องสอน)

	 3)	 	กรมเจ้ำท่ำและกรมประมง	 ควรมีกำรบูรณำกำรร่วมกัน	 เพื่อแก้ไขปญหำเกษตรกรรุกล�้ำ

ล�ำน�ำ้	 2  (โครงกำรส่งเสรมิและพฒันำธรุกจิเลีย้งปลำนลิแปลงเพศเพือ่สร้ำงฐำนรำยได้อย่ำง

ยั่งยืน	(นครพนม	มุกดำหำร	สกลนคร))

�	 ส�ำนักงบประมำณ	และ

กระทรวงสำธำรณสุข	

�  กระทรวงสำธำรณสุขควรจัดท�ำแผนจัดต้ังศูนย์กำรรักษำทำงกำรแพทย์ที่มีเคร่ืองมือแพทย์

มูลค่ำสูง	 โดยอำจจัดตั้งเปนศูนย์ทำงกำรแพทย์ประจ�ำภูมิภำค	 เพื่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ใน

เครื่องมือแพทย์มูลค่ำสูงร่วมกันของประชำชนและสถำนพยำบำล	 ทั้งนี้	 ส�ำนักงบประมำณควร

พิจำรณำจัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุนให้เกิดกำรรวมศูนย์กำรรักษำทำงกำรแพทย์ดังกล่ำว 

2  (โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอ�ำนวยกำรผู้ปวยนอก	และอุบัติเหตุฉุกเฉิน	 โรงพยำบำลนครพิงค์	

ต.	ดอนแก้ว	อ.	แม่ริม	จ.	เชียงใหม่	และ	โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์หัวใจ	มะเร็ง	บ�ำบัดรักษำ	

และรังสีวินิจฉัย	โรงพยำบำลรำชบุรี	ต.	หน้ำเมือง	อ.	เมือง	จ.	รำชบุรี)

�	 ส�ำนักงบประมำณ	และ

กระทรวงมหำดไทย

�	 	ควรหำรือร่วมกัน	 เพื่อพิจำรณำก�ำหนดแนวทำงกำรสนับสนุนงบประมำณ	 ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 ส�ำหรับใช้ในกำรดูแลบ�ำรุงรักษำผลผลิตที่ได้จำกโครงกำร	 เช่น	กำรจัดหำ

ผู้รับผิดชอบในกำรดูแลบ�ำรุงรักษำโครงกำร	 เพ่ือให้สำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงต่อเนื่อง	 และ

เกิดควำมยั่งยืน	 2  (โครงกำรอนุรักษ์ฟนฟูแหล่งน�้ำบำงระก�ำ	(พ้ืนที่แก้มลิงลุ่มน�้ำยม))

�	 ส�ำนักงบประมำณและ

กระทรวงมหำดไทย	

�	 	กำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณส�ำหรับกำรจัดต้ังศำลำกลำงจังหวัดใหม่ในอนำคตให้รวม

หน่วยงำนที่ให้บริกำรประชำชนอยู่ในที่เดียว	และให้มีพื้นที่ในกำรให้บริกำรที่เหมำะสม	เพื่ออ�ำนวย

ควำมสะดวกในกำรตดิต่อรำชกำรให้กบัประชำชน	ซึง่จะช่วยลดควำมสบัสนในสถำนทีต้ั่ง	ค่ำใช้จ่ำย

และเวลำในกำรเดินทำงได้	 2  (โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรส�ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์	และจังหวัดปรำจีนบุรี)
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หน่วยง�นรับผิดชอบ ข้อเสนอแนะ

�	 กระทรวงมหำดไทย

(กรมโยธำธิกำรและ	

ผังเมือง)

�	 	ควรร่วมมือกับจังหวัดที่มีพ้ืนที่ชำยฝ งทะเลและหน่วยงำนอ่ืนที่มีภำรกิจที่เก่ียวกับกำรดูแล

ปองกันกำรกัดเซำะชำยฝงทะเล	รวมทั้งหน่วยงำนที่ท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแลกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ

ระบบกำรขนส่งทำงน�ำ้	ได้แก่	กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตฯิ	(กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝง)	

และกระทรวงคมนำคม	(กรมเจ้ำท่ำ)	ร่วมกันด�ำเนินกำรศึกษำ	ส�ำรวจข้อมูลต่ำง	ๆ	เกี่ยวกับ

กำรกัดเซำะชำยฝงทะเล	 เพื่อก�ำหนดมำตรกำรและจัดท�ำโครงกำรแบบบูรณำกำรปองกันและ

แก้ไขปญหำกำรกดัเซำะชำยฝงทะเลในพืน้ทีจั่งหวดัต่ำง	ๆ	ต่อไป	 3  (โครงกำรพฒันำพืน้ทีเ่ฉพำะ

บริเวณชำยหำดปรำณบุรี	อ�ำเภอปรำณบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

�	 กระทรวงกำรต่ำงประเทศ �	 	ควรจัดท�ำคู ่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและงำนพัสดุส�ำหรับกำรปฏิบัติงำนใน

ประเทศต่ำง	ๆ	เปนกำรเฉพำะ	 2  (โครงกำรค่ำก่อสร้ำงอำคำรสถำนเอกอคัรรำชทตู	ณ	กรงุโตเกยีว 

(ค่ำตกแต่งภำยใน))

�	 กระทรวงศึกษำธิกำร �	 	ควรพิจำรณำก�ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรขอรับกำรจัดสรรงบประมำณกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน	

อำคำรประกอบให้กับสถำนศึกษำ	ให้มีควำมเหมำะสมกับควำมต้องกำรจ�ำเปน	และก�ำหนด

แนวทำง/มำตรกำรต่ำงๆ	 ที่ส่งเสริม	 สนับสนุนให้เกิดกำรระดมทรัพยำกรจำกภำคส่วนต่ำง	 ๆ	

เพือ่ช่วยให้สถำนศึกษำท่ีตัง้อยู่ในชนบทห่ำงไกลและพ้ืนทีพิ่เศษชำยแดนใต้	มีอำคำรสถำนทีเ่พยีงพอ

ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	 3  (โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษ

เฉพำะกิจ	จังหวัดชำยแดนภำคใต้	(รำยกำรก่อสร้ำงอำคำรที่พักอำศัยและสิ่งก่อสร้ำงประกอบ))

�	 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม

�	 	ควรมีกำรศึกษำประเด็นกำรก�ำหนดแนวทำงแก้ไขปญหำในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้ข้อมูล

ร่วมกันของหน่วยงำนภำครัฐ	เกี่ยวกับข้อจ�ำกัดต่ำง	ๆ	เช่น	ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง	และสิทธิ

ในกำรเรยีกดขู้อมลูของหน่วยงำนต่ำง	ๆ	เพือ่หำแนวทำงประสำนควำมร่วมมอืระหว่ำงหน่วยงำน

ภำครัฐ	 ในกำรบูรณำกำรด้ำนข้อมูลและกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน	 เปนต้น	 3
(โครงกำรศูนย์ข้อมูลแรงงำนแห่งชำติ)

หม�ยเหตุ : 1 	 แผนกำรด�ำเนินกำรระยะสั้น	(ระยะเวลำด�ำเนินกำรไม่เกิน	6	เดือน)

  2 	 แผนกำรด�ำเนินกำรระยะปำนกลำง	(ระยะเวลำด�ำเนินกำรไม่เกิน	12	เดือน)

  3 	 แผนกำรด�ำเนินกำรระยะยำว	(ระยะเวลำด�ำเนินกำรตั้งแต่	12	เดือนขึ้นไป)





ภาคผนวก 1
>> องคประกอบและอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ  
 ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ
 • คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
 •  คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการเกีย่วกับ

การกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ

  • คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
  เฉพาะกิจเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการการบูรณาการ
  ระบบการตรวจสอบและประเมินผลของหนวยงานกลาง
  ที่อยูในกำกับของราชการฝายบริหาร
 • คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
  กลุมจังหวัด 4 คณะ
 • คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
  กลุมกระทรวง 4 คณะ
 •  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
  ประจำกระทรวง 20 คณะ



ภำคผนวก	1
องค์ประกอบและอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รคณะต่�ง ๆ

•	 คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร (ค.ต.ป.)

•	  คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รเก่ียวกับก�รกำ�หนด
แนวท�ง วิธีก�ร ก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร

•	  คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รเฉพ�ะกิจเก่ียวกับก�ร
กำ�หนดแนวท�ง วิธีก�รก�รบูรณ�ก�รระบบก�รตรวจสอบและประเมินผลของ
หน่วยง�นกล�งท่ีอยู่ในกำ�กับของร�ชก�รฝ่�ยบริห�ร

•	 คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รกลุ่มจังหวัด 4 คณะ

•	 คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รกลุ่มกระทรวง 4 คณะ

•	 คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รประจำ�กระทรวง 20 คณะ
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องค์ประกอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร (ค.ต.ป.)

ลำ�ดับที่ ร�ยชื่อคณะกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 รัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ประธำนกรรมกำร

2 ปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี กรรมกำร

3

4

5

6

7

ปลัดกระทรวงกำรคลัง

ปลัดกระทรวงมหำดไทย

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กรรมกำร

กรรมกรร

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร

8 อธิบดีกรมบัญชีกลำง กรรมกำร

9 ศำสตรำจำรย์โกวิทย์	โปษยำนนท์ กรรมกำร

10 ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณเกษรี	ณรงค์เดช กรรมกำร

11 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประวิตร	นิลสุวรรณำกุล กรรมกำร

12 รองศำสตรำจำรย์ครรชิต	มำลัยวงศ์ กรรมกำร

13 ศำสตรำจำรย์ปกรณ์	อดุลพันธุ์ กรรมกำร

14 นำยวัฒนำ	รัตนวิจิตร กรรมกำร

15 นำยสำรสิน	วีระผล กรรมกำร

16 นำยอรัญ	ธรรมโน กรรมกำร

17

18

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร

รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรที่เลขำธิกำร

คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรมอบหมำย

กรรมกำรและเลขำนุกำร

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หมายเหตุ - ลําดับที่ 2 - 8 , และ 17 - 18 เปนกรรมการโดยตําแหนง

 - ลําดับที่ 9 - 16 เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มาจากการสรรหา ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 

  8 มิถุนายน 2553
อำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร
	 1.	 	วำงนโยบำย	 แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลในภำครำชกำร	 รวมถึงก�ำหนดประเด็นหัวข้อกำรตรวจสอบ

และประเมินผล
	 2.	 	ให้ควำมเห็นชอบแนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลตำม	(1)	ของคณะอนุกรรมกำรตำม	(7)	และหน่วยงำนกลำง

ที่มีภำรกิจด้ำนกำรตรวจสอบและประเมินผล
	 3.	 	ส่งเสริม	ผลักดัน	สอบทำน	และเสนอแนะมำตรกำร	เพื่อให้แต่ละส่วนรำชกำรด�ำเนินกำรให้เปนไปตำมวัตถุประสงค์

ของกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรตำมข้อ	4	(ของระเบียบฯ)	และหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
	 4.	 	จดัท�ำรำยงำนผลกำรปฏบิติังำนตำมหน้ำทีค่วำมรับผดิชอบ	 รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบักำรตรวจสอบและประเมนิผล

ต่อนำยกรฐัมนตรีและคณะรฐัมนตรอีย่ำงน้อยปละสองครัง้	และส่งส�ำเนำรำยงำนดงักล่ำวให้	ส่วนรำชกำรทีเ่ก่ียวข้องด้วย
	 5.	 	ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	

และรำยงำนให้นำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทรำบเปนระยะ
	 6.	 ประสำนงำนกบัคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำรในกำรประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนตำมค�ำรับรองกำรปฏบิตัริำชกำร
	 7.	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ต่ำง	ๆ	ตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย
	 8.	 ปฏิบัติกำรอื่นตำมที่คณะรัฐมนตรีมอบหมำย	
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คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร
เกี่ยวกับก�รกำ�หนดแนวท�ง วิธีก�ร ก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร

คำ�สั่ง ค.ต.ป. ที่ 4/2553 ลงวันที่ 27 สิงห�คม 2553

	 1.	 ศำสตรำจำรย์โกวิทย์	โปษยำนนท์	 ประธำนอนุกรรมกำร

	 2.	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประวิตร	นิลสุวรรณำกุล	 รองประธำนอนุกรรมกำร

	 3.	 ปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	 อนุกรรมกำร

	 4.	 ปลัดกระทรวงกำรคลัง	 อนุกรรมกำร

	 5.	 ปลัดกระทรวงมหำดไทย	 อนุกรรมกำร

	 6.	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ	 อนุกรรมกำร

	 7.	 เลขำธิกำร	ก.พ.	 อนุกรรมกำร

	 8.	 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 อนุกรรมกำร

	 9.	 เลขำธิกำร	ก.พ.ร.	 อนุกรรมกำร

	10.	 อธิบดีกรมบัญชีกลำง	 อนุกรรมกำร

	11.	 ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณเกษรี	ณรงค์เดช	 อนุกรรมกำร

	12.	 รองศำสตรำจำรย์ครรชิต	มำลัยวงศ์	 อนุกรรมกำร

	13.	 ศำสตรำจำรย์ปกรณ์	อดุลพันธุ์	 อนุกรรมกำร

	14.	 นำยวัฒนำ	รัตนวิจิตร	 อนุกรรมกำร

	15.	 นำยสำรสิน	วีระผล	 อนุกรรมกำร

	16.	 นำยอรัญ	ธรรมโน	 อนุกรรมกำร

	17.	 รองเลขำธิกำร	ก.พ.ร.	 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

	18.	 ผู้อ�ำนวยกำรกองส่งเสริมกำรตรวจสอบ		 อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 และประเมินผลภำครำชกำร	ส�ำนักงำน	ก.พ.ร.	

อำ�น�จหน้�ที่

	 1.	 	ก�ำหนดแนวทำง	 วิธีกำร	 กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร	 รวมถึงประเด็นหัวข้อกำรตรวจสอบและ

ประเมินผล

	 2.	 	ให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลในระดับกระทรวงและจังหวัดของ

คณะอนกุรรมกำรตำมข้อ	13	(7)	แห่งระเบยีบส�ำนกันำยกรฐัมนตร	ีว่ำด้วยกำรตรวจสอบและประเมนิผลภำครำชกำร	

พ.ศ.	2548	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 3.	 		ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร

	 4.	 	จัดท�ำรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลภำครำชกำรฉบับสมบูรณ์	 เพื่อเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบและ

ประเมินผลภำครำชกำรให้ควำมเห็นชอบก่อนที่จะเสนอนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไป

	 5.	 แต่งตั้งคณะท�ำงำนเพื่อด�ำเนินกำรตำมค�ำสั่งนี้

	 6.	 	ก�ำหนดให้ส่วนรำชกำร	รฐัวสิำหกจิหรอืหน่วยงำนใดของรฐัจดัส่งเอกสำรข้อมลูชีแ้จงข้อเทจ็จรงิ	และด�ำเนนิกำรอืน่	ๆ	

แก่คณะอนุกรรมกำร	อนุกรรมกำรหรือผู้ได้รับมอบหมำยตำมค�ำสั่งนี้

	 7.	 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรมอบหมำย
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คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รเฉพ�ะกิจ
เกี่ยวกับก�รกำ�หนดแนวท�ง วิธีก�รก�รบูรณ�ก�รระบบก�รตรวจสอบและประเมินผล

ของหน่วยง�นกล�งที่อยู่ในกำ�กับของร�ชก�รฝ่�ยบริห�ร
คำ�สั่ง ค.ต.ป. ที่ 5/2553  ลงวันที่ 27 สิงห�คม 2553

	 1.	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประวิตร	นิลสุวรรณำกุล	 ประธำนอนุกรรมกำร

	 2.	 รองศำสตรำจำรย์กมเลศน์	สันติเวชชกุล	 อนุกรรมกำร

	 3.	 รองศำสตรำจำรย์ครรชิต	มำลัยวงศ์	 อนุกรรมกำร

	 4.	 ว่ำที่ร้อยตรี	เจริญศักดิ์	เอกสมำธิกุล	 อนุกรรมกำร

	 5.	 รองศำสตรำจำรย์ปกรณ์	ปรียำกร	 อนุกรรมกำร

	 6.	 ศำสตรำจำรย์ปกรณ์	อดุลพันธุ์	 อนุกรรมกำร

	 7.	 นำยสันติ	สำทิพย์พงษ์	 อนุกรรมกำร

	 8.	 ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง	 อนุกรรมกำร

	 9.	 ผู้แทนส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	 อนุกรรมกำร

	10.	 ผู้แทนส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 อนุกรรมกำร

	11.	 ผู้แทนส�ำนักงบประมำณ	 อนุกรรมกำร

	12.	 ผู้แทนส�ำนักงำน	ก.พ.	 อนุกรรมกำร

	13.	 ผู้แทนส�ำนักงำน	ก.พ.ร.	 อนุกรรมกำร

	14.	 ผู้แทนกรมบัญชีกลำง	 อนุกรรมกำร

	15.	 ผู้แทนส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ	 อนุกรรมกำร

	16.	 ผู้อ�ำนวยกำรกองส่งเสริมกำรตรวจสอบ		 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

	 	 และประเมินผลภำครำชกำร	ส�ำนักงำน	ก.พ.ร.

	17.	 เจ้ำหน้ำที่กรมบัญชีกลำง	 อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

อำ�น�จหน้�ที่

	 1.	 	ศึกษำ	วิเครำะห์	และก�ำหนดแนวทำง	วิธีกำรกำรบูรณำกำรระบบกำรตรวจสอบและประเมินผลของหน่วยงำนกลำง

ที่อยู่ในก�ำกับของรำชกำรฝำยบริหำร

	 2.	 	ส่งเสรมิ	 และผลกัดนัให้หน่วยงำนกลำง	 รวมท้ังส่วนรำชกำรต่ำง	 ๆ	 สำมำรถด�ำเนนิกำรตำมแนวทำง	 วิธกีำรกำรบรูณำกำร

ระบบกำรตรวจสอบและประเมินผลของหน่วยงำนกลำงที่อยู่ในก�ำกับของรำชกำรฝำยบริหำรได้

	 3.	 	ตดิตำมและประเมนิผลกำรปฏบิตัติำมข้อเสนอแนะของคณะอนกุรรมกำรในเรือ่งกำรบรูณำกำรระบบ	 กำรตรวจสอบ

และประเมินผลของหน่วยงำนกลำงที่อยู่ในก�ำกับของรำชกำรฝำยบริหำร

	 4.	 	ก�ำหนดให้ส่วนรำชกำร	และหน่วยงำนอื่นของรัฐที่อยู่ในก�ำกับของรำชกำรฝำยบริหำรจัดส่งเอกสำรข้อมูล	ช้ีแจง

ข้อเท็จจริง	และด�ำเนินกำรอื่น	ๆ	แก่คณะอนุกรรมกำรและผู้ได้รับแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมำยตำมค�ำสั่งนี้

	 5.	 แต่งตั้งคณะท�ำงำน	ที่ปรึกษำ	เพื่อช่วยกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมควำมเหมำะสม

	 6.	 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรมอบหมำย
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คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รกลุ่มจังหวัด

•  คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รกลุ่มจังหวัด คณะที่ 1

	 1.	 ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณเกษรี	ณรงค์เดช	 ประธำนอนุกรรมกำร

	 2.	 นำยมนตรี	เจนวิทย์กำร	 อนุกรรมกำร

	 3.	 นำยวชิระ	เพ่งผล	 อนุกรรมกำร

	 4.	 นำยนพปฎล	เมฆเมฆำ	 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

	 	 ผู้ตรวจรำชกำรส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

	 5.	 นำงชื่นชีวัน	ลิมปธีระกุล	 อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 ผู้อ�ำนวยกำรกองคลัง	ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

	 6.	 นำงนพรัตน์	พรหมนำรท	 อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนพัฒนำระบบงำนตรวจสอบภำยในกรมบัญชีกลำง

•  คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รกลุ่มจังหวัด คณะที่ 2

	 1.	 ศำตรำจำรย์ปกรณ์	อดุลพันธุ์	 ประธำนอนุกรรมกำร

	 2.	 พลเอก	วิชำ	เตชะวณิชย์	 อนุกรรมกำร

	 3.	 นำงสำวสุพัตรำ	สังข์มงคล	 อนุกรรมกำร

	 4.	 นำงประภำศรี	บุญวิเศษ	 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

	 	 ผู้ตรวจรำชกำรส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

	 5.	 นำงสำวลดำวัลย์	ค�ำภำ	 อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	

	 	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

	 6.	 นำงอำรีย์	ทีฆะพันธุ์	 อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 ผู้อ�ำนวยกำรส่วนตรวจสอบและพัฒนำขีดสมรรถนะและศักยภำพของหน่วยงำน	 

	 	 ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

• คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รกลุ่มจังหวัด คณะที่ 3

	 1.	 รองศำสตรำจำรย์ครรชิต	มำลัยวงศ์	 ประธำนอนุกรรมกำร

	 2.	 นำงรัศมี	วิศทเวทย์	 	 อนุกรรมกำร

	 3.	 นำยขวัญชัย	วศวงศ์	 	 อนุกรรมกำร

	 4.	 นำยสุรศักดิ์	เรียงเครือ	 	 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

	 	 ผู้ตรวจรำชกำรส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

	 5.	 นำยวิชิตร์	แสงทองล้วน		 	 อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำระเบียบรำชกำรส่วนภูมิภำคและควำมสัมพันธ์ 

	 	 กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ส�ำนักงำน	ก.พ.ร.

	 6.	 นำงสุมิตรำ	อติศัพท์	 	 อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักตรวจรำชกำร	ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี 
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• คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รกลุ่มจังหวัด คณะที่ 4

	 1.	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประวิตร	นิลสุวรรณำกุล	 ประธำนอนุกรรมกำร

	 2.	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พูลศรี	กนกวิจิตร	 อนุกรรมกำร

	 3.	 นำงสำวทัศนีย์	ดุสิตสุทธิรัตน์	 อนุกรรมกำร

	 4.	 นำยไพโรจน์	อำจรักษำ	 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

	 	 ผู้ตรวจรำชกำรส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

	 5.	 นำยสำลี่	สุขเกิด	 อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 นักวิเครำะห์งบประมำณเชี่ยวชำญ	เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงบประมำณ	 

	 6.	 นำงสำวมะลิ	ยู้บุญยงค์	 อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช�ำนำญกำรพิเศษ	

	 	 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย

อำ�น�จหน้�ที่

	 1.	 	ก�ำหนดนโยบำยด้ำนตรวจสอบและประเมินผลของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบำยและแนวทำง

กำรตรวจสอบและประเมินผลในภำครำชกำรที่คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรก�ำหนด

รวมทั้งก�ำหนดประเด็นหัวข้อกำรตรวจสอบและประเมินผลของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดตำมที่เห็นสมควร

	 2.	 	สอบทำน	 ส่งเสรมิ	 และเสนอแนะมำตรกำร	 เพือ่ให้แต่ละกลุม่จังหวดัและจงัหวดัด�ำเนนิกำรให้เปนไปตำมวตัถุประสงค์

ของกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร	และหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี

	 3.	 จัดท�ำรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรก�ำหนด

	 4.	 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรมอบหมำย
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จังหวัดในคว�มรับผิดชอบของ
คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รกลุ่มจังหวัด

•  คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รกลุ่มจังหวัด คณะที่ 1

1.	 กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน	1	ได้แก่

		 (1)	 จังหวัดนนทบุรี

		 (2)	 จังหวัดปทุมธำนี

	 (3)	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

		 (4)	 จังหวัดสระบุรี

4.	 กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง	1	ได้แก่

		 (1)	 จังหวัดนครปฐม

		 (2)	 จังหวัดกำญจนบุรี

		 (3)	 จังหวัดรำชบุรี

		 (4)	 จังหวัดสุพรรณบุรี

2.	 กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน	2	ได้แก่

	 (1)	 จังหวัดชัยนำท

	 (2)	 จังหวัดลพบุรี

	 (3)	 จังหวัดสิงห์บุรี

	 (4)	 จังหวัดอ่ำงทอง

5.	 กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก	ได้แก่

		 (1)	 จังหวัดจันทบุรี

		 (2)	 จังหวัดชลบุรี

		 (3)	 จังหวัดระยอง

		 (4)	 จังหวัดตรำด

3.	 กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง	ได้แก่

	 (1)	 จังหวัดฉะเชิงเทรำ

	 (2)	 จังหวัดปรำจีนบุรี

	 (3)	 จังหวัดสระแก้ว

	 (4)	 จังหวัดนครนำยก

	 (5)	 จังหวัดสมุทรปรำกำร

•  คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รกลุ่มจังหวัด คณะที่ 2

1.	 กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	ได้แก่

	 (1)	 จังหวัดเชียงใหม่

	 (2)	 จังหวัดล�ำพูน

	 (3)	 จังหวัดล�ำปำง

	 (4)	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3.	 กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง	1	ได้แก่

		 (1)	 จังหวัดพิษณุโลก

		 (2)	 จังหวัดตำก

	 (3)	 จังหวัดเพชรบูรณ์

	 (4)	 จังหวัดสุโขทัย

	 (5)	 จังหวัดอุตรดิตถ์

2.	 กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน	2	ได้แก่

	 (1)	 จังหวัดเชียงรำย

	 (2)	 จังหวัดพะเยำ

	 (3)	 จังหวัดแพร่

	 (4)	 จังหวัดน่ำน

4.	 กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง	2	ได้แก่

	 (1)	 จังหวัดนครสวรรค์

	 (2)	 จังหวัดอุทัยธำนี

	 (3)	 จังหวัดก�ำแพงเพชร

	 (4)	 จังหวัดพิจิตร
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

•  คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รกลุ่มจังหวัด คณะที่ 3

1.	 กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	ได้แก่

	 (1)	 จังหวัดอุดรธำนี

	 (2)	 จังหวัดหนองบัวล�ำภู

	 (3)	 จังหวัดหนองคำย

	 (4)	 จังหวัดเลย

	 (5)	 จังหวัดบึงกำฬ

4.	 กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง	1	ได้แก่

	 (1)	 จังหวัดสุรินทร์

	 (2)	 จังหวัดนครรำชสีมำ

	 (3)	 จังหวัดชัยภูมิ

	 (4)	 จังหวัดบุรีรัมย์

2.	 กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	2	ได้แก่

	 (1)	 จังหวัดนครพนม

	 (2)	 จังหวัดมุกดำหำร

	 (3)	 จังหวัดสกลนคร

5.	 กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง	2	ได้แก่

	 (1)	 จังหวัดอ�ำนำจเจริญ

	 (2)	 จังหวัดศรีสะเกษ

	 (3	 จังหวัดยโสธร

	 (4)	 จังหวัดอุบลรำชธำนี

3.	 กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง	ได้แก่

	 (1)	 จังหวัดร้อยเอ็ด

	 (2)	 จังหวัดขอนแก่น

	 (3)	 จังหวัดมหำสำรคำม

	 (4)	 จังหวัดกำฬสินธุ์

•  คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รกลุ่มจังหวัด คณะที่ 4

1.	 กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝงอ่ำวไทย	ได้แก่

	 (1)	 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

	 (2)	 จังหวัดชุมพร

	 (3)	 จังหวัดนครศรีธรรมรำช

	 (4)	 จังหวัดพัทลุง

3.	 กลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดน	ได้แก่

	 (1)	 จังหวัดสงขลำ

	 (2)	 จังหวัดปตตำนี

	 (3)	 จังหวัดยะลำ

	 (4)	 จังหวัดนรำธิวำส

	 (5)	 จังหวัดสตูล

2.	 กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝงอันดำมัน	ได้แก่

	 (1)	 จังหวัดภูเก็ต

	 (2)	 จังหวัดระนอง

	 (3)	 จังหวัดพังงำ

	 (4)	 จังหวัดกระบี่

	 (5)	 จังหวัดตรัง

4.	 กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง	2	ได้แก่

	 (1)	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 (2)	 จังหวัดเพชรบุรี

	 (3)	 จังหวัดสมุทรสงครำม

	 (4)	 จังหวัดสมุทรสำคร
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รกลุ่มกระทรวง

•  คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร กลุ่มกระทรวงด้�นเศรษฐกิจ

	 1.	 นำยอรัญ	ธรรมโน	 ประธำนอนุกรรมกำร

	 2.	 นำยชัยณรงค์	อินทรมีทรัพย์	 อนุกรรมกำร

	 3.	 นำงอรดี	รุ่งเรืองโรจน์	 อนุกรรมกำร
	 4.	 นำงปทมำ	เธียรวิศิษฏ์สกุล	 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
	 	 รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
	 	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
	 5.	 นำยสุวิทย์	อมรนพรัตนกุล	 อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
	 	 ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำระบบรำชกำร	1	ส�ำนักงำน	ก.พ.ร. 
	 6.	 นำยสมพล	ลิมปมำลัยพร	 อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
	 	 นักบัญชีช�ำนำญกำร	กรมบัญชีกลำง

•  คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รกลุ่มกระทรวงด้�นสังคม

	 1.	 นำยวัฒนำ	รัตนวิจิตร	 ประธำนอนุกรรมกำร
	 2.	 นำงดวงกมล	นิธิอุทัย	 อนุกรรมกำร
	 3.	 พลโทพลสัณห์	สุทธิรักษ์	 อนุกรรมกำร
	 4.	 นำงชุตินำฎ	วงศ์สุบรรณ	 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
	 	 รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
	 	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
	 5.	 นำงอลิสำ	ปนประเสริฐ	 อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
	 	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักประเมินผล	ส�ำนักงบประมำณ 
	 6.	 นำงสำวนัยนำ	คงสำหร่ำย	 อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
	 	 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพัฒนำรำยได้และกำรกระจำยรำยได้	
	 	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

•  คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รกลุ่มกระทรวงด้�นคว�มมั่นคงและก�รต่�งประเทศ

	 1.	 นำยสำรสิน	วีระผล	 ประธำนอนุกรรมกำร

	 2.	 นำยวิชิต	ญำณอมร	 อนุกรรมกำร

	 3.	 นำยวีระนนท์	ฟูตระกูล	 อนุกรรมกำร

	 4.	 นำงสำววิลำวัลย์	ตำน้อย		 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

	 	 รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรกองเผยแพร่และสนับสนุนกำรมีส่วนร่วม

	 	 ในกำรพัฒนำระบบรำชกำร	ส�ำนักงำน	ก.พ.ร.	

	 5.	 นำยสมศักดิ์	เจตสุรกำนต์	 อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำระบบจ�ำแนกต�ำแหน่งและค่ำตอบแทน

	 	 ส�ำนักงำน	ก.พ.

	 6.	 นำงสำวน�้ำเพชร	วงษ์ประทีป	 อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 นักบัญชีช�ำนำญกำร	กรมบัญชีกลำง
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

• คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รกลุ่มกระทรวงด้�นบริห�รและส่วนร�ชก�รไม่สังกัด
 สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

	 1.	 ศำสตรำจำรย์โกวิทย์		โปษยำนนท์	 ประธำนอนุกรรมกำร

	 2.	 นำยวิสุทธิ์	มนตริวัต	 อนุกรรมกำร

	 3.	 นำงสำวสุธีพร	ดวงโต	 อนุกรรมกำร

	 4.	 นำงดวงตำ	ตันโช	 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

	 	 ที่ปรกึษำส�ำนกังบประมำณ	ที่ก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรส�ำนักประเมินผล

	 	 ส�ำนักงบประมำณ

	 5.	 นำงประภำศรี	บุญวิเศษ		 อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 ผู้ตรวจรำชกำรส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

	 6.	 นำงวัลนำ	ภู่ส�ำลี	 อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 นักวิชำกำรบัญชีช�ำนำญกำรพิเศษ	กรมบัญชีกลำง

อำ�น�จหน้�ที่

	 1.	 	ก�ำหนดนโยบำยด้ำนกำรตรวจสอบและประเมินผลของกลุ่มกระทรวง	 กระทรวงหรือ	 ส่วนรำชกำรไม่สังกัด

ส�ำนกันำยกรฐัมนตร	ีกระทรวงหรอืทบวง	ให้สอดคล้องกบันโยบำยและแนวทำงกำรตรวจสอบและประเมนิผลในภำครำชกำร

ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรก�ำหนด	รวมทั้งก�ำหนดประเด็นหัวข้อกำรตรวจสอบและ

ประเมินผลในระดับกลุ่มกระทรวง	 กระทรวงหรือส่วนรำชกำรไม่สังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	 กระทรวงหรือทบวง	

ตำมที่เห็นสมควร

	 2.	 สอบทำนส่วนรำชกำรไม่สังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	กระทรวงหรือทบวง

	 3.	 	รวบรวม	 วเิครำะห์และสรปุผลเปนภำพรวมของกลุม่กระทรวงจำกรำยงำนกำรตรวจสอบและประเมนิผลภำครำชกำร

ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวง	หรือผลกำรสอบทำนส่วนรำชกำรไม่สังกัดส�ำนัก

นำยกรัฐมนตรี	กระทรวงหรือทบวง

	 4.	 	จัดท�ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล

ภำครำชกำรก�ำหนด

	 5.	 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรมอบหมำย
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

ส่วนร�ชก�รในคว�มรับผิดชอบของ 
คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รกลุ่มกระทรวง

•  คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร กลุ่มกระทรวงด้�นเศรษฐกิจ

(1)		กระทรวงกำรคลัง (6) กระทรวงอุตสำหกรรม

(2)		กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (7) กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

(3)		กระทรวงคมนำคม (8) กระทรวงพลังงำน

(4)		กระทรวงพำณิชย์ (9) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(5)		กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

•  คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร กลุ่มกระทรวงด้�นสังคม

(1)		กระทรวงแรงงำน (4) กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

(2)		กระทรวงศึกษำธิกำร (5) กระทรวงวัฒนธรรม

(3)		กระทรวงสำธำรณสุข (6) กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

•  คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร กลุ่มกระทรวงด้�นคว�มม่ันคงและก�รต่�งประเทศ 

(1)		กระทรวงกำรต่ำงประเทศ (3) กระทรวงมหำดไทย

(2)		กระทรวงกลำโหม (4) กระทรวงยุติธรรม

•  คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร กลุ่มกระทรวงด้�นบริห�รและส่วนร�ชก�ร
ไม่สังกัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

(1)		ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี 			(2) หน่วยงำนไม่สงักดัส�ำนกันำยกรฐัมนตรี	กระทรวงหรอืทบวง

		 1.	 ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี	 1.	 ส�ำนักรำชเลขำธิกำร

		 2.	 ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี	 2.	 ส�ำนักพระรำชวัง

		 3.	 ส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ	 3.	 ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ

		 4.	 ส�ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ	 4.	 ส�ำนักงำนปองกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

		 5.	 ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	 5.	 ส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ

		 6.	 กรมประชำสัมพันธ์	 6.	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

		 7.	 ส�ำนักงำน	ก.พ.	 7.	 รำชบัณฑิตยสถำน

		 8.	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ	 8.	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน

		 9.	 ส�ำนักงำน	ก.พ.ร.		 	 โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

		 10.	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร	 9.	 ศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้	

		 	 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

		 11.	 ส�ำนักงบประมำณ

		 12.	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค

		 13.	 กองอ�ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร
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ร�ยชื่อคณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รประจำ�กระทรวง

•  คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

	 1.	 นำงสำววลัยรัตน์	ศรีอรุณ	 ประธำนกรรมกำร

	 2.	 นำงสำวเพ็ญศรี	สรณำรักษ์	 กรรมกำร

	 3.	 นำยธีรภัทร	สันติเมทนีดล	 กรรมกำร

	 4.	 นำงเพ็ญจำ	อ่อนชิต	 กรรมกำร

	 5.	 นำยจ�ำรัส	ศักดิ์จิรพำพงษ์	 กรรมกำร

	 6.	 นำยจิรำยุ	นันท์ธรำธร	 กรรมกำรและเลขำนุกำร

	 	 หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

	 7.	 นำงสุจิตร	โชติพณิช	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน

	 8.	 นำงเพลินพิศ	โพธิสัตย์	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

•  คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงกล�โหม

	 1.	 พลเรือเอก	ประเสริฐ	บุญทรง	 ประธำนกรรมกำร

	 2.	 พลเอก	สุนทร	ฮีสวัสดิ์	 กรรมกำร

	 3.	 พลอำกำศเอก	ครองธรรม	รักษ์งำร	 กรรมกำร

	 4.	 พลเอก	รังสำทย์	แช่มเชื้อ	 กรรมกำร

	 5.	 พลโท	สมบูรณ์	ศรีมณฑำ	 กรรมกำร

	 6.	 พลตรี	ภรำดร	จินดำลัทธ	 กรรมกำรและเลขำนุกำร

	 	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนตรวจสอบภำยในกลำโหม

	 7.	 พันเอก	โยธิน	พิมพกำร	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 ผู้อ�ำนวยกำรกองตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง

	 	 ส�ำนักงำนตรวจสอบภำยในกลำโหม

	 8.	 พันเอก	ส�ำเริง	โกศลำนันท์	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 รองผู้อ�ำนวยกำรกองตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง

	 	 ส�ำนักงำนตรวจสอบภำยในกลำโหม
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

•  คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงก�รคลัง

	 1.	 นำงพันธ์ทิพย์	สุรทิณฑ์	 ประธำนกรรมกำร

	 2.	 นำยวีระชัย	ตันติกุล	 กรรมกำร

	 3.	 นำยวินัย	วิทวัสกำรเวช	 กรรมกำร

	 4.	 นำยประกอบ	ตันติยำพงศ์	 กรรมกำร

	 5.	 นำงทมยันตี	โปษยำนนท์	 กรรมกำร

	 6.	 นำยนรินทร์	กัลยำณมิตร	 กรรมกำรและเลขำนุกำร

	 	 หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรคลัง	

	 7.	 นำงสิริกำนต์	มหำลี้ตระกูล	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 รก.ผู้ตรวจสอบภำยในกระทรวง

	 8.	 นำงสำวพิมลสิริ	ลิมปมำลัยพร	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช�ำนำญกำรพิเศษ	

•  คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงก�รต่�งประเทศ

	 1.	 นำยบัณฑิต	โสตถิพลำฤทธิ์	 ประธำนกรรมกำร

	 2.	 นำยปรีชำ	วัชรำภัย	 กรรมกำร

	 3.	 นำยวิสุทธิ์	มนตริวัต	 กรรมกำร

	 4.	 นำงรัชฎำ	ถำวรเวช	 กรรมกำร

	 5.	 นำงสำวนวรัตน์	อโนมะศิริ	 กรรมกำร

	 6.	 นำยพิริยะ	เข็มพล	 กรรมกำรและเลขำนุกำร	

	 	 รองปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ

	 7.	 นำงวัชรำ	มณีปกรณ์	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร	

	 	 หัวหน้ำกลุ่มตรวจสอบภำยใน

•  คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

	 1.	 นำยวิชัย	ศรีขวัญ	 ประธำนกรรมกำร

	 2.	 นำยทินกร	น�ำบุญจิตต์	 กรรมกำร

	 3.	 นำยวิชัย	วนดุรงค์วรรณ	 กรรมกำร

	 4.	 นำยวิริยะ	เกิดผล	 กรรมกำร

	 5.	 นำยสมประสงค์	โขมพัตร	 กรรมกำร

	 6.	 นำงสำวสุภำพร	โทนสุวรรณ	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช�ำนำญกำรพิเศษ

	 7.	 นำงดุลยรัตน์	นิธิกฤตำนุสรณ์	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำรพิเศษ
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•  คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์

	 1.	 นำยสมเกียรติ	ฉำยะศรีวงศ์	 ประธำนกรรมกำร

	 2.	 นำยสุรเดช	ฉำยะเกษตริน	 กรรมกำร

	 3.	 นำงสุรีย์ประภำ	ตรัยเวช	 กรรมกำร

	 4.	 พลต�ำรวจโท	นเรศ	เทียนกริม	 กรรมกำร

	 5.	 นำยปติธรรม	ฐิติมนตรี	 กรรมกำร

	 6.	 นำยอนุกูล	ปดแก้ว	 กรรมกำรและเลขำนุกำร

	 	 ผู้อ�ำนวยกำรกองตรวจรำชกำร

	 7.	 นำงนำฏยำ	ทินกร	ณ	อยุธยำ	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 ผู้ตรวจสอบภำยในกระทรวง	

•  คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 1.	 นำยกู้เกียรติ	สุวรรณลักษณ์	 ประธำนกรรมกำร

	 2.	 นำยสมพงษ์	ปองเกษม	 กรรมกำร

	 3.	 นำยชวำลวุฑฒ	ไชยนุวัติ	 กรรมกำร

	 4.	 นำยสรุศักดิ์	ทองเพียร	 กรรมกำร

	 5.	 นำยอำทิตย์	นำมะสนธิ	 กรรมกำร

	 6.	 นำงสำวสุมำลี	จันทร์ก�ำเนิด		 กรรมกำรและเลขำนุกำร

	 	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักตรวจสอบภำยใน	

	 	 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 7.	 นำงสำวมำลินี	สุทธิรัตน์		 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร	

	 	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำระบบบริหำร	

	 	 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 8.	 นำยวุฒิพงศ์	เนียมหอม	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักตรวจรำชกำร

•  คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงคมน�คม

	 1.	 นำยถวัลย์รัฐ	อ่อนศิระ	 ประธำนกรรมกำร

	 2.	 นำยอำวุธ	วรรณวงศ์	 กรรมกำร

	 3.	 นำงสำวเพรำมำตร	หันตรำ	 กรรมกำร

	 4.	 นำยสุธีระ	อริยะวนกิจ	 กรรมกำร

	 5.	 นำยชัยศักดิ์	อังค์สุวรรณ	 กรรมกำร

	 6.	 นำยก้องเกียรติ	เกิดศรีพันธุ์		 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช�ำนำญกำรพิเศษ

	 7.	 นำงดวงใจ	อนุสรณ์ชัย		 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร	

	 	 นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช�ำนำญกำรพิเศษ
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•  คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

	 1.	 นำยชนะ	รุ่งแสง	 ประธำนกรรมกำร

	 2.	 นำงนิศำนำท	สถิรกุล	 กรรมกำร

	 3.	 นำยอดิศักดิ์	ทองไข่มุกต์	 กรรมกำร

	 4.	 นำยสมชัย	เพียรสถำพร	 กรรมกำร

	 5.	 นำยวิรัตน์	ขำวอุปถัมภ์	 กรรมกำร

	 6.	 นำงจินตนำ	เหลืองวิไลย์	 กรรมกำรและเลขำนุกำร

	 	 นักวิชำกำรเงินและบัญชีช�ำนำญกำรพิเศษ

	 	 รักษำกำรในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน

	 7.	 นำงอัจฉริยำ	มณีขัติย์	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 รก.ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

	 8.	 นำงสำววิปศยำ	ตะผัด	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 ผู้แทนผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักตรวจและประเมินผล

•  คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

	 1.	 นำยสือ	ล้ออุทัย	 ประธำนกรรมกำร
	 2.	 นำยสมบูรณ์	เมฆไพบูลย์วัฒนำ	 กรรมกำร
	 3.	 นำยเฉลิมชัย	เอกก้ำนตรง	 กรรมกำร
	 4.	 นำยสมเกียรติ	ศิริวัฒนโชค	 กรรมกำร
	 5.	 รองศำสตรำจำรย์อธิคม	ฤกษบุตร	 กรรมกำร
	 6.	 นำงสำวพิยะดำ	สุดกังวำล	 กรรมกำรและเลขำนุกำร
	 	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนเชี่ยวชำญ
	 7.	 นำงสำวปวีร์รวี	อินนุพัฒน์	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
	 	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำรพิเศษ
	 8.	 นำงสำวขวัญจิต	จินดำนุรักษ์	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
	 	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฎิบัติกำร

 • คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงพลังง�น

	 1.	 นำยปรำโมทย์	เอี่ยมศิริ	 ประธำนกรรมกำร
	 2.	 นำงปรียำภรณ์	วิเวกำภิรัต	 กรรมกำร
	 3.	 นำยไกรฤทธิ์	นิลคูหำ	 กรรมกำร
	 4.	 นำยพีระพล	สำครินทร์	 กรรมกำร
	 5.	 นำยพำนิช	พงศ์พิโรดม	 กรรมกำร
	 6.	 นำยสำวนันธิกำ	ทังสุพำนิช	 กรรมกำรและเลขำนุกำร	
	 	 หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงพลังงำน
	 7.	 นำงอิ่มเอม	พุกกะเวส	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
	 	 หัวหน้ำกลุ่มตรวจสอบภำยใน
	 8.	 นำยประเทือง	ชะอุ่ม	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
	 	 ผู้อ�ำนวยกำรกองตรวจและประเมินผล	
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•  คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงพ�ณิชย์

	 1.	 นำงสำวอรจิต	สิงคำลวณิช	 ประธำนกรรมกำร

	 2.	 นำงฉวีวรรณ	จันทนภุมมะ	 กรรมกำร

	 3.	 นำยประสิทธิ์	ด�ำรงชิตำนนท์	 กรรมกำร

	 4.	 นำยจักกพงศ์	ณ	บำงช้ำง	 กรรมกำร

	 5.	 นำงวรรณ์นิภำ	สุพรรณโอชำกุล	 กรรมกำร

	 6.	 นำงธนันดำ	ทีปวัชระ	 กรรมกำรและเลขำนุกำร

	 	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

	 	 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์

	 7.	 นำงวรรณดี	ตะโคดม	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน	ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์

	 8.	 นำงชไมพร	ล้วนเส้ง	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 นักวิชำกำรพำณิชย์ช�ำนำญกำร	ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์

•  คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงมห�ดไทย

	 1.	 นำยจ�ำนง	เฉลิมฉัตร	 ประธำนกรรมกำร

	 2.	 นำยพินัย	อนันตพงศ์	 กรรมกำร

	 3.	 นำยเมฆินทร์	เมธำวิกูล	 กรรมกำร

	 4.	 นำยศิวะ	ศิริเสำวลักษณ์	 กรรมกำร

	 5.	 นำยพูลศักดิ์	ประณุทนรพำล	 กรรมกำร

	 6.	 นำยสมคิด	จันทมฤก	 กรรมกำรและเลขำนุกำร

	 	 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหำดไทย

	 7.	 นำงสำวสุภำรัตน์	เอกวำนิช	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 ผู้ตรวจสอบภำยในกระทรวงมหำดไทย

	 8.	 นำงปำนจิตต์	มังคลัษเฐียร	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช�ำนำญกำรพิเศษ

	 	 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

•  คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงยุติธรรม

	 1.	 นำยดิเรก	เจริญผล	 ประธำนกรรมกำร

	 2.	 นำยเจียม	เสำวภำ	 กรรมกำร

	 3.	 นำงชูจิรำ	กองแก้ว	 กรรมกำร

	 4.	 พลเอก	วิชิต	สำทรำนนท์	 กรรมกำร

	 5.	 นำงสำวกำญจนำมำส	ช�ำนำญกิจ	 กรรมกำรและเลขำนุกำร

	 	 นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช�ำนำญกำรพิเศษ	

	 	 รักษำกำรในต�ำแหน่งผู้ตรวจสอบภำยในกระทรวง

	 6.	 นำงสำวเพชรำ	ภำคีมนต์	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำระบบบริหำรกระทรวงยุติธรรม

	 7.	 นำงสำวพัชรศรี	ศรีเมือง	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 หัวหน้ำส�ำนักผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงยุติธรรม
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•  คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงแรงง�น

	 1.	 นำยสีมำ	สีมำนันท์	 ประธำนกรรมกำร

	 2.	 นำงเจตนำ	มีเพียร	 กรรมกำร

	 3.	 นำยฐำปบุตร	ชมเสวี	 กรรมกำร

	 4.	 นำยผดุงศักดิ์	เทพหัสดิน	ณ	อยุธยำ	 กรรมกำร

	 5.	 นำยปน	วรรณพินิจ	 กรรมกำร

	 6.	 นำยสุทธิ	สุโกศล	 กรรมกำรและเลขำนุกำร

	 	 ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงแรงงำน	

	 7.	 นำงสำวรัชนี	ศรีชนะชัยโชค	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช�ำนำญกำรพิเศษ	

	 8.	 นำงสำวกำญจนกัญจ์	มงคลสีมำนนท์	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 นักวิชำกำรแรงงำนช�ำนำญกำรพิเศษ

•  คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงวัฒนธรรม

	 1.	 นำยอำรักษ์	สังหิตกุล	 ประธำนกรรมกำร

	 2.	 ศำสตรำจำรย์สุรพล	วิรุฬห์รักษ์	 กรรมกำร

	 3.	 นำงพูนสุข	โชติกวณิชย์	 กรรมกำร

	 4.	 นำยสมศักดิ์	เชำวน์ธำดำพงศ์	 กรรมกำร

	 5.	 นำงสมลักษณ์	เจริญพจน์	 กรรมกำร

	 6.	 นำงจันทิมำ	จริยเมโธ	 กรรมกำรและเลขำนุกำร

	 	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง

	 7.	 นำงอรอนงค์	ไกยูรวงศ์	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

	 8.	 นำงวรรณวิภำ	จำปะสุข	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักตรวจและประเมินผล

•  คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

	 1.	 นำยอภิชัย	ชวเจริญพันธ์	 ประธำนกรรมกำร

	 2.	 นำยเขมทัต	สุคนธสิงห์	 กรรมกำร

	 3.	 นำยปริทรรศน์	พันธุบรรยงก์	 กรรมกำร

	 4.	 นำยอนุสรณ์	แสงนิ่มนวล	 กรรมกำร

	 5.	 นำยแสงชัย	เอกพัฒนพำณิชย์	 กรรมกำร

	 6.	 นำงสำวกัญญ์อำภำ	ศรีวิสำร	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง	 ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำร

	 7.	 นำงสำวรัตน์สุดำ	ตันศรีสกุล	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
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•  คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

	 1.	 นำยมนัส	แจ่มเวหำ	 ประธำนกรรมกำร

	 2.	 นำยปญญำ	แก้วกียูร	 กรรมกำร

	 3.	 นำงรุ่งเรือง	สุขำภิรมย์	 กรรมกำร

	 4.	 นำงอรทัย	มูลค�ำ	 กรรมกำร

	 5.	 นำงสำววิภำ	โอสถำรมย์	 กรรมกำร

	 6.	 นำงนันทำ	อนะมำน	 กรรมกำรและเลขำนุกำร

	 	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง

	 7.	 นำยวัฒนชัย	จันทร์วีนุกูล	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 หัวหน้ำกลุ่มติดตำมประเมินผล	ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

	 8.	 นำงสำววันรวี	จุลเสน	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 นักจัดกำรงำนทั่วไปช�ำนำญกำร

•  คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงส�ธ�รณสุข

	 1.	 ว่ำที่ร้อยตรีเจริญศักดิ์	เอกสมำธิกุล	 ประธำนกรรมกำร

	 2.	 นำยมงคล	แสงหิรัญ	 กรรมกำร

	 3.	 นำยถวัลย์	พบลำภ	 กรรมกำร

	 4.	 นำยเสรี	หงส์หยก	 กรรมกำร

	 5.	 นำยกมล	วีระประดิษฐ์	 กรรมกำร

	 6.	 นำยวิศิษฎ์	ตั้งนภำกร	 กรรมกำรและเลขำนุกำร

	 	 อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

	 7.	 นำยพงศธร	พอกเพิ่มดี	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์	

	 	 ส�ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ

	 8.	 นำงสำวเครือพันธุ์	บุกบุญ	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช�ำนำญกำรพิเศษ	

	 	 รักษำกำรในต�ำแหน่งนักวิชำกำรตรวจสอบภำยในเชี่ยวชำญ	

	 	 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง	กระทรวงสำธำรณสุข

•  คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงอุตส�หกรรม

	 1.	 นำยรัชดำ	สิงคำลวณิช	 ประธำนกรรมกำร

	 2.	 นำยสำธิต	ชำญเชำวน์กุล	 กรรมกำร

	 3.	 นำยอนุสรณ์	เนื่องผลมำก	 กรรมกำร

	 4.	 นำยโกศล	ใจรังสี	 กรรมกำร

	 5.	 นำยประสงค์	นิลบรรจง	 กรรมกำรและเลขำนุกำร

	 	 หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอุตสำหกรรม

	 6.	 นำงรุจิรำ	ตั้งจิตด�ำรงรัตน์	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 ผู้ตรวจสอบภำยในกระทรวง

	 7.	 นำงสุปยำ	ลิมปกฤตนุวัตร์	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร



92

ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

อำ�น�จหน้�ที่

	 1.	 	ก�ำกับดูแลระบบกำรตรวจสอบและประเมินผลของกระทรวงและหน่วยงำนในสังกัดให้เปนตำมมำตรฐำน

ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรก�ำหนด

	 2.	 		สอบทำน	ติดตำม	และประเมินผลกำรปรับปรุงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนรำชกำร	และเสนอแนะ	

แนวทำงแก้ไขปญหำ

	 3.	 สอบทำนรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนและรำยงำนผลสถำนะทำงกำรเงินของกระทรวงและหน่วยงำนในสังกัด

	 4.	 	รำยงำนผลกำรปฏบัิตงิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมนิผลประจ�ำกระทรวงให้รฐัมนตร	ี พร้อมทัง้ส่งส�ำเนำ

ให้ปลัดกระทรวงและคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรทรำบทุกหกเดือน	เว้นแต่มีเรื่องจ�ำเปน

เร่งด่วนให้รำยงำนทันที

	 5.	 	เรียกให้เจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลอื่นใดมำชี้แจงหรือแสดงควำมคิดเห็นหรือเรียกเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ	 เพื่อประกอบ	

กำรพิจำรณำ

	 6.	 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรมอบหมำย

 



ภาคผนวก 2
>> รายชื่อฝายสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบและ  
 ประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ
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รายช่ือฝายสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ 
คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รเกี่ยวกับก�รกำ�หนดแนวท�งฯ

1.	นำงสำวเพ็ญนภำ	ปำนชื่น 4.	นำงสำวพิชญนันท์	มิลินรัชตทัศน์

2.	นำงวำสนำ	จัตุพร 5.	นำงสำวสุธำทิพย์	ปำนแม้น

3.	นำยอภิศักดิ์	หัตถะแสน

คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รกลุ่มกระทรวงด้�นเศรษฐกิจ

1.	นำงสำวมำรยำท	สมุทรสำคร 5.	นำยสุธัมมะ	ธรรมศักดิ์

2.	นำงสำววิมลมำส	ประยงค์ทรัพย์ 6.	นำยกิตติพัฒน์	ยลไชย

3.	นำงสำวมนวดี	จันทิมำ 7.	นำงสำวมณฑ์ชนก	มณีโชติ

4.	นำงสำวนรินทร์ธร	เศษโชติ 8.	นำงสำวเพ็ญพักตร์	ศิลปสุวรรณ

คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รกลุ่มกระทรวงด้�นสังคม

1.	นำงสิริลักษณ์	บ�ำรุงกิจ

คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รกลุ่มกระทรวงด้�นคว�มมั่นคงและก�รต่�งประเทศ

1.	นำงนันท์ชญำน์	จิรำกร

คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร
กลุ่มกระทรวงด้�นบริห�รและส่วนร�ชก�รไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวง

1.	นำยศุภชัย	งำมศิริกุลเจริญ 3.	นำงสำวพรทิวำ	วึบชัยภูมิ

2.	นำงสำวญำณินท์	สิงห์คู่

คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร กลุ่มจังหวัดคณะที่ 1

-

คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร กลุ่มจังหวัดคณะที่ 2

1.	นำงชลลดำ	วงษ์อินทร์ 3.	นำงสำวอำริสำ	เหมกุล

2.	นำยมนัสพงศ์	ชูทำน  

คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร กลุ่มจังหวัดคณะที่ 3

1.	นำยสุขโชค	นิรมิตสุขพรกุล 3.	นำงสำวนำริน	รอดแก้ว

2.	นำยนพรัตน์	สุภรำช



96

ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร กลุ่มจังหวัดคณะที่ 4

1.	นำงสำวทิตำภำ	จุลศิริวงศ์ 3.	นำยเดชำวัตร	ขจรเนติยุทธ

2.	นำยจักรกริช	แสนเดช

คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

1.	นำงสำวสุวพันธ์	จำรุพันธ์ 5.	นำงมธุรส	คงเพขร์	เฟอร์สคัวร์

2.	นำงสำวยุภำ	ทองถม 6.	นำงสำวสุจิตรำ	อนุนันตกุล

3.	นำงสำยพิน	สมบัติทอง 7.	นำงกิริยำ	อิ่มบุญตำ

4.	นำงสำวสุดำ	ศิลำกุล 8.	นำงสำยฝน	รัตนอำสำ

คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงกล�โหม

1.	พันเอก	ส�ำเริง	โกศลำนันท์ 3.	นำวำอำกำศโท	สุริยะ	แพ่งสุภำ

2.	พันเอกหญิง	หม่อมหลวง	สุภัทรำ	พรหมไชยวงศ์ 4.	พันโท	กิตติยุทธ	บุษยำภำ

คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงก�รคลัง

1.	นำงสำวเฉลิมรัตน์	อิ่มนุกูลกิจ 3.	นำงสำววลีลักษณ์	รินดวงดี

2.	นำยปกรณ์	ปติกุลตัง 4.	นำงสำวเพ็ญศิริ	เพชรไข่

คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงก�รต่�งประเทศ

1.	นำงอัญญำพร	เลิศพงศำภรณ์ 3.	นำงสำวสำลี	เดชพิณ

2.	นำงชลธิฌำ	เจริญรัตน์

คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์

1.	นำยอนุกูล	ปดแก้ว 4.	นำงสำวกำนดำ	ศีลำเจริญ

2.	นำงนำฏยำ	ทินกร	ณ	อยุธยำ 5.	นำงสำวพรพรรณ	ชลิทธิกุล

3.	นำยศรำวุธ	มูลโพธิ์

คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.	นำงสำวสุมำลี	จันทร์ก�ำเนิด 3.	นำยวุฒิพงศ์	เนียมหอม

2.	นำงนงลักษณ์	เกตุเวชสุริยำ
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงคมน�คม

1.	นำงกนกพร	นอบน้อม 3.	นำงสำวภักชนิพ์	ชุ่มมั่น

2.	นำงสำวณิชกำนต์	ปกติจิตต์ 4.	นำงกชกร	วุฒิเดชำชัย

คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

1.	นำงสำววิปศยำ	ตะผัด

คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1.	นำงสำวพิยะดำ	สุดกังวำล 3.	นำงสำวขวัญจิต	จินดำนุรักษ์

2.	นำงสำวปวีร์รวี	อินนุพัฒน์

คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงพลังง�น

1.	นำงมยุเรศ	เชยปรีชำ 2.	นำยกฤชชัย	อุทิศผล

คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงพ�ณิชย์

1.	นำยสมพร	ธรรมบูชิต

คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงมห�ดไทย

1.	นำยประดิษฐ์	สร้อยจิตร 2.	นำงสำววนิดำ	ผำงน�้ำค�ำ

คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงยุติธรรม

1.	นำงมะลิวรรณ	วิสุทธิศักดิ์ 2.	นำงสำวมณีรัตน์	คูศรีเทพประทำน

คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงวัฒนธรรม

1.	นำงภัสนันท์	สมนำค 3.	นำงสำวนงนุช	สิงห์พิลำ

2.	นำงพิมพร	จิรศิริเลิศ

คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

1.	นำงสำวรุ้งทิพย์	เมืองโคตร 4.	นำยประยูร	ทองมำก

2.	นำงสำวมนณภำ	เอี่ยมอุไร 5.	นำงสำวฐิตำภำ	เข็มเจริญ

3.	นำงสำวนิลวรรณ	ดำรำเมือง

คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

1.	นำยณัฐพงศ์	ศรีเมือง
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คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงแรงง�น

1.	นำงอุดมลักษณ์	สอนสำรี 3.	นำงชลอศรี	บุญแก้วสุข

2.	นำงต้องใจ	สุทัศน์	ณ	อยุธยำ

คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

1.	นำงสำวกัญญ์อำภำ	ศรีวิสำร 4.	นำงดุษฎี	มั่นควำมดี

2.	นำงกัญญำ	ศรีนวลชำติ 5.	นำงชมพูนุช	หอมกลิ่นเทียน

3.	นำยจิรวัฒน์	วงษ์สมำน 6.	นำงสำวฑิญำภรณ์	มั่งคั่ง

คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงส�ธ�รณสุข

1.	นำงสำวพิไลวรรณ	บุญอดุลยรัตน์ 3.	นำงสำวพลอยชมพู	จอมพำรำ

2.	นำงสำวกรภัทร	วันแก้ว 4.	นำยวรพจน์	จันทร์วงษ์

คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงอุตส�หกรรม

1.	นำงสำวเพ็ญนภำ	เปำวิสิทธิ์ 2.	นำงสำวทักษพร	โพธิ์เจริญ



ภาคผนวก 3
>>  สรุปการใชจายงบประมาณของโครงการ

และแผนงาน จำนวน 47 โครงการ
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปการใชจายงบประมาณของโครงการและแผนงาน 
จำนวน 47 โครงการ 

สามารถสรปุภาพรวมการใชจายงบประมาณ ดังมีรายละเอียด ดังนี้

ปงบประม�ณ พ.ศ. จำ�นวนเงิน (บ�ท)

2550 53,783,400

2551 114,914,600

2552 159,600,000

2553 455,808,357

2554 833,918,200

2555 981,276,641

2556 	2,260,547,281.25

2557 	1,959,589,337

2558 	2,295,788,456

2559 15,319,500,243

รวมเปนจำ�นวน 24,434,726,515.25
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

1.  โครงการที่สอดคลองยุทธศาสตร
(ดานความมั่นคง)

ชื่อยุทธศ�สตร์ งบประม�ณที่ใช้ดำ�เนินก�ร

v คว�มมั่นคง (รวมจำ�นวน 5 โครงก�ร) ยกเว้น โครงกำรจัดหำยำนเกรำะ	(กระทรวงกลำโหม)	

  ได้รับก�รจัดสรรงบประม�ณทั้งสิ้น 450,589,760 บ�ท เบิกจ่�ย 397,102,621.25 บ�ท

1.	 โครงกำรพัฒนำระบบควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ	

	 เพื่อรักษำประสิทธิภำพกำรให้บริกำร	เขตพญำไท	กทม.	

	 จ�ำนวน	1	ระบบ	(ปงบประมำณที่ด�ำเนินกำร	พ.ศ.	2559)

จัดสรรงบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2559	

จ�ำนวน	31,560,000	บำท

เบิกจ่ำยโดยใช้งบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2559	

จ�ำนวน	31,440,000	บำท

2.	 โครงกำรจัดหำเครื่องมือข่ำวกรองทำงกำรสื่อสำร	

	 จ�ำนวน	1	ระบบ	(ปงบประมำณที่ด�ำเนินกำร	พ.ศ.	2559)

จัดสรรงบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2559	

จ�ำนวน	50,000,000	บำท

เบิกจ่ำยโดยใช้งบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2559	

จ�ำนวน	49,750,000	บำท

3.	 โครงกำรของกระทรวงกลำโหม - ลับ	-

4.	 โครงกำรค่ำก่อสร้ำงอำคำรสถำนเอกอัครรำชทูต	

	 ณ	กรุงโตเกียว	(ค่ำตกแต่งภำยใน)	

	 (ปงบประมำณที่ด�ำเนินกำร	พ.ศ.	2556)

จัดสรรงบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2556	

จ�ำนวน	155,224,300	บำท

เบิกจ่ำยโดยใช้งบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2556	

จ�ำนวน	106,707,034.25	บำท

5.	 โครงกำรค่ำจัดซื้อท�ำเนียบเอกอัครรำชทูต	ณ	กรุงเฮลซิงกิ

(ปงบประมำณที่ด�ำเนินกำร	พ.ศ.	2558)

จัดสรรงบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2558	

จ�ำนวน	213,805,460	บำท

เบิกจ่ำยโดยใช้งบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2558	

จ�ำนวน	209,205,587	บำท

รวมเปนจำ�นวนเงินทั้งสิ้น จัดสรร รวมเปนจำ�นวน 450,589,760 บ�ท

ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2556	จ�ำนวน	155,224,300	บำท

	 พ.ศ.	2558	จ�ำนวน	213,805,460	บำท

	 พ.ศ.	2559	จ�ำนวน	81,560,000	บำท

เบิกจ่�ย รวมเปนจำ�นวน 397,102,621.25 บ�ท

ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2556	จ�ำนวน	106,707,034	บำท

	 พ.ศ.	2558	จ�ำนวน	209,205,587	บำท

	 พ.ศ.	2559	จ�ำนวน	81,190,000	บำท
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สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพื่อรักษาประสิทธิภาพการใหบริการ 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ 
ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2559

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 31,560,000 บาท  ผลการเบิกจาย 31,440,000 บาท คิดเปนรอยละ 99.62
ค.ต.ป. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

   

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 พัฒนำระบบปองกันและตรวจจับ

ผูบ้กุรกุทำงระบบเครอืข่ำยเพือ่ควำมมัน่คง

ปลอดภัย

2.	 พฒันำระบบบรหิำรแบนด์วดิท์และ

กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศเพือ่ควำมมัน่คง

ปลอดภัย

3.	 จัดหำระบบปองกันไวรัสระดับ

องค์กร

4.	 จั ดหำอุปกรณ ์ เครื อข ่ ำยและ

เครื่ อ งคอมพิวเตอร ์แม ่ข ่ ำยส�ำหรับ

กำรให้บริกำรประชำชน

•	ร ะ บ บ ค ว ำ ม มั่ น ค ง

ปลอด ภัยสำ รสน เทศฯ	

จ�ำนวน	1	ระบบ

•	ประชำชนผู ้ ใช ้บ ริกำรและ

หน่วยงำนภำยในกรมประชำสมัพนัธ์

มีควำมพึงพอใจต่อข้อมูลข่ำวสำรที่

เผยแพร่ผ่ำนสื่อสำรสำรสนเทศของ

กรมประชำสมัพันธ์	 ร้อยละ	 82.16	

ซึ่ ง สู งกว ่ ำ ท่ีก� ำหนดไว ้ ในแผน	

(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	75)

•	ระบบควำมมั่นคงปลอดภัย

สำรสนเทศฯ	 สำมำรถใช้งำนได้

ตำมวัตถุประสงค์อย่ำงต่อเนื่อง

จนถึ งป จจุบันและมีแนวโน ้ม

กำรขยำยตัวมำกขึ้น

ภ�พรวมโครงก�ร ดีม�ก ดีม�ก ดีม�ก

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 ผลลพัธ์จำกกำรด�ำเนนิโครงกำรส่งผลให้เกดิผลกระทบหลำยด้ำน	นอกจำกจะสอดคล้องและส่งเสริมนโยบำยรัฐทีใ่ห้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำ

ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคมของประเทศแล้ว	 ยงัท�ำให้ประเทศมรีะบบควำมมัน่คงปลอดภยัทำงสำรสนเทศ	 ให้ประชำชนทกุพ้ืนทีท่ีส่ำมำรถใช้บรกิำร

เครอืข่ำยอนิเตอร์เนต็ได้รบัข้อมลูข่ำวสำรภำครฐัอย่ำงทันท่วงทจีำกเวบ็ไซด์ทีป่ลอดภยัจำกกำรถกูขดัขวำงหรอืก่อกวน	 ช่วยให้ประชำชนสำมำรถน�ำข้อมูล

ที่ถูกต้อง	ทันกำรณ์ไปใช้ในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน	และสำมำรถน�ำไปประกอบกำรตัดสินใจเชิงธุรกิจได้อีกด้วย	

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 ผู้บริหำรของหน่วยงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในรำยละเอียดโครงกำรและเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบมีควำมพร้อมในกำรส่งเสริมให้กำรบริหำร

โครงกำรเปนไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 ในปท่ีผ่ำน	ๆ	มำไม่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณส�ำหรับใช้ในกำรด�ำเนินกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบสำรสนเทศ	ซ่ึงอำจส่งผลให้

ไม่สำมำรถบ�ำรุงรักษำและพัฒนำระบบควำมมั่นคงปลอดภัยได้อย่ำงต่อเนื่อง

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

	 1.	 ควรส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำระบบกำรตรวจจับและปองกันกำรโจมตีจำกภำยในและภำยนอกองค์กรให้เปนไปอย่ำงต่อเนื่องและ

ทันกับนวัตกรรมใหม่	ๆ	ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง

	 2.	 ควรประสำนร่วมกับส�ำนักรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์	 (สรอ.)	 และส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์	 (องค์กำรมหำชน)	 (สพธอ.)	

เพื่อปองกันกำรถูกบุกรุกโจมตีและจัดเก็บข้อมูลสถิติเพ่ือน�ำมำวิเครำะห์และรำยงำนต่อผู้บริหำรเพ่ือทรำบและร่วมพิจำรณำเพ่ือหำมำตรกำรหรือ

แนวทำงปองกันกำรถูกบุกรุกโจมตี

	 3.	 ควรส่งเสริมศักยภำพทำงด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบสำรสนเทศ	โดยให้หน่วยงำนออกแบบระบบสถำปตยกรรมทำง

เทคโนโลยีสำรสนเทศที่สำมำรถรองรับกับภัยคุกคำมหรือกำรถูกบุกรุกโจมตีที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการจัดหาเครื่องมือขาวกรองทางการสื่อสาร จำนวน 1 ระบบ 

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2559
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 50,000,000 บาท  ผลการเบิกจาย 49,750,000 บาท คิดเปนรอยละ 99.50

ค.ต.ป. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
   

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1. กำรจัดหำติดต้ังเคร่ืองมือข่ำวกรอง

ทำงกำรสื่อสำรทันต่อกำรเปล่ียนแปลง

เทคโนโลยีของประเทศเปำหมำย	และ

สำมำรถรวบรวมข่ำวสำรของประเทศ

เป  ำหมำย ได ้ ค รอบคลุ มพื้ นที่ แ ล ะ

มคีวำมต่อเนือ่ง	ท�ำให้ได้รบัข่ำวสำรเพิม่ขึน้

ทั้งเชิงปริมำณและคุณค่ำ

2.	 เพิ่ มขี ดควำมสำมำรถ ในกำร

รวบรวมข่ำวสำรและตรวจสอบควำม

เคล่ือนไหว	 เพื่อน�ำไปผลิตเปนรำยงำน

ข่ำวกรองทำงกำรสื่อสำรให้สำมำรถ

ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ข่ำวได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 รวดเร็ว	 ครบถ้วน

สมบูรณ์

•	เครื่ องมือข ่ ำวกรอง

ทำงกำรสื่อสำร	1	ระบบ

•	สำมำรถจดัท�ำรำยงำนข่ำวกรอง

ทำงกำรสื่อสำรที่มีควำมถูกต้อง	

รวดเร็ว	และทนัต่อเหตกุำรณ์	 ส่งให้

แก่ผู้ใช้ข่ำวน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

ในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย

ต่อประเทศชำติและประชำชน

•	กำรจัดหำติดตั้ ง เค ร่ืองมือ

ข่ำวกรองทำงกำรสื่อสำรเปนไป

ตำมวัตถุประสงค์	 และมกีำรใช้งำน

ต่อเน่ืองจนถึงปจจบุนั	โดยสำมำรถ

น�ำรำยงำนข่ำวกรองที่ได้รับช่วย

ปองกันเหตุควำมรุนแรงที่อำจ

เกิดขึ้นต่อประเทศ	 ซึ่งส่งผลให้

ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สนิ	และช่วยเพิม่ศกัยภำพ

กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีใน

กำรน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำเพ่ิม

ประสิทธิภำพที่ สอดคล ้องกับ

แผนปฏิบัติกำรกำรแก้ไขปญหำ

และพัฒนำประเทศ	 ทั้งนี้	 ยังพบ

ควำมไม ่ต ่อเนื่องของสัญญำณ

เมื่อสภำพอำกำศไม่อ�ำนวย

ภ�พรวมโครงก�ร ดีม�ก ดีม�ก ดี

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 กำรด�ำเนินโครงกำรส่งผลกระทบในทุกด้ำนกำรข่ำวของประเทศ	 เน่ืองจำกรำยงำนข่ำวกรองทำงกำรสื่อสำรท่ีได้รับสำมำรถช่ววยปองกัน

ภัยคุกคำมที่อำจเกิดขึ้น	ซึ่งหำกเกิดภัยคุกคำมจะส่งผลต่อเศรษฐกิจ	สัมคม	วัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อม	ดังนั้นกำรมีเครื่องมือข่ำวกรองทำงกำรสื่อสำร

ที่ทันสมัยจะช่วยให้ผู้ใช้ข่ำวน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของประเทศได้เปนอย่ำงดี

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 งบประมำณทีไ่ด้รบัในกำรจัดซ้ือเครือ่งมือข่ำวกรองทำงกำรสือ่สำรและเจ้ำหน้ำทีไ่ด้รบักำรฝกอบรมกำรใช้เครือ่งมอืดงักล่ำว	ส่งผลให้สำมำรถ

เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนกำรข่ำว

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 กำรจดัซือ้เครือ่งมอืเปนกำรจัดซือ้เพือ่ใช้ในรำชกำรลับ	 แต่ยงัต้องมกีำรประกำศคณุลกัษณะเฉพำะของเคร่ืองมอืและประกำศรำคำกลำงเผยแพร่

ต่อสำธำรณะทำงเวบ็ไซต์	 www.nia.go.th	 กำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำวมคีวำมเปนไปได้สงูทีจ่ะล่วงรูถ้งึกลุม่เปำหมำย	 และอำจถกูต่อต้ำนทำงกำรข่ำวกรอง

ด้วยกำรเพิ่มมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยทำงกำรสื่อสำรมำกขึ้น	ซึ่งจะเปนปญหำอุปสรรคที่ส�ำคัญในกำรด�ำเนินงำนข่ำวกรองทำงกำรสื่อสำร

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

 -
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

โครงการของกระทรวงกลาโหม (ลับ)
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการคากอสรางอาคารสถานเอกอัคราชฑูต ณ กรุงโตเกียว (คาตกแตงภายใน)

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2556
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 155,224,300 บาท ผลการเบิกจาย 106,707,034.25 บาท คิดเปนรอยละ 68.74

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการตางประเทศ   

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 เพื่อให ้มีสถำนที่ท�ำงำนส�ำหรับ

ข้ำรำชกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศและ

ทมีประเทศไทยในฐำนะผู้แทนประเทศไทย 

สำมำรถด�ำเนนิภำรกจิด้ำนกำรต่ำงประเทศ

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

2.	 เพื่อให้มีสถำนที่ให้บริกำรประชำชน

ส�ำหรับภำรกิจด้ำนงำนกงสุล	 รวมทั้ง

กำรคุ ้มครองให้ควำมช่วยเหลือคนไทย

ในต่ำงประเทศและภำรกิจอื่น	ๆ	อย่ำง

เหมำะสม

1.	 อำคำรทีท่�ำกำร	สอท.	

ณ	 กรุงโตเกียว	 ได้รับกำร

ตกแต่งภำยใน

2.	 มีพื้นที่อ�ำนวยควำม

สะดวกให ้กับประชำชน

ผู้มำติดต่องำนกงสุล

1.	 ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีสถำน

เอกอัครรำชฑูตฯ	 ทีมประเทศไทย

สำมำรถ ใช ้ ป ระ โยชน ์ อ ำคำร

ในกำรปฏิบัติภำรกิจในหน ้ำที่

ควำมรับผิดชอบได้อย่ำงเต็มที่

2.	 ประชำชนผู้มำติดต่อใช้บริกำร

งำนกงสุลทั้ งชำวไทยและชำว

ต่ำงประเทศ	 ได้รับบริกำรทีม่คีวำม

สะดวกสบำยและมีประสิทธิภำพ

เพิ่มมำกขึ้น

3.	 เสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นและ

ภำพลักษณ์ท่ีดีของประเทศไทย

ต่อนำนำอำรยประเทศ

•	อำคำรและกำรตกแต่งภำยใน

อยู่ในสภำพสวยงำม	สมบูรณ์	และ

ร อบ รั บ ด� ำ เ นิ น ภ ำ ร กิ จ ด ้ ำ น

กำรต่ำงประเทศในทุกมิติได้อย่ำง

เต็มประสิทธิภำพจนถึงปจจุบัน	

ภ�พรวมโครงก�ร ดีม�ก ดีม�ก ดีม�ก

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 สนองตอบต่อนโยบำยด้ำนกำรต่ำงประเทศในกำรส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดี	 นอกจำกนี้กำรอุปกรณ์บำงส่วนมำจำกประเทศไทยและกำรด�ำเนิน

โครงกำรของทีมประเทศไทยก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์ที่ดี	 ก่อให้เกิดกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ	 กำรค้ำ	 กำรลงทุนที่มีแนวโน้มดีขึ้น	นอกจำกนี้ยังเปน

กำรเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่ำงแดน	สร้ำงสภำพแว้ดล้อมที่ดี	ส่งเสริมกำรน�ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้อีกด้วย	

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 1.	 ควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกกระทรวงฯ	

	 2.	 บริษัทตกแต่งภำยในเปนบริษัทที่มีควำมรู้	 ควำมเชี่ยวชำญงำนก่อสร้ำงและกำรตกแต่งภำยในที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของควำมเปนไทย	

ตลอดจนมีควำมช�ำนำญในพื้นที่เปนอย่ำงดี	จึงท�ำให้งำนบรรลุผลส�ำเร็จตำมเปำหมำย

	 3.	 ผู้บริหำรกระทรวงฯ	 ผู้บริหำรสถำนเอกอัครรำชทูตฯ	 เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง	 และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ	 มีกำรควบคุม

ก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินกำรตำมโครงกำรอย่ำงต่อเนื่องเปนไปตำมสัญญำกำรจ้ำงงำน	ท�ำให้งำนประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงมีคุณภำพ
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❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 1.	 กำรด�ำเนินงำนภำยใต้กรอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ	 พ.ศ.	 2535	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ซึ่งเปน

กฎหมำยภำยในประเทศไทย	ท�ำให้กำรปฏิบตังิำนตำมขัน้ตอนของระเบยีบพัสดฯุ	ไม่สอดคล้องกบักฎหมำยท้องถิน่	และควบคมุงำนส�ำหรับกำรก่อสร้ำง

ในต่ำงประเทศมีอัตรำที่สูงกว่ำกำรจ้ำงตำมระเบียบพัสดุฯ	 ของประเทศไทย	 กำรวำงหลักประกันสัญญำจึงต้องขอท�ำควำมตกลงกับกรมบัญชีกลำง	

เพื่อขอยกเว้นระเบียบพัสดุฯ	ดังกล่ำว	ซึ่งค่อนข้ำงใช้ระยะเวลำในกำรพิจำรณำจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องนำนพอสมควร

	 2.	 ระยะเวลำในกำรขออนุมัติงบประมำณ	 (กำรโอนเปล่ียนแปลงรำยกำรงบประมำณ)	 กำรขอขยำยระยะเวลำกำรก่อหน้ีผูกพัน	 ขอขยำย

ระยะเวลำกำรเบิกจ่ำยเงิน	ต้องใช้ระยะเวลำนำนพอสมควรจึงจะได้รับกำรอนุมัติอย่ำงเปนทำงกำรจำกส�ำนักงบประมำณและกรมบัญชีกลำง

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

	 กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในต่ำงประเทศมีกฎหมำยและธรรมเนียมปฏิบัติท้องถ่ินท่ีแตกต่ำงจำกกฎหมำยประเทศไทย	ดังนั้น	คณะรัฐมนตรี	

ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระเบียบว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐในต่ำงประเทศ	 เพ่ือให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงในต่ำงประเทศ

สอดคล้องกับกฎหมำย/ธรรมเนียมปฏิบัติท้องถิ่น	 และด�ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้อย่ำงรวดเร็ว	 มีควำมยืดหยุ่นและคล่องตัว	 ตำมพระรำชบัญญัติ

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ	พ.ศ.	2560	มำตรำ	6	ซึ่งให้หน่วยงำนของรัฐที่มีส่วนงำนตั้งอยู่ในต่ำงประเทศ	จัดให้มีระเบียบ	ข้อบังคับ	

หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุขึ้นใช้เองทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน	ก็ให้กระท�ำได้	
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สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการคาจัดซื้อทำเนียบเอกอัคราชฑูต ณ กรุงเฮลซิงกิ

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2558
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 213,805,460 บาท  ผลการเบิกจาย 209,205,587 บาท  คิดเปนรอยละ 97.85

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการตางประเทศ
   

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 เพือ่ให้มสีถำนทีพ่�ำนกัเอกอคัรรำชฑตู

ที่มีควำมสง่ำงำม	 ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่พักอำศัย

ที่ เหมำะสมและสมเ กียร ติ ในฐำนะ

หัวหน้ำคณะผู้แทนไทยในกรุงเฮลซิงกิ

2.	 เพื่อให้มีสถำนที่ส�ำหรับกำรประชุม

กำรเลี้ยงรับรองคณะฑูต ชุมชนไทย	

ผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน	

ใ น ฐ ำน ะ หั ว หน ้ ำ คณะผู ้ แ ทน ไทย

เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินภำรกิจด้ำน

กำรต่ำงประเทศในทุกมิติ

1.	 ท�ำเนียบเอกอคัรรำชฑตู	

ณ	กรุงเฮลซิงกิ	ที่มีควำม

สง่ำงำม	 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่

พักอำศัยที่เหมำะสมและ

สมเกียรติในฐำนะหัวหน้ำ

คณะผูแ้ทนไทยในกรงุเฮลซงิกิ	

2.	 ส ถ ำ น ที่ ส� ำ ห รั บ

กำรประชุมกำรเลี้ยงรับรอง

คณะฑูต	ชุมชนไทย	ผู้แทน

หน ่ ว ย ง ำนภำค รั ฐและ

ภำคเอกชน	ในฐำนะหวัหน้ำ

คณะผูแ้ทนไทย	เพือ่สนบัสนนุ

กำรด� ำ เนินภำรกิจด ้ ำน

กำรต่ำงประเทศในทุกมิติ

1.	 เอกอัครรำชฑูต	 ข้ำรำชกำร

และเจ้ำหน้ำที่มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น	

มีสถำนที่สวยงำม	 มีกำรตกแต่ง

เพ่ิมเติมให้มีเอกลัษณ์ควำมเปนไทย	

เผยแพร่วัฒนธรรมไทยมีส่ิงอ�ำนวย

ควำมสะดวกครบถ้วนรองรบักำรปฏบิตัิ

ภำรกิจของเอกอัครรำชฑูตฯ	และ

สถำนเอกอคัรรำชฑตูฯ	ได้เปนอย่ำงดี

2.	 ประชำชนชำวไทยหรือชำว

ต่ำงประเทศ	 ผู้แทนจำกทุกภำคส่วน

ที่มำร่วมประชุม	 กำรศึกษำดูงำน	

กำรเลีย้งรับรอง	 ได้รัรบควำมสะดวก

สบำยเพิ่มมำกขึ้น

3.	 ประหยดังบประมำณในกำรเช่ำ

ท�ำเนียบเอกอคัรรำชฑตูฯ	ในระยะยำว 

และเปนกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์

ในต ่ำงประเทศที่มีควำมคุ ้มค ่ำ	

เนือ่งจำกรำคำตลำดอสงัหำรมิทรพัย์

มีมูลค่ำเพิ่มขึ้นทุกป

4.	 เสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นและ

ภำพลักษณ์ท่ีดีของประเทศไทยต่อ

นำนำอำรยประเทศและสนับสนุน

ให ้กำรปฏิบั ติภำรกิ จด ้ ำนกำร

ต่ำงประเทศทุกมิติมีประสิทธิภำพ	

มีควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับสำธำรณรัฐ

ฟนแลนด์	 มีโอกำสขยำยตลำด

สินค้ำไทย	 เพื่อเพิ่มมูลค่ำกำรค้ำ

ระหว่ำงประเทศ	 ส่งผลให้เศรษฐกิจ	

สังคม	 วัฒนธรรมและคุณภำพชีวิต

ของประชำชนในประเทศไทยใน

ภำพรวมดีขึ้นด้วย

•	ส ถ ำน เ อ ก อั ค ร ร ำ ชทู ต ฯ

มคีวำมสง่ำงำม	เหมำะสมในกำรเปน

สถำนที่ส�ำหรับกำรประชุมกำร

เลี้ยงรับรองคณะฑูต	 ชุมชนไทย	

ผู ้ แทนหน ่วยงำนภำครัฐและ

ภำคเอกชน	 ซ่ึงยังคงใช้ประโยชน์

จำกผลผลติของโครงกำรอย่ำงเตม็

ประสิทธิภำพ	 มีควำมต่อเนื่องถึง

ปจจุบัน

ภ�พรวมโครงก�ร ดีม�ก ดีม�ก ดีม�ก
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❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 โครงกำรสำมำรถสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของประเทศ	 ช่วยประหยัดงบประมำณในระยะยำว	 นอกจำกน้ียังเปนกำรเผยแพร่วัฒนธรรมไทยใน

ต่ำงแดน	และเนื่องจำกมีระบบรักษำควำมปลอดภัยทีทันสมัย	จึงส่งผลให้ประชำชนในพื้นที่ใกล้เคียงมีควำมปลอดภัยเพิ่มมำกขึ้นอีกด้วย	

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 1.	 ผู้บริหำรกระทรวงฯ	ผู้บริหำรสถำนเอกอัครรำชทูตฯ	 เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ	 ให้ควำมส�ำคัญกับโครงกำร	จึงร่วมกันพิจำรณำ	สรรหำ	

คัดเลือก	และจัดซื้ออำคำรพร้อมที่ดินที่ขนำดพื้นที่ใช้สอยเหมำะสมตำมวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด

	 2.	 ได้รับควำมร่วมมือจำกส�ำนักงบประมำณในกำรโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำรเงินเหลือจ่ำยค่ำจัดซื้อบ้ำนพักกงสุลใหญ่	ณ	นครแฟรงก์เฟร์ต	

มำสมทบกับงบประมำณที่ได้รับจึงท�ำให้กำรจัดซื้อท�ำเนียบเอกอัครรำชทูต	ณ	กรุงเฮลซิงกิ	เสร็จสิ้นโดยเร็ว

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

 อำคำรทีเ่หมำะสม	อยู่ในท�ำเลท่ีดมีีควำมสวยงำม	ต้องใช้ระยะเวลำในกำรคัดเลอืกและสรรหำและวงเงนิทีไ่ด้รบัจดัสรรอำจไม่เพียงพอเมือ่ต้องซ้ือจรงิ

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

 -
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2.  โครงการที่สอดคลองยุทธศาสตร 
(ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน)

ชื่อยุทธศ�สตร์ งบประม�ณที่ใช้ดำ�เนินก�ร

❖ ก�รสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน (รวมจำ�นวน 17 โครงก�ร)

 ได้รับก�รจัดสรรงบประม�ณทั้งสิ้น  17,041,256,844  บ�ท  เบิกจ่�ย  16,493,466,461.09  บ�ท

1.	 โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีเครื่องจักร

	 	เครื่องมือ	 และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ

ภำคกำรผลติ	และบรกิำรทีด่�ำเนนิกำรแล้วเสรจ็ในป	2556	

ที่มีกำรขยำยผล

	 (ปงบประมำณทีด่�ำเนินกำร	พ.ศ.	2555	-	พ.ศ.	2556)

จัดสรรงบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2555	

จ�ำนวน	44,780,000	บำท	

เบิกจ่ำยโดยใช้งบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2556

จ�ำนวน	44,780,000	บำท

2.	 โครงกำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำร	เพื่อรองรับ

	 กำรทดสอบสินค ้ำให ้มีคุณภำพและปลอดภัยต่อ

	 ผู้บริโภค

	 (ปงบประมำณที่ด�ำเนินกำร	พ.ศ.	2559)

จัดสรรงบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2559	

จ�ำนวน	188,904,000	บำท

เบิกจ่ำยโดยใช้งบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2559	

จ�ำนวน	183,150,442	บำท

3.	 โครงกำรก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือบ้ำนนำเกลือ	จังหวัดตรัง

	 (ปงบประมำณทีด่�ำเนินกำร	พ.ศ.	2555	-	พ.ศ.	2558)

จดัสรรงบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	 2555	 -	 พ.ศ.	 2558	

รวมเปนจ�ำนวน	406,945,000	บำท

ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2554	 	จ�ำนวน	58,350,000	บำท

	 พ.ศ.	2555	 	จ�ำนวน	10,000,000	บำท

	 พ.ศ.	2556	 	จ�ำนวน	178,350,000	บำท

																		พ.ศ.	2557	 	จ�ำนวน	91,391,800	บำท

																		พ.ศ.	2558	 	จ�ำนวน	68,853,200	บำท

เบกิจ่ำยโดยใช้งบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	 2555	 -	พ.ศ.	 2558 

รวมเปนจ�ำนวน	406,945,000	บำท

ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2555	 	จ�ำนวน	61,041,750	บำท

																		พ.ศ.	2556	 	จ�ำนวน	163,678,629	บำท

																		พ.ศ.	2557	 	จ�ำนวน	113,371,421	บำท

																		พ.ศ.	2558	 	จ�ำนวน	68,853,200	บำท
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ชื่อยุทธศ�สตร์ งบประม�ณที่ใช้ดำ�เนินก�ร

4.	 โครงกำรก่อสร้ำงถนนสำยเลี่ยงเมืองบ้ำนทุ ่งเสี้ยว-

	 บ้ำนสันปำตอง-บ้ำนหำงดง	 (ตอนที่	 2)	อ�ำเภอหำงดง,	

	 อ�ำเภอสันปำตอง	จังหวัดเชียงใหม่

	 (ปงบประมำณทีด่�ำเนินกำร	พ.ศ.	2554	-	พ.ศ.	2558)

จัดสรรงบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2554	-	พ.ศ.	2558	

รวมเปนจ�ำนวน	989,696,000	บำท

ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2554	จ�ำนวน	148,500,000	บำท

																		พ.ศ.	2555	 	จ�ำนวน	180,000,000	บำท

																		พ.ศ.	2556	 	จ�ำนวน	256,000,000	บำท

																		พ.ศ.	2557	 	จ�ำนวน	405,196,000	บำท

เบิกจ่ำยโดยใช้งบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2554	-	พ.ศ.	2558	

รวมเปนจ�ำนวน	989,340,568.41	บำท

ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2554	 	จ�ำนวน	148,454,400	บำท

	 พ.ศ.	2555	 	จ�ำนวน	162,002,965	บำท

																		พ.ศ.	2556	 	จ�ำนวน	275,087,437	บำท

 พ.ศ.	2557	จ�ำนวน	353,189,620.44	บำท

	 พ.ศ.	2558	 	จ�ำนวน	50,606,145.97	บำท

5.	 	โครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวงหมำยเลข	108	สำย	

อ.จอมทอง	-	อ.ฮอด	จ.เชียงใหม่

	 (ปงบประมำณทีด่�ำเนินกำร	พ.ศ.	2554	-	พ.ศ.	2557)

จัดสรรงบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2554	-	พ.ศ.	2556	

รวมเปนจ�ำนวน	599,674,000	บำท

ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2554	 	จ�ำนวน	90,000,000	บำท

	 พ.ศ.	2555	 	จ�ำนวน	169,859,000	บำท

	 พ.ศ.	2556	 	จ�ำนวน	339,815,000	บำท

เบิกจ่ำยโดยใช้งบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2554	-	พ.ศ.	2556	

รวมเปนจ�ำนวน	599,642,314.68	บำท

ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2554		จ�ำนวน	90,000,000	บำท

	 พ.ศ.	2555		จ�ำนวน	169,859,000	บำท

	 พ.ศ.	2556	 	จ�ำนวน	339,783,314.68	บำท

6.	 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมภำคอุตสำหกรรมใน

	 กำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน

	 (ปงบประมำณทีด่�ำเนินกำร	พ.ศ.	2556	-	พ.ศ.	2558)

จัดสรรงบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2556	-	พ.ศ.	2558	

รวมเปนจ�ำนวน	486,720,000	บำท

ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2556	 	จ�ำนวน	190,000,000	บำท

	 พ.ศ.	2557	 	จ�ำนวน	141,820,000	บำท

	 พ.ศ.	2558	 จ�ำนวน	154,900,000	บำท

เบิกจ่ำยโดยใช้งบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2556	-	พ.ศ.	2558	

รวมเปนจ�ำนวน	413,639,760	บำท

ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2556	 	จ�ำนวน	160,215,300	บำท

	 พ.ศ.	2557	 	จ�ำนวน	129,762,500	บำท

	 พ.ศ.	2558	 	จ�ำนวน	123,661,960	บำท
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7.	 โครงกำรงบลงทุน	ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอ้อยและน�ำ้ตำล

	 (ปงบประมำณที่ด�ำเนินกำร	พ.ศ.	2559)

จัดสรรงบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2559	

จ�ำนวน	117,661,700	บำท	

เบิกจ่ำยโดยใช้งบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2559	

จ�ำนวน	85,148,300	บำท

8.	 โครงกำรก่อสร้ำงด่ำนศุลกำกรเชียงของแห่งใหม่

	 และสิ่งปลูกสร้ำงประกอบ

	 (ปงบประมำณทีด่�ำเนินกำร	พ.ศ.	2557	-	พ.ศ.	2558)

จัดสรรงบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2557	

จ�ำนวน	377,000,000	บำท

เบิกจ่ำยโดยใช้งบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2558	

จ�ำนวน	372,312,185	บำท

9.	 โครงกำรบูรณะวัดอรุณรำชวรำรำมรำชวรวิหำร

	 (ปงบประมำณท่ีด�ำเนินกำร	พ.ศ.	2556	-	พ.ศ.	2558)

จัดสรรงบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2556	-	พ.ศ.	2558	

รวมเปนจ�ำนวน	109,700,000	บำท

ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2556	 	จ�ำนวน	39,700,000	บำท

	 พ.ศ.	2557	 	จ�ำนวน	40,000,000	บำท

	 พ.ศ.	2558	 	จ�ำนวน	30,000,000	บำท

เบิกจ่ำยโดยใช้งบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2556	-	พ.ศ.	2558 

รวมเปนจ�ำนวน	109,580,000	บำท

ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2556	 	จ�ำนวน	39,700,000	บำท

	 พ.ศ.	2557	 	จ�ำนวน	40,000,000	บำท

	 พ.ศ.	2558	 	จ�ำนวน	29,880,000	บำท

10.	 โครงกำรพัฒนำมรดกโลกสุโขทัยและเมืองบริวำร	

	 (ศรีสัชนำลัยและก�ำแพงเพชร)

	 (ปงบประมำณที่ด�ำเนินกำร	พ.ศ.	2557)

จัดสรรงบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2557	

จ�ำนวน	85,768,900	บำท

เบิกจ่ำยโดยใช้งบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2557	

จ�ำนวน	85,768,900	บำท

11.	 โครงกำรจัดท�ำปำยบอกทำง	เข้ำสู่แหล่งท่องเท่ียวท่ัวประเทศ

	 (ปงบประมำณที่ด�ำเนินกำร	พ.ศ.	2559)

จัดสรรงบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2559	

จ�ำนวน	150,000,000	บำท

เบิกจ่ำยโดยใช้งบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2559	

จ�ำนวน	139,800,000	บำท

12.	 โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์บริกำรกำรท่องเที่ยวและ

	 ส่งเสริมสินค้ำ	OTOP	จังหวัดตำก

	 (ปงบประมำณที่ด�ำเนินกำร	พ.ศ.	2556)

จัดสรรงบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2556	

จ�ำนวน	10,000,000	บำท	

เบิกจ่ำยโดยใช้งบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2556	

จ�ำนวน	9,970,000	บำท	
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13.	 โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่และปรับปรุง

	 บริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ�ำนวยควำม

	 สะดวกด้ำนกำรท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

	 (ปงบประมำณที่ด�ำเนินกำร	พ.ศ.	2557)

จัดสรรงบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2557	

จ�ำนวน	88,655,000	บำท

เบิกจ่ำยโดยใช้งบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2557	

จ�ำนวน	88,655,000	บำท

14.	 	โครงกำรส่งเสรมิและพฒันำธุรกจิเลีย้งปลำนลิแปลงเพศ

เพื่อสร้ำงฐำนรำยได้อย่ำงยั่งยืน

	 (ปงบประมำณที่ด�ำเนินกำร	พ.ศ.	2558)

จัดสรรงบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2558	

จ�ำนวน	50,766,200	บำท

เบิกจ่ำยโดยใช้งบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2558	

จ�ำนวน	N/A	บำท

15.	 	โครงกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมควำมเปนอยู่ระดับต�ำบล 

(ต�ำบลละ	5	ล้ำนบำท)

	 (ปงบประมำณที่ด�ำเนินกำร	พ.ศ.	2559)

จัดสรรงบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2559	

จ�ำนวน	13,235,986,044	บำท	

เบิกจ่ำยโดยใช้งบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2559	

จ�ำนวน	12,866,747,118	บำท

16.	 โครงกำรตรงัอนัดำมนัเกทเวย์	(Trang	Andaman	Gateway)

	 (ปงบประมำณที่ด�ำเนินกำร	พ.ศ.	2558)

จัดสรรงบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2558	

จ�ำนวน	35,000,000	บำท

เบิกจ่ำยโดยใช้งบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2558

จ�ำนวน	34,490,000	บำท

17.	 โครงกำรพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตำและอุทยำน

	 กำรเรียนรู้ฝงอันดำมันเฉลิมพระเกียรติ	 84	 พรรษำ	

	 จังหวัดกระบี่

	 (ปงบประมำณที่ด�ำเนินกำร	พ.ศ.	2557)

จัดสรรงบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2557	

จ�ำนวน	64,000,000	บำท

เบิกจ่ำยโดยใช้งบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2557	

จ�ำนวน	63,496,873	บำท

รวมเปนจำ�นวนเงินทั้งสิ้น จัดสรร รวมเปนจำ�นวน 17,041,256,844 บ�ท

ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2554	 	จ�ำนวน	296,850,000	บำท

	 พ.ศ.	2555	 	จ�ำนวน	404,639,000	บำท

	 พ.ศ.	2556	 	จ�ำนวน	1,013,865,000	บำท

	 พ.ศ.	2557	 	จ�ำนวน	1,293,831,700	บำท

	 พ.ศ.	2558	 	จ�ำนวน	339,519,400	บำท

	 พ.ศ.	2559	 	จ�ำนวน	13,692,551,744	บำท

เบิกจ่�ย รวมเปนจำ�นวน 16,493,466,461.09 บ�ท

ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2554	 	จ�ำนวน	238,454,400	บำท

	 พ.ศ.	2555	 	จ�ำนวน	392,903,715	บำท

	 พ.ศ.	2556	 	จ�ำนวน	1,033,214,681	บำท

	 พ.ศ.	2557	 	จ�ำนวน	874,244,314	บำท

	 พ.ศ.	2558	 	จ�ำนวน	679,803,491	บำท

	 พ.ศ.	2559	จ�ำนวน	13,274,845,860	บำท
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สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ            

ของภาคการผลิตและบริการ ที่ดำเนินการแลวเสร็จในป พ.ศ. 2556 ที่มีการขยายผล
ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556

งบประมาณทีไ่ดรบัจดัสรร 44,780,000 บาท ผลการเบิกจาย 44,780,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบ-

กำรไทยให ้สำมำรถพัฒนำเครื่อง จักร	

เคร่ืองมือและอุปกรณ์	 ที่ทันสมัยจำก

ต่ำงประเทศตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้

ในประเทศด้วยคุณภำพ	 รำคำ	 ท่ีสำมำรถ

แข่งขันได้ด้วยกระบวนกำรทำงวิศวกรรม

2.	 เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำ

สร้ำงเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์	

อย ่ ำ ง ถูกต ้องและเป นระบบให ้แก ่

ผูป้ระกอบกำรไทย	ให้มีควำมสำมำรถทำง

เทคโนโลยีสูงขึ้น	 ในกำรสร้ำงเครื่องจักร	

เครือ่งมอืและอุปกรณ์

3.	 เพื่ อยกขีดควำมสำมำรถของ

ผู้ประกอบกำรและบุคลำกรในกำรออกแบบ

และสร้ำงเครือ่งจักร	เครือ่งมือ	และอปุกรณ์

4.	 เพื่อส่งเสริมให้ภำคอุตสำหกรรมมี

กำรลงทุนในกำรพัฒนำเทคโนโลยี

5.	 เพื่อผลักดันผู ้ประกอบกำรภำค

กำรผลิตให้ใช้เครื่องจักร	 เครื่องมือ	 และ

อุปกรณ์ภำยในประเทศ	 ลดกำรพึ่งพำ

เทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ

1.	 ผลติเคร่ืองจกัรต้นแบบ	

26	เครื่อง

2.	 ผู ้ ไ ด ้ รั บ ก ำ ร อบ รม	

จ�ำนวน	604	คน

3.	 ผู้ได้รับรำงวัลผลงำน

ดีเด่น	จ�ำนวน	14	คน

4.	 สถำนประกอบกำร

ที่น�ำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์	

23	รำย

5.	 ควำมพึงพอใจของ

ผูร้บักำรอบรมร้อยละ	96.50

•	สำมำรถสร้ำงเคร่ืองจักรได้เอง

ภำยในประเทศ	 ลดปญหำกำรพ่ึงพำ

เทคโนโลยีจำกต ่ำงประเทศโดย

เฉพำะกำรซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักร

ทีน่�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ	ท�ำให้เกดิ

กำรคิดใหม่	 เพื่อพัฒนำเทคโนโลยี

ให้สงูข้ึน	เกดิประโยชน์	กบัประเทศ

ทั้งด้ำนเทคโนโลยีเศรษฐกิจและ

สังคม

•	กำรน�ำเคร่ืองจักรต้นแบบไป

ผลิตเพื่อจ�ำหน่ำยและใช้ประโยชน์

อย่ำงต่อเนือ่ง	มกีำรพัฒนำ	ต่อยอด	

Model	 ใหม่ให้มีขนำดเล็กกว่ำเดิม 

มีรำคำถูกลง	 และใช้เปนเครื่องมือ

พัฒนำบุคลำกรในโรงเรียนอำชีวะ

รวมถึง	 พัฒนำระบบท�ำงำนให้ดี

ยิ่งขึ้น	

ภ�พรวมโครงก�ร ดีม�ก ดีม�ก ดีม�ก

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

 ภำพรวมเกิดผลกระทบทำงบวก	ท�ำให้เกดิกำรวิจยัต่อยอดเชงิพำณชิย์	และจงูใจให้เอกชนลงทุนด้ำนวิจยัและพัฒนำเพ่ิมมำกข้ึน จำกกำรประเมนิผล

ด้ำนเศรษฐกิจ	 พบว่ำ	 อัตรำผลประโยชน์ต่อทุน	 (B/C	 Ratio)	 เท่ำกับ	 1.27	 แสดงถึงควำมคุ้มค่ำเชงิเศรษฐศำสตร์กำรลงทนุ	 และยงัเชือ่มโยงนโยบำย

รฐับำลในแผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต	ิฉบบัที	่12	ทีต้่องกำรผลกัดนัประเทศไปสู่	Thailand	4.0	ในกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันจำก

ปจจัยภำยในประเทศ	

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 ภำครัฐมีเปำหมำยกำรด�ำเนินงำนและแผนงำนที่ชัดเจน	มีกำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่องครบวงจร	มีกำรบูรณำกำรโครงกำรให้สำมำรถเชือ่มโยง

กันได้ตลอดห่วงโซ่อุปทำน	 เชื่อมโยงองค์ควำมรู้ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนเข้ำด้วยกัน	 และยังส่งเสริมกำรใช้เคร่ืองมือวิจัยพัฒนำร่วมกัน

เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยและร่วมลงทุนระหว่ำงภำครัฐกับเอกชน
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 1.	 ผลผลิตไม่ได้รับกำรพัฒนำเนื่องจำกไม่มีกำรน�ำผลส�ำเร็จเบื้องต้นมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง	

	 2.	 ผู้ประกอบกำรขำดควำมรู้	ควำมเข้ำใจ	ในกำรเตรียมควำมพร้อมของกำรด�ำเนินกำร	จึงไม่สำมำรถสร้ำงผลิตภัณฑ์ในระดับที่มีเทคโนโลยี	

ที่มีควำมพร้อม	เพื่อจ�ำหน่ำยในเชิงพำณิชย์

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

	 ควรส่งเสริมและสนับสนุนแนวทำงกำรท�ำวิศวกรรมย้อนรอย	(Reverse	Engineering)	วัตถุดิบตั้งต้น	และควรมีกำรพัฒนำบุคลำกร

ด้ำน	Software	Engineer	ผลิตเพื่อรองรับงำนภำคบริกำรต่ำง	ๆ
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการ เพื่อรองรับการทดสอบสินคาใหมีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2559
งบประมาณทีไ่ดรบัจดัสรร 188,904,000 บาท ผลการเบิกจาย 183,150,442 บาท คิดเปนรอยละ 96.95

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ให ้มีคุณภำพและ

ปลอดภัย	สร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้บริโภค

1.	 สินค้ำและบริกำรที่

ส่งตรวจสอบและผ่ำนเกณฑ์

มำตรฐำนร้อยละ	56.89

2.	 สิ น ค ้ ำ ไ ด ้ รั บ ก ำ ร

ทดสอบ	เพือ่สร้ำงควำมมัน่ใจ

ให้กบัผูบ้รโิภค	 จ�ำนวน	 15,028	

ผลิตภัณฑ์

3.	 กำรบริกำรวิเครำะห์	

ทดสอบ	สอบเทยีบและบรกิำร

ข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลย	ี จ�ำนวน	 123,269	

รำยกำร

4.	 ควำมพึงพอใจของ

ผู้รบับรกิำร	ร้อยละ	80.80

5.	 ควำมเชือ่มัน่	ของผูร้บั

บริ ก ำรและผู ้ มี ส ่ วน ได ้

ส่วนเสียในกำรรับบริกำร

ตรวจสอบผลติภณัฑ์ร้อยละ	

83.80

1.	 มูลค่ำทำงเศรษฐกิจท่ีเกิด

จำกกำรให้บริกำรวิเครำะห์ทดสอบ

ของกรมวิทยำศำสตร์	 เพิ่มขึ้นอย่ำง

ต่อเนื่อง	 คิดเปนร้อยละ	 1.31	 ใน

ป	 2557	 และเพิ่มขึ้นเปนร้อยละ	

1.50	 ในป	 2558	 เมือ่เทยีบกบัมูลค่ำ

ทำงเศรษฐกิจของสินค้ำทั้งประเทศ	

( ข ้ อ มู ล จ ำ ก ส� ำ นั ก เ ศ รษ ฐ กิ จ

อตุสำหกรรม)	 ในป	2559	อยู่ระหว่ำง

ประเมินผล

2.	 ประชำชนได้บริโภคสินค้ำ

ที่ปลอดภัยได้มำตรฐำน	 เนื่องจำก

กำรให้บรกิำรทดสอบคณุภำพสนิค้ำ

แก่ผู้ประกอบกำรในภำคกำรผลิต	

จะช่วยพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน

สนิค้ำ	 ให้เปนไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

สำกล	และผลกำรทดสอบทำงห้อง

ปฏบิตักิำรเปนข้อมลูส�ำคญัทีร่องรับ

คุณภำพสินค้ำก่อนกำรจ�ำหน่ำย

	 •	กำรใช้ประโยชน์จำกผลผลิต

อย ่ำงต ่อเนื่องถึงป จจุบันเป น

ไปตำมวัตถุประสงค ์ โครงกำร	

สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจกำร

ค้ำและได้รับควำมพึงพอใจจำก

ผู ้ รับบริกำรและผู ้มีส ่วนได้เสีย

เพิ่มขึ้น	 อีกทั้งมีกำรพัฒนำเทคนิค	

วธิกีำรทดสอบให้ครอบคลมุกฎหมำย  

มำตรฐำนของประเทศต ่ ำงๆ	

ตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร

อย่ำงต่อเนื่อง

ภ�พรวมโครงก�ร ดีม�ก ดี ดีม�ก

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 ภำพรวมเกิดผลกระทบในทำงบวก	โดยผลกำรทดสอบจำกห้องปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำน	เปนที่เชื่อถือและยอมรับของ

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทัว่โลก	 ทัง้ยงัน�ำไปใช้แก้ปญหำหรือพฒันำงำนด้ำนสิง่แวดล้อมในทศิทำงทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธภิำพ	 ในป	 2559	 มลูค่ำทำงเศรษฐกจิ

ของสินค้ำที่เกิดจำกกำรให้บริกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ	 1.15	 (ข้อมูลจำกส�ำนักเศรษฐกิจและของกลุ่มผลิตภัณฑ์	 อำหำรและเคร่ืองด่ืมฯ)	 อีกทั้งเปน

กำรสนองตอบนโยบำยรัฐบำลในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสต์และเทคโนโลยีเพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 1.	 กรมวทิยำศำสตร์บรกิำรมีห้องปฏิบัติกำรที่ได้มำตรฐำนสำกล

	 2.	 กรมวิทยำศำสตร์บริกำรเปนหน่วยงำนที่นอกจำกให้บริกำรรำยงำนผลกำรทดสอบและสอบเทียบแล้ว	 ยังให้ค�ำแนะน�ำปรึกษำแก่ลูกค้ำ	

เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภำพสินค้ำด้วย

	 3.	 มรีะบบอ�ำนวยควำมสะดวก	MOST	One	Stop	Service	รวมบริกำรทดสอบ	สอบเทยีบพร้อมให้บริกำรครบวงจร	และสำมำรถท�ำรำยงำน	

ส่งตัวอย่ำงทดสอบและตรวจสอบติดตำมกำรให้บริกำรผ่ำนระบบออนไลน์

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 ขำดอุปกรณ์	 เครื่องมือและเคมีภัณฑ์ในกำรด�ำเนินกำรวิเครำะห์ทดสอบ	 ท�ำให้ไม่สำมำรถทดสอบผลิตภัณฑ์ได้ครบทุกรำยกำร	 ซึ่งมีผลต่อ

กำรขอขึ้นทะเบียนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

 -



118

ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการกอสรางทาเทียบเรือบานนาเกลือ จังหวัดตรัง ของกรมเจาทา

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558
งบประมาณทีไ่ดรบัจดัสรร 406,945,000 บาท  ผลการเบิกจาย 406,945,000 บาท  คิดเปนรอยละ 100.00

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงคมนาคม

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 รองรับกำรค้ำระหว่ำงประเทศที่มี
แนวโน้มขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกกำรพัฒนำ
ตำมโครงกำรควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ
สำมฝำย	คือ	ไทย	-	มำเลเซีย	-	อินโดนีเซีย	
(IMT-GT)

2.	 เพิ่ มขี ดควำมสำมำรถ ในกำร
ส่งออก	-	น�ำเข้ำสินค้ำเทกอง	โดยเฉพำะ
สินแร่ที่ส่งออก	 (ยิปซั่ม)	 ไปยังประเทศ
อินโดนีเซีย	มำเลเซีย	สิงคโปร์	บังคลำเทศ	
ศรีลังกำ	และอินเดีย

•	ท่ำเทียบเรือ	 1	 แห่ง	
ที่สำมำรถรองรับกำรขนส่ง
สิ นค ้ ำ ด ้ ว ย เรื อ บ ร รทุ ก
สินค ้ำ ท่ัวไปและบรรทุก
ตู ้ ค อน เทน เนอร ์ ขน ำด	
4,000	ตันกรอส

•	เนื่องจำกกรมธนำรักษ์ได้ท�ำ
สญัญำให้	อบจ.	ตรัง	เข้ำบริหำรงำน
เมื่อวันที่	 1	 ตุลำคม	 2558	 จึงไม่
สำมำรถตรวจสอบและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์	 ผลลัพธ์ของโครงกำร
ด้ำนบริหำรจัดกำรได้	 เนื่องจำก	
อบจ.	ตรัง	ไม่ได้อยูภ่ำยใต้กำรก�ำกบั
ดู แ ลขอ งกระทรว งคมนำคม	
ประกอบกบักำรบริหำรท่ำเทยีบเรือ
ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น	ข้อมูลและ
ข้อเท็จจริง	 ที่ใช้ในกำรประเมิน
ไม่เพียงพอ	 จึงไม่อำจประเมินได้
ในขณะนี	้อย่ำงไรก็ด	ีจำกกำรตรวจเยีย่ม	
ได ้ข ้อ มูลซึ่ งแสดงแนวโน ้มทำง
เศรษฐกิจที่ดี

•	หำกมีกำรปรับปรุงลำนเทกอง
ให้มีควำมคงทนแข็งแรง	ผูใ้ช้บริกำร
ท ่ำเทียบเรืออำจจะมำกยิ่ ง ข้ึน	
เนื่องจำกมีที่ตั้ งทำงภูมิศำสตร ์
ที่เหมำะสม	 และเปนโครงสร้ำง
พื้นฐำนทำงกำรขนส่งทำงทะเล
ด้ำนชำยฝ งทะเลอันดำมันและ
ส่งเสริม	สนับสนุนระบบโลจิสติกส์
ในภำพรวมของประเทศ	 ซึ่งมี
ควำมจ�ำเปน	 และมีประโยชน์ใน
กำรขนส่งและถ่ำยเปลี่ยนสินค้ำได้
ต่อไปอีกยำวนำน	

ภ�พรวมโครงก�ร ดีม�ก ดี ดี

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 ภำพรวมเกดิผลกระทบทำงบวก	ท�ำให้เกดิกำรรวมตวัของผูป้ระกอบกิจกำรขนส่งสนิค้ำและเชือ่มต่อธรุกจิตัง้แต่ต้นน�ำ้ถึงปลำยน�ำ้	ทัง้ยงัสนบัสนนุ

และลดต้นทนุด้ำนกำรขนส่งสินค้ำให้ผู้ประกอบกำรในจังหวดัตรงัและจงัหวดัใกล้เคยีง	ส่งผลให้เกดิกำรกระจำยควำมเจริญสูท้่องถิน่	อกีทัง้ยงัเสริมสร้ำง

ศักยภำพด้ำนกำรขนส่งสินค้ำในกรอบควำมร่วมมือสำมเหลี่ยมเศรษฐกิจ	 (ไทย-มำเลเซีย-อินโดนีเซีย)	แต่ทั้งนี้กำรพัฒนำพื้นที่ชำยฝงแม่น�้ำและร่องน�้ำ

เพือ่ใช้ในกำรคมนำคมขนส่ง	อำจมีผลกระทบกับระบบนเิวศบ้ำง

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 กำรเร่งรัดติดตำมงำนก่อสร้ำงให้เปนไปตำมแผนงำนที่ก�ำหนด

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 1.	 ผลกำรด�ำเนินกำรในระยะแรกมีกำรขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เปล่ำเข้ำมำรับสินค้ำและส่งสินค้ำออกประเภทไม้ยำงพำรำแปรรูป	 โดยใช้

ตู้คอนเทนเนอร์ส�ำหรับสินค้ำเทกอง	มีผู้มำขอใช้บริกำรแต่มีเงื่อนไขต้องให้ลงทุนปรับปรุงลำนกองโดยต้องน�ำแผ่นเหล็กมำปูรองพื้นลำนกองซึ่งมี

ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทนุสงู	ปจจุบนัผู้ประกอบกำรจึงไปใช้ท่ำเรอืเอกชนซ่ึงสร้ำงท่ำเทยีบเรือพร้อมกบัท่ำเทียบเรือบ้ำนนำเกลือ

	 2.	 ผูบ้รหิำรท่ำเทยีบเรอืขำดควำมมัน่ใจในกำรลงทนุเพิม่	 และผูป้ระกอบกำรยงัขำดควำมม่ันใจต่อควำมต่อเนือ่งในกำรให้บรกิำรของท่ำเทยีบเรอื

บ้ำนนำเกลือ

	 3.	 ควำมยั่งยืนของโครงกำรยังมีควำมเสี่ยงซึ่งขึ้นอยู่กับปจจัยต่ำง	 ๆ	 เช่น	 อำยุสัญญำเช่ำ	 ค่ำเช่ำ	 ทีมบริหำรจัดกำร	 กำรลงทุน	 กำรพัฒนำ

องค์กำร	ผู้ใช้บริกำร	เปนต้น

	 4.	 ข้อกฎหมำยยงัไม่ชดัเจน	เช่น	สิทธใินฐำนะเจ้ำของทรพัย์สนิ	กำรก�ำกบัดแูล	กำรบริหำรท่ำเรือ	กำรลงทนุขยำยกจิกำรในอนำคต	สญัญำเช่ำ

ซึ่งมีระยะเวลำกำรเช่ำไม่เหมำะสม	เปนต้น

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

	 รัฐบำลควรแต่งตั้งผู้มีอ�ำนำจในกำรตัดสินใจ	โดยเชิญกรมเจ้ำท่ำ	กรมธนำรักษ์	อบจ.	ตรัง	และผู้ทรงคุณวุฒิทำงด้ำนโลจิสติกส์	มำร่วมกัน

หำรือและแก้ปญหำอย่ำงเปนรูปธรรม
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการกอสรางถนนสายเลี่ยงเมืองบานทุงเสี้ยว - บานสันปาตอง - บานหางดง (ตอนที่ 2) 

อำเภอหางดง, อำเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ของกรมทางหลวงชนบท
ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 989,696,000 บาท  ผลการเบิกจาย 989,340,568.41 บาท  คิดเปนรอยละ 99.96
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงคมนาคม

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 ระบำยปริมำณกำรจรำจรเข้ำสู ่
ด้ำนใต้ของจงัหวดัเชยีงใหม่	โดยไม่ต้องผ่ำน
เขตชุมชนเมืองสันปำตองและหำงดง

2.	 ช ่วยเพิ่มควำมสะดวกรวดเร็ว
ลดระยะเวลำในกำรเดินทำงและสำมำรถ
ใช้เปนเส้นทำงท่องเที่ยวหลักผ่ำนไปสู ่
แหล่งท่องเที่ยวทำงตอนใต้ของจังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มี
ควำมสะดวกและปลอดภัย

•	โครงกำรนีเ้ปนกำรขยำย
ถนนจำก	2	ช่องจรำจรเปน	
4	 ช่องจรำจร	 เน่ืองจำก
ปริมำณกำรจรำจรเกินกว่ำ
มำตรฐำนก�ำหนด	 (เกิน	
8,000	 PCU)	 ซึ่งปจจุบัน
สำมำรถ	ระบำยปริมำณจรำจร
ต่อวนัเกนิกว่ำ	34,159	PCU								  

1.	 ประชำชนมีควำมพึงพอใจ
ต่อโครงกำรร้อยละ	88.53

2.	 เส้นทำงเดนิรถใหม่ทีส่ร้ำงขึน้
เปนเส้นทำงเลี่ยงเมือง	 ท�ำให้ระยะ
เวลำในกำรเดินทำงถึงจุดหมำย
เร็วขึ้น	และมีควำมปลอดภัย

3.	 กำรจรำจรในถนนสำยหลัก
มคีวำมคล่องตวัและลดภำวะมลพษิ
ทำงอำกำศและทำงเสียง	รวมถึง
ลดควำมเสียหำยของถนนสำยหลัก

4.	 ช่วยให้กำรขนส่งสินค้ำเกษตร
และอุตสำหกรรมรวดเร็วขึ้เปนกำร
ลดต้นทุนทำงโลจิสติกส์

5.	 รองรับกำรเจริญเติบโตและ
กำรขยำยตัวของชุมชนเมือง

•	ป จจุบันทำงยังคงสภำพดี	
มีรถใช้เส้นทำงเปนจ�ำนวนมำก
และได้รับกำรบ�ำรุงรักษำอย่ำง
ต่อเนื่องจำกกรมทำงหลวงชนบท
ซึ่งได ้จัดให้มีศูนย์ควบคุมบ�ำรุง
รักษำถนนโครงกำรท่ีศูนย์บ�ำรุง
รักษำสมโภช	700	ป	เชียงใหม่

ภ�พรวมโครงก�ร ดีม�ก ดีม�ก ดีม�ก

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 ภำพรวมเกิดผลกระทบทั้ง	 2	ด้ำน	 เนื่องจำกในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงเกิดฝุนละออง	และสิ่งก่อสร้ำงกีดขวำงกำรจรำจร	ท�ำให้ประชำชนไม่ได้

รับควำมสะดวก	 ปลอดภัยในกำรเดินทำง	 แต่เมื่อด�ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จสำมำรถช่วยให้กำรเดินทำงและกำรขนส่งได้รับควำมสะดวก	 ปลอดภัย

และรวดเร็ว	ส่งเสริมด้ำนกำรค้ำขำยของชุมชน	เพิ่มมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์	และช่วยให้เกิดควำมเจริญเติบโตของชุมชน

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 1.	 ผูร้บัเหมำมคีณุภำพและมคีวำมพร้อมในกำรด�ำเนนิงำน	(โดยกรมทำงหลวงชนบทมกีำรขึน้ทะเบยีนผูรั้บเหมำก่อสร้ำง	ทีม่คีณุสมบตัฯิ	และ

มีผลงำนที่ผ่ำนมำดี)

	 2.	 มีบริษัทที่ปรึกษำควบคุมงำนที่มีควำมสำมำรถ	ประสบกำรณ์	 (มีผลงำนควบคุมงำนที่ผ่ำนมำด้วยดีและตรงกับงำนที่จะต้องควบคุมงำน	

รวมทั้งพิจำรณำเทคนิควิธีกำรควบคุมงำนของที่ปรึกษำ)

	 3.	 กรมทำงหลวงชนบทได้ใช้กระบวนกำร	 กำรมส่ีวนร่วมของภำคประชำชนในกำรด�ำเนนิโครงกำรคอืกำรเปดโอกำสให้ประชำชนและกลุม่ผูม้ี

ส่วนได้ส่วนเสยี	 เข้ำมำให้ข้อมูลควำมต้องกำรในขัน้ตอนกำรออกแบบ	 มกีำรรับฟงควำมคดิเห็นก่อนด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงและมีกำรเปดโอกำสให้ประชำชน

เข้ำร่วมตรวจสอบขั้นตอนกำรก่อสร้ำงในขณะก่อสร้ำง

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

 -

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

	 1.	 รัฐบำลควรเร่งรัดกำรก่อสร้ำงทำงให้เปนไปตำมแผนผังโครงข่ำยทำง	 ซึ่งเชื่อมต่อกันระหว่ำงทำงหลวงแผ่นดิน	 ทำงหลวงชนบท	 และ

ทำงหลวงท้องถิ่น

	 2.	 รัฐบำลควรเร่งรัดจัดสรรงบประมำณให้กรมทำงหลวงชนบทปรับปรุงทำงที่ไม่ได้มำตรฐำนเพื่อควำมสะดวก	 ปลอดภัย	 และลดต้นทุน

กำรขนส่งสินค้ำ
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการกอสรางทางทางหลวงหมายเลข 108 สาย อำเภอจอมทอง - อำเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม ของกรมทางหลวง

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557
งบประมาณทีไ่ดรบัจดัสรร 599,674,000 บาท ผลการเบกิจาย 599,642,314.68 บาท คิดเปนรอยละ 99.99

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงคมนาคม

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 เพื่อพัฒนำโครงข่ำยทำงหลวงท่ี

เชื่อมโยงกำรคมนำคมขนส่งระหว่ำง	

จังหวัดเชียงใหม่	-	แม่ฮ่องสอน

2.	 เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพในกำรรองรบั

ปรมิำณจรำจรบนทำงหลวงหมำยเลข	 108 

อ�ำเภอจอมทอง	-	อ�ำเภอฮอด

•	ก ่อสร ้ ำงทำงหลวงได ้

ในระยะทำงรวม	 29.582	

กิโลเมตร

1.	 ควำมเร็วของรถประชำชน

ใช ้ควำมเร็วได ้ เ พ่ิม ข้ึนจำกเดิม

ค่ำเฉลี่ยประมำณ	 70	 กม./ช.ม.	

เมื่อปรับปรุงเปน	 4	 ช่องจรำจร	

สำมำรถใช้ควำมเร็วเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

เปน	85	กม./ช.ม.	

2.	 ควำมพงึพอใจของประชำชน

โดยภำพรวมมค่ีำมำกกว่ำร้อยละ	80	

เพรำะได้รับควำมสะดวก	 รวดเร็ว	

มีควำมคล่องตัวในกำรเดินทำง

มำกขึ้น	 รวมถึงมีกำรเพิ่มขึ้นของ

รำคำอสังหำ-ริมทรัพย์

•	ป จจุบันทำงยังคงสภำพดี

มรีถของประชำชนและนกัท่องเทีย่ว

ใช้เส้นทำงเปนจ�ำนวนมำกและ

ได้รับกำรบ�ำรุงรักษำอย่ำงต่อเนือ่ง	

จำกกรมทำงหลวงเชียงใหม่ที่	1	

ภ�พรวมโครงก�ร ดีม�ก ดีม�ก ดีม�ก

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 ภำพรวมเกิดผลกระทบทั้ง	 2	 ทำง	 คือในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงเกิดฝุนละออง	 และสิ่งก่อสร้ำงกิดขวำงกำรจรำจร	 ท�ำให้ประชำชนไม่ได้รับ

ควำมสะดวก	ปลอดภัยในกำรเดินทำง	แต่เมื่อด�ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จสำมำรถช่วยให้กำรเดินทำงและกำรขนส่งได้รับควำมสะดวก	ปลอดภัยและ

รวดเร็ว	ส่งเสริมด้ำนกำรค้ำขำยของชุมชน	เพิ่มมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์	และช่วยให้เกิดควำมเจริญเติบโตของชุมชน

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 1.	 กำรวำงแผนงำนที่ดี	มีกำรปฏิบัติให้ได้จริงหรือใกล้เคียงตำมแผน	โดยมีกำรปองกันและขจัดควำมเสี่ยง	ปญหำอุปสรรคต่ำง	ๆ	ให้ได้มำก

ที่สุดหรือให้มีน้อยมำกที่สุด	

	 2.	 กรมทำงหลวงได้จัดกำรประชุมแบบมีส่วนร่วมระหว่ำงประชำชนในพื้นที่กับนำยช่ำงโครงกำร	 ในกำรร่วมกันแก้ไขปญหำในกำรขจัด

อุปสรรคปญหำต่ำง	ๆ	ก่อนกำรก่อสร้ำง	รวมถึงมีกำรประชำสัมพันธ์งำนก่อสร้ำงให้ประชำชนได้ทรำบโดยตลอด

	 3.	 มเีจ้ำหน้ำท่ีควบคุมงำนก่อสร้ำงประจ�ำสนำมตลอดเวลำในขณะก่อสร้ำงและมกีำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ	ปญหำต่ำง	ๆ	และกำรแก้ไขให้ทรำบ

อย่ำงสม�่ำเสมอ	

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

						กำรด�ำเนินงำนตำมโครงกำรล่ำช้ำกว่ำแผนงำนที่ก�ำหนดไว้	 สำเหตุมำจำกปญหำกำรตัดต้นไม้หวงห้ำมในเขตทำงหลวงเพื่อก่อสร้ำง	 และ

กำรระบำยน�้ำในเขตทำง	 เนื่องจำกงำนก่อสร้ำงขยำยถนนในเขตทำงหลวงจะท�ำให้พื้นที่รับน�้ำในเขตทำงหลวงจะลดลง	 ส่งผลกระทบกับประชำชน

ที่มีบ้ำนอยู่ติดกับทำงหลวง	ควรแก้ไขปญหำโดยวำงแผนเรื่องกำรระบำยน�้ำ	และให้ประชำชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขด้วย

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

   -
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการเตรยีมความพรอมภาคอตุสาหกรรมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558
งบประมาณทีไ่ดรบัจดัสรร 486,720,000 บาท ผลการเบกิจาย 413,639,760 บาท คิดเปนรอยละ 84.99

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 ห้องปฏิบัติกำรทดสอบผลิตภัณฑ์	

อุตสำหกรรมสำมำรถทดสอบผลิตภัณฑ์

ได้หลำกหลำย	 รองรับควำมต้องกำรของ

ผู้ประกอบกำร

2.	 เพิ่มขีดควำมสำมำรถเข้ำสู ่ตลำด

อำเซียน	และตลำดโลกได้

3.	 ลดเวลำค่ำใช้จ่ำยแก่ผู้ประกอบกำร

•	ผู้ประกอบกำรมีควำม

พงึพอใจมำกกว่ำร้อยละ	 90	

เนื่องจำกประหยัดเวลำและ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรวเิครำะห์เมื่อ

เทียบกับกำรวิเครำะห์จำก

ภำคเอกชนหรือต่ำงประเทศ

•	ผลิตภัณฑ์ได้มำตรฐำน	เปนที่

ยอมรับในระดับสำกลสำมำรถ

ส่งไปจ�ำหน่ำยในกลุ ่มประเทศ	

AEC	ได้	เปนกำรเพิม่ขีดควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขัน	ในกำรเข้ำสู ่ตลำด

ประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน	 (AEC)	

และตลำดโลกได้

•	สำมำรถใช ้ประโยชน ์จำก

เครื่องมือทดสอบได้อย่ำงต่อเนื่อง	

จนถึงปจจุบัน

ภ�พรวมโครงก�ร ดี ดีม�ก ดีม�ก

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 ภำพรวมทุกด้ำนเปนทำงบวก	มีกำรน�ำเทคโนโลยีใหม่	ๆ	มำใช้	เพื่อรองรับอุตสำหกรรม	4.0	ท�ำให้ประหยัดเวลำและต้นทุนในกำรผลิตสินค้ำ	

ทั้งยังลดกำรก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม	ด้ำนสังคมยังก่อให้เกิดควำมปลอดภัยในคุณภำพชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน	และเปนไปตำมนโยบำย

รัฐบำลในกำรตอบสนองภำคอุตสำหกรรมของประเทศ	เพื่อพร้อมก้ำวเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	(AEC)

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 ผู้บริหำรให้ควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินงำน	และได้รับจัดสรรงบประมำณ	เพื่อกำรด�ำเนินกำรอย่ำงเพียงพอ

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 1.	 กำรขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้งำนเครื่องมือทดสอบ

	 2.	 ยังไม่มีกำรจัดท�ำแผนบ�ำรุงรักษำ	เครื่องมือ	อุปกรณ์	ทดลอง	ทดสอบ	ทำงวิทยำศำสตร์

 ❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

 -
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการงบลงทุน สำนักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาล

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2559
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 117,661,700 บาท  ผลการเบิกจาย 85,148,300 บาท  คิดเปนรอยละ 72.37

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

สรรหำครุภัณฑ์	 สิ่งก่อสร้ำง	 เพื่อใช้ใน

กำรปฏิบติังำนของส�ำนกังำนคณะกรรมกำร

อ้อยและน�ำ้ตำลทรำย	ท้ังในส่วนกลำงและ

ภูมิภำค

•	สำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำง

ครุภัณฑ์	 ได้ครบถ้วนทุก

รำยกำร	ทัง้น้ีสิง่ก่อสร้ำงล่ำช้ำ

กว่ำแผนที่ก�ำหนด	 ท�ำให้

กำรเบิกจ่ำยไม่ทันภำยใน

ปงบประมำณ

•	กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่

ได้รับควำมสะดวก	 ส่งผลให้กำร

วิเครำะห์	 ทดสอบ	 มีมำตรฐำน	

และมีศักยภำพในกำรแข่งขันกับ

ต่ำงประเทศ

•	ครุภัณฑ์มีกำรใช้งำนอย่ำง

ต่อเนื่อง

ภ�พรวมโครงก�ร ดี ดีม�ก ดีม�ก

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 ภำพรวมเกดิผลกระทบทำงบวก	 เกิดกำรกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับผูรั้บจ้ำงและผูจ้�ำหน่ำย	 และกำรใช้งำนอุปกรณ์ทีมี่คณุภำพและได้รับมำตรฐำน	

ยังส่งผลให้เกิดควำมเปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 มีขั้นตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ชัดเจน

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 ส่วนรำชกำรไม่มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตั้งแต่ต้นปงบประมำณ	ท�ำให้เบิกจ่ำยไม่ทันในปงบประมำณ

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

 โครงกำรมีควำมเชื่อมโยงกับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	ดังนั้นกระทรวงอุตสำหกรรมควรสนับสนุนให้มีกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการกอสรางดานศุลกากรเชียงของแหงใหมและสิ่งปลูกสรางประกอบ ของกรมศุลกากร

ปงบประมาณที่ดำเนินการ  พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 377,000,000  บาท  ผลการเบิกจาย 372,312,185 บาท คิดเปนรอยละ 98.76

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการคลัง

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 เพื่อรองรับเส้นทำงกำรขนส่งที่

เปลี่ยนไปจำกทำงแพขนำนยนต์	มำเปน	

กำรใช้สะพำนข้ำมแม่น�้ำโขงแห่งที่	4	และ

สนับสนุนระบบ	 โลจิสติกส์	 เพื่อเพิ่มขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ

ของประเทศไทย

2.	 เพื่อเปนสถำนที่ปฏิบัติงำนร่วม

ของเจ้ำหน้ำที่ฝำยไทยและเจ้ำหน้ำที่ฝำย	

สปป.	ลำว

3.	 เพื่ ออ� ำนวยควำมสะดวกทำง

กำรค้ำ	และเพือ่พัฒนำศักยภำพด่ำนศุลกำกร

เชียงของ	ให้สำมำรถรองรับกำรให้บริกำร

น�ำเข้ำ-ส่งออก	และกำรขยำยตวัของกำรค้ำ	

ชำยแดน/ผ่ำนแดนที่เพิ่มมำกขึ้นอย่ำง

ต่อเน่ือง	รองรบักำรเข้ำสูป่ระชำคมอำเซยีน

ในป	พ.ศ.	2559

4.	 เพื่อเปนแหล่งจัดเก็บรำยได้บ�ำรุง

รัฐและท้องถิ่น	 โดยเฉพำะท้องถิ่นอ�ำเภอ

เชียงของจะได้รับผลประโยชน์โดยตรง

จำกรำยได้ส่วนหนึ่งของภำษีมูลค่ำเพิ่ม

•	ด่ำนศุลกำกรเชียงของ

แห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้ำง

ประกอบ	 ด�ำเนนิกำรก่อสร้ำง

แล้วเสร็จก่อนระยะเวลำ

ตำมสัญญำ	104	วัน

1.	 ด ่ ำ นศุ ล ก ำก ร เชี ย ง ขอ ง

แห่งใหม่มีศักยภำพในกำรรองรับ

กำรให ้บริกำรน�ำเข ้ำ-ส ่งออกที่

ทันสมัย	 สะดวกและรวดเร็ว	 และ

รองรับกำรขยำยตัวของกำรค้ำ

ชำยแดน/ผ่ำนแดนที่เพ่ิมขึ้นอย่ำง

ต่อเนื่อง

2.	 กำรสนบัสนนุระบบโลจสิตกิส์

ก ำ รค ้ ำ ช ำ ยแดนและ เ พ่ิ ม ขี ด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำง	

กำรค้ำของประเทศไทย	สำมำรถ

จัดเก็บรำยได้บ�ำรุงรัฐและท้องถิ่น

ได้เพิ่มขึ้น	ดังนี้

3.	 มูลค่ำกำรค้ำเพ่ิมข้ึนปงบ-

ประมำณ	พ.ศ.	 2557	 -	 2558	 เพิม่ข้ึน

ร้อยละ	12.34	และปงบประมำณ	

พ.ศ.	 2558	 -	 2559	 เพิ่มขึ้น	

ร้อยละ	19.94

	 •	จัด เก็บภำษีท ้องถิ่ น ได ้

เพิม่ขึน้โดยปงบประมำณ	 พ.ศ.	 2559 

เพิม่ขึน้จำก	 ปงบประมำณ	 พ.ศ.	 2558 

ร้อยละ	9.45

	 •	อ� ำ เภอ เชี ย งของ ได ้ รั บ

ผลประโยชน์โดยตรงจำกรำยได้

ส่วนหนึ่งของภำษีมูลค่ำเพิ่ม	โดยใน

ปงบประมำณ	พ.ศ.	 2559	 เพิ่มขึ้น

จำกปงบประมำณ	 พ.ศ.	 2558	

ร้อยละ	10.27

4.	 ผู้รับบริกำร	 มีควำมพึงพอใจ

ร้อยละ	 89.10	 (ส�ำรวจเมื่อวันที่	

22	สิงหำคม	2559)

•	มีกำรใช้ประโยชน์จำกอำคำร

อย่ำงต่อเน่ืองจนถึงปจจุบันตรง

ตำมวัตถุประสงค์

ภ�พรวมโครงก�ร ดีม�ก ดีม�ก ดีม�ก
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 ภำพรวมโครงกำรเปนทำงบวก	สำมำรถรองรับกำรให้บริกำรน�ำเข้ำ-ส่งออก	และกำรบริกำรนักท่องเที่ยว	มีกำรน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มำให้บริกำรท�ำให้เกิดควำมสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	 และยังส่งเสริมกำรจ้ำงงำนในพื้นท่ี	 เปนกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

และเชือ่มโยงกับประเทศในภูมภิำค	อกีทัง้เปนกำรยกระดบั	 ส่งเสรมิบทบำท	และสร้ำงภำพลกัษณ์ทีด่ขีองกรมศลุกำกร	 ในกำรเปนผูน้�ำกำรค้ำชำยแดน	

ตำมกรอบขององค์กำรศุลกำกรโลก

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี	และมีคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและผู้ควบคุมงำนปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัด

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

 -

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

 - 
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการบูรณะวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 109,700,000 บาท  ผลการเบิกจาย 109,580,000 บาท  คิดเปนรอยละ 99.89

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 เพื่อบูรณะโบรำณสถำน	ซึ่งมีควำม

ส�ำคญัทำงประวตัศิำสตร์

2.	 เพื่อบูรณะรูปแบบสถำปตยกรรม	

อันทรงคุณค ่ำไว ้ เป นกรณีศึกษำของ

ประชำชน

3.	 เพื่ อ บู รณะ โบร ำณสถำนตำม

หลักวิชำกำรให้มีควำมมั่นคงแข็งแรง	

และสวยงำมสืบไป

•	โบรำณสถำนได ้ รั บ

กำรบูรณะ	จ�ำนวน	1	แหล่ง

1.	 ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อ

โบรำณสถำนที่ได้รับกำรบูรณะให้

มั่นคง	แข็งแรง	และรักษำคุณค่ำ

ของโบรำณสถำนไว้อย่ำงครบถ้วน

2.	 เกิดประโยชน์ต่อนักวิชำกำร

และนักศึกษำด้ำนประวัติศำสตร์	

ศิลปะ	และสถำปตยกรรมไทย

3.	 เป นกรณีศึกษำของกำร

ด� ำ เ นิน ง ำนด ้ ำนกำรอนุ รั กษ ์

โบรำณสถำน	 ส�ำหรับนกัอนรัุกษ์ใน	

ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

4.	 เกิดแหล ่งท ่องเที่ ยวทำง

วัฒนธรรมท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียว

ต่ำงชำตทิีส่นใจ	 ก่อให้เกิดรำยได้แก่

ประชำชนในท้องถ่ินและประเทศชำติ

•	วดัอรณุรำชวรำรำมรำชวรวหิำร 

ยั ง ค ง เ ป  น โ บ ร ำณส ถ ำ นที่ มี

พุทธศำสนิกชนมำสักกำระ	 ทั้งยัง

เปนแหล่งเรียนรู ้	 เปนมรดกทำง

วัฒนธรรมที่ส�ำคัญ	 และเปนแหล่ง

ท ่อง เที่ ยวสร ้ ำงรำยได ้ ให ้ กับ

ท้องถิ่นและประเทศชำติ

ภ�พรวมโครงก�ร ดี ดีม�ก ดีม�ก

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 ภำพรวมเกิดผลกระทบทำงบวก	โบรำณสถำนเมื่อได้รับกำรบูรณะอย่ำงถูกต้อง	คุณค่ำที่ส�ำคัญได้รับกำรเก็บรักษำ	/	บูรณะ	เพื่อให้คงอยู่

สืบต่อไป	ซึ่งสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกับกำรพัฒนำประเทศของรัฐบำลในเรื่องกำรแข่งขัน	โดยเฉพำะรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 1.	 กำรเก็บข้อมูลเบือ้งต้นท่ีละเอียด	ครบถ้วน	ครอบคลุมทัง้ด้ำนประวตัศิำสตร์ศลิปะ	โบรำณคดี	กระบวนกำรเชงิช่ำง	และสภำพควำมเสยีหำย	

ตลอดจนควำมพร้อมของงบประมำณ

	 2.	 มกีำรบนัทึกข้อมลูกำรบรูณะพระปรำงค์วัดอรณุรำชวรำรำมรำชวรมหำวหิำรทีไ่ว้ค่อนข้ำงครบถ้วน	 ตลอดจนมข้ีอมลูทำงวชิำกำรทีเ่กีย่วข้อง

อย่ำงละเอียด	ท�ำให้กำรวำงแผนกำรบูรณะเปนไปอย่ำงรำบรื่น	และกำรด�ำเนินกำรบูรณะประสบควำมส�ำเร็จ

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 1.	 ควำมต่อเนื่องของกำรได้รับงบประมำณที่ไม่เหมำะสมกับแผนงำนบูรณะ	ท�ำให้กำรซ่อมแซมโบรำณสถำนล่ำช้ำกว่ำแผนงำนเล็กน้อย

	 2.	 ขำดช่ำงฝมือที่ช�ำนำญงำนในกำรบูรณะโบรำณสถำน	บุคลำกรในกำรบ�ำรุงรักษำบูรณะไม่เพียงพอ

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

 กำรบูรณะมรดกทำงวัฒนธรรมเปนงำนตำมภำรกิจหลกัของกรมศลิปำกร	 แต่ไม่ปรำกฏเปนงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล	 จงึไม่ได้รับควำมส�ำคัญ	

ทั้งด้ำนกำรจัดสรรงบประมำณ	 และควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนของสังคมในกำรบูรณะมรดกวัฒนธรรม	 ดังนั้น	 รัฐบำลควรมีนโยบำยที่ชัดเจน

เกีย่วกบักำรบูรณะมรดกทำงวัฒนธรรม	เพือ่บ�ำรงุรกัษำโบรำณสถำนให้มคีวำมแข็งแรง	คงทน	ยัง่ยนื	และเปนทนุทำงสังคมในกำรพัฒนำประเทศไทย	4.0
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการพัฒนามรดกโลกสุโขทัยและเมืองบริวาร (ศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชร)

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2557 
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 85,768,900 บาท  ผลการเบิกจาย 85,768,900 บาท  คิดเปนรอยละ 100.00

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 น�ำทรัพย ์สินทำงวัฒนธรรมมำ

สร้ำงคุณค่ำ	 และมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ

ให้แก่ประเทศ

2.	 ยกระดับเมืองมรดกโลก	 “สุโขทัย	

ศรีสัชนำลัย	 และก�ำแพงเพชร”	 ให้เปน	

ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ของประเทศ	และภูมิภำคอำเซียน

3.	 เพิ่มปริมำณนักท่องเที่ยวทั้งไทย	

และต่ำงชำติ	รวมทั้งเพ่ิมระยะเวลำใน

กำรท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรมให้นำนขึ้น

•	อุทยำนประวัติศำสตร์

สโุขทัย	อุทยำนประวติัศำสตร์

ศรีสัชนำลัย	 และอุทยำน

ประวัติศำสตร์ก�ำแพงเพชร

ได้รบักำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำง

พืน้ฐำนและกำรจดักจิกรรม	

เพื่อเผยแพร่ควำมรู ้และ

ส่งเสริมคุณค่ำแหล่งมรดก

วฒันธรรม	 โครงกำรส่วนใหญ่

แล้วเสร็จตำมก�ำหนด	 มีเพยีง 

3	 โครงกำรจำกทั้งหมด	

11	 โครงกำรเท่ำนั้นที่ต้อง

ขยำยระยะเวลำด�ำเนินงำน

1.	 นกัท่องเทีย่วเกดิควำมพงึพอใจ 

ประทับใจในกำรท่องเท่ียวและได้

เผยแพร่ภำพและเร่ืองรำวสู่สังคม

ออนไลน์	ซึ่งเปนกำรประชำสัมพันธ์

แหล่งมรดกโลกได้เปนอย่ำงดี

2.	 อุทยำนประวัติศำสตร์มรดก

โลกทัง้	 3	 แห่งมมีำตรฐำนกำรอนรุกัษ์

และกำรพัฒนำตำมเกณฑ ์ของ

ยูเนสโก

3.	 เกิดกำรพัฒนำชุมชนแวดล้อม

ให้มีควำมเปนอยู่ที่ดีขึ้น	

4.	 เศรษฐกจิของท้องถิน่	จงัหวดั	

และประเทศชำติสูงขึ้น

•	กำรใช้ประโยชน์จำกผลผลิต

ของโครงกำรต่อเนือ่งจนถึงปจจบัุน

ภ�พรวมโครงก�ร ดี ดี ดีม�ก

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 ภำพรวมเกิดผลกระทบทำงบวก	สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวง	ในกำรน�ำทุนทำงวัฒนธรรมของประเทศมำสร้ำงคุณค่ำทำงสังคมและ

เพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ	เปนกำรจัดระเบียบกำรท่องเที่ยว	ก่อให้เกิดกำรพัฒนำชุมชนแวดล้อมให้มีควำมเปนอยู่ที่ดีขึ้น	และส่งเสริมให้เกิดกำรสืบทอด

ช่ำงฝมือรุ่นใหม่ในชุมชนด้วย

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 โครงกำรต่ำงๆ	ที่มีควำมพร้อมในกำรด�ำเนินงำน	และเปนโครงกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของทุกภำคส่วน

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 1.	 ควำมต่อเนื่องของกำรได้รับงบประมำณ

	 2.	 ขำดช่ำงฝมือที่ช�ำนำญงำนในกำรบูรณะโบรำณสถำน	บุคลำกรในกำรบ�ำรุงรักษำบูรณะไม่เพียงพอ

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

 กำรบูรณะมรดกทำงวัฒนธรรมเปนงำนตำมภำรกิจหลักของกรมศลิปำกร	 แต่ไม่ปรำกฏเปนงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล	 จงึไม่ได้รับควำมส�ำคัญ	

ทั้งด้ำนกำรจัดสรรงบประมำณ	 และควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนของสังคมในกำรบูรณะมรดกวัฒนธรรม	 ดังนั้น	 รัฐบำลควรมีนโยบำยที่ชัดเจน

เกี่ยวกับกำรบูรณะมรดกทำงวัฒนธรรม	เพ่ือบ�ำรุงรักษำโบรำณสถำนให้มีควำมแข็งแรง	คงทน	อย่ำงยั่งยืน	และเปนทุนทำงสังคมในกำรพัฒนำ

ประเทศไทย	4.0
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการจัดทำปายบอกทางเขาสูแหลงทองเที่ยวทั่วประเทศ กรมการทองเที่ยว

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2559
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 150,000,000 บาท  ผลการเบิกจาย 139,800,000 บาท  คิดเปนรอยละ 93.20

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 พัฒนำปำยบอกทำงเข้ำสู ่แหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีมีควำมส�ำคัญและเปนที่นิยม
ของนกัท่องเท่ียว	

2.	 เพื่ อ เสริ มสร ้ ำ งศั กยภำพและ
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข ่งขันด ้ำน
กำรท่องเที่ยวของประเทศ

3.	 กระตุ้นเศรษฐกิจด้ำนกำรท่องเทีย่ว
ของประเทศ	 และเกิดกำรจ้ำงงำนสร้ำง
รำยได้ให้กับประชำชนและทุกภำคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง

4.	 เพื่อรองรับกำรพัฒนำด้ำนกำร
ท่องเที่ยวตำมแผนกำรพัฒนำสู่ประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน	(AEC)

5.	 พัฒนำและยกระดับคุณภำพแหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่สู่กำรพัฒนำฟนฟูให้เปน
ที่รู้จักเพิ่มมำกขึ้น

•	ติดตั้ งป  ำยบอกทำง
เข ้ำสู ่แหล่งท ่องเที่ยวที่ ได ้
มำตรฐำน	จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ		
625	ปำย

1.	 นักท่องเที่ยวใช้ข้อมูลจำก
ป ำยประกอบกำรตัดสิน ใจ ใน
กำรเดินทำง	และได้รับควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ้น

2.	 เกิดกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ด้ำนท่องเท่ียวในภำพรวม	 ซ่ึงเกิดจำก
นักท่องเที่ยวสำมำรถเข้ำถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวมำกขึ้น

•	โ ค ร งกำรส ่ ง ผลต ่ อ เนื่ อ ง
ในภำพรวมด ้ ำนกำรส ่ ง เสริม
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวจนถึง
ปจจุบันและในอนำคต

ภ�พรวมโครงก�ร ดีม�ก ดี ดี

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 โครงกำรมีผลกระทบเชิงบวกในกำรตอบสนองนโยบำยกำรกระตุ้นเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว	 รวมถึงเปนกำรสร้ำงสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก
เพื่อกำรเข้ำถึงและประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรท่องเที่ยว	 ชุมชนบริเวณแหล่งท่องเที่ยวมีกำรพัฒนำควำมรู้	 และอำชีพเพื่อรองรับกำรเจริญเติบโตของ
แหล่งท่องเที่ยว	น�ำมำซึ่งรำยได้และคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 1.	 ปำยประชำสัมพนัธ์แหล่งท่องเทีย่วมรีปูภำพประกอบชดัเจนและน่ำสนใจ	สำมำรถเชญิชวนและบอกระยะทำง	เพ่ือตัดสินใจในกำรเดินทำง
ท่องเที่ยว	อีกทั้งปองกันกำรหลงทำงของนักท่องเที่ยว

	 2.	 หน่วยงำนเจ้ำของพื้นที่หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบชี้จุดติดตั้งได้อย่ำงเหมำะสม	 รวมถึงกำรอนุญำตและ
อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำไปด�ำเนินงำน

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 1.	 กำรจัดท�ำปำยมีข้อจ�ำกัดเรื่องหลักเกณฑ์และควำมเหมำะสมของพื้นที่

	 2.	 กำรจัดท�ำปำยเพื่อเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยวไม่สำมำรถท�ำได้ทุกเส้นทำง	เนื่องจำกข้อจ�ำกัดด้ำนงบประมำณ	

	 3.	 กำรจัดท�ำปำยบอกทำง	พบว่ำมีควำมหลำกหลำยและซ�้ำซ้อน

	 4.	 กำรด�ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จล่ำช้ำไม่เปนไปตำมแผน	เน่ืองจำกผู้รับเหมำส่งมอบงำนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำส่งมอบงำนตำมสัญญำ

	 5.	 ปำยที่แล้วเสร็จยังไม่มีกำรส่งมอบและไม่มีกำรก�ำหนดหน่วยงำนดูแลรับผิดชอบอย่ำงเปนทำงกำร

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

 กระทรวงคมนำคมและกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำควรหำรือร่วมกัน	 ในกำรก�ำหนดมำตรฐำน	 ขนำด	 คุณลักษณะต่ำงๆ	
ของปำยท่องเทีย่วให้เปนทำงกำร	 และก�ำหนดหน่วยงำนทีด่�ำเนนิกำรจดัท�ำปำยท่องเทีย่วให้ชดัเจน	 เพ่ือลดควำมซ�ำ้ซ้อน	 และสำมำรถบริหำรจดักำรได้
อย่ำงเปนเอกภำพ
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการกอสรางศูนยบริการการทองเที่ยวและสงเสริมสินคา OTOP จังหวัดตาก

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2556
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 10,000,000 บาท ผลการเบิกจาย 9,970,000 บาท คิดเปนรอยละ 99.70

อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ 2

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 เพื่ อสนองนโยบำย รัฐบำลใน

กำรพัฒนำท้องถิ่น	 สร้ำงชุมชนที่เข้มแข็ง	

พึ่งตนเองได้

2.	 เพื่อสร้ำงงำน	 สร้ำงรำยได้	 ให้กับ

ประชำชนในท้องถ่ิน	 ส่งเสริมกำรน�ำ

ทรัพยำกรและภูมิปญญำท้องถิ่นมำใช้

ให้เกิดประโยชน์

3.	 พฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนเพือ่พฒันำ

เศรษฐกิจของประชำชนในท้องถิ่นให้มี

คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น

1.	 อำคำรเอนกประสงค์	

จ�ำนวน	1	หลัง

2.	 ตดิตัง้โคมไฟส่องสว่ำง

บริเวณรอบศูนย์

3.	 ก ่ อสร ้ ำ งทำง เดิน

ทำงเท้ำ	ข้ำงละ	500	เมตร

4.	 เทพื้นคอนกรีตเสริม	

เห ล็กปรับ ภู มิ ทัศน ์และ

ลำนจอดรถ

1.	 มีศูนย ์แสดงและจ�ำหน่ำย

สินค้ำที่ได้มำตรฐำน

2.	 ประชำชนสำมำรถน�ำทรพัยำกร

และภูมิปญญำท้องถ่ินมำแสดงและ

จ�ำหน่ำย	ณ	ศนูย์บริกำรกำรท่องเทีย่ว

และส่งเสริมสินค้ำ	OTOP	

3.	 ประชำชนมีกำรสร ้ำงงำน	

สร้ำงรำยได้	ชุมชนเข้มแข็ง	และ

มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น

•	ศูนย ์บริกำรกำรท ่องเท่ียว

และส่งเสริมสินค้ำ	OTOP	จังหวัด

ต ำ ก เ ป  น ศู น ย ์ ท่ี ส ่ ง เ ส ริ ม ใ ห ้

ประชำชนได้น�ำทรัพยำกรและ

ภูมิป ญญำท้องถ่ินมำใช ้ให ้เกิด

ประโยชน์	 ซึ่งยังคงเปดให้บริกำร

ได้ต่อเนื่องจนถึงปจจุบัน

ภ�พรวมโครงก�ร ดีม�ก ดีม�ก ดีม�ก

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 เกิดผลกระทบทำงบวก	 เนื่องจำกท�ำให้เกิดศูนย์แสดงและจ�ำหน่ำยสินค้ำที่ได้มำตรฐำน	 ส่งผลให้ประชำชนในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง

มีกำรสร้ำงงำน	สร้ำงรำยได้	ชุมชนเข็มแข็ง	มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น	อีกท้ังยังใช้เปนศูนย์ประสำนงำนและประชำสัมพันธ์พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ	

อ�ำเภอพบพระ

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 1.	 กำรอนุญำตให้ภำครำชกำรและภำคเอกชนเข้ำมำใช้ประโยชน์จำกศูนย์เดือนละประมำณ	12	ครั้ง

	 2.	 มีเส้นทำงคมนำคมเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำน	ท�ำให้กำรเดินทำงเข้ำมำยังศูนย์สะดวกยิ่งขึ้น

	 3.	 กำรจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด	 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อ�ำเภอแม่สอด	 อ�ำเภอพบพระ	 และอ�ำเภอแม่ละมำด	 ท�ำให้มีกำรขยำยตัว

ทำงเศรษฐกิจ	มีนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวเข้ำมำในพื้นที่มำกยิ่งขึ้น

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

    -

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

    -
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวแหงใหมและปรับปรุงบริการดานโครงสรางพื้นฐานและ

สิ่งอำนวยความสะดวกดานการทองเที่ยวของจังหวัดแมฮองสอน 
ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2557

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 88,655,000 บาท  ผลการเบิกจาย 88,655,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ 2

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 เพ่ือพฒันำแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่	

และปรับปรุงพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเดิม

2.	 เพื่อส ่งเสริมกำรท่องเที่ยวและ

สร้ำงรำยได้เข้ำสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำก

นักท่องเที่ยว

•	ด�ำเนนิกิจกรรมในกำรพฒันำ

แหล่งท ่องเที่ยวแห่งใหม่

และปรับปรุงบริกำรด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน	 และ

สิ่ ง อ� ำนวยควำมสะดวก

ตำมแผนแล้วเสรจ็ครบทัง้สิน้

24	กิจกรรม

จ�ำนวนผู ้มำ เยี่ ยมเยือนและ

รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวจังหวัด

แม่ฮ่องสอน	 มแีนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่ำง

ต่อเนื่อง	ดังนี้

1.	 พ.ศ.	 2558	 จ�ำนวนนกัท่องเท่ียว

เพิ่มขึ้นจำกป	พ.ศ.	2557	จ�ำนวน	

30,044	คน	คิดเปนร้อยละ	3.90

2.	 พ.ศ.	 2558	 รำยได้จำกกำร

ท่องเทีย่ว	 เพ่ิมขึน้จำกป	 พ.ศ.	 2557	

จ�ำนวน	 332.27	 ล้ำนบำท	 คดิเปน

ร้อยละ	9.60

•	สถำนท่ีดังกล่ำวมีนักท่องเที่ยว

ไม่เกิน	 300	 คน/ป	 และส่วนใหญ่เปน

นักโบรำณคดี	นักประวัติศำสตร์	

ซึ่งถือว ่ำเปนกลุ ่มนักท่องเท่ียว

ที่แคบอยู่	 และสถำนท่ีบำงแห่ง

ป  จจุ บั น ได ้ รั บควำม เสี ยหำย	

จั ง ห วั ด ค ว ร พิ จ ำ รณำ เร ่ ง รั ด

กำรจัดสรรงบประมำณ	เพ่ือท�ำ

กำรซ่อมแซม	ปรับปรุง	 ให้เกิด

กำรใช้ประโยชน์อย่ำงต่อเนื่อง	

ภ�พรวมโครงก�ร ดีม�ก ดีม�ก ดี

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 กำรเกดิแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่	 ท�ำให้มผีูน้�ำเทีย่วซ่ึงเปนคนในหมูบ้่ำนน�ำทำงและแนะน�ำสถำนที	่ จงึเปนกำรส่งเสริมกำรท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์

ให้กับชุมชน	ส่งเสริมรำษฎรในหมู่บ้ำนให้มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว	โดยชุมชมยังมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำสถำนที่

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 กำรกระจำยอ�ำนำจส่วนจังหวัด	โดยกำรส่งมอบกิจกรรมให้หน่วยงำนในพื้นที่หรือท้องถิ่นรับผิดชอบในกำรดูแลรักษำสถำนที่

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 1.	 กำรขอใช้ที่ดินในเขตปำสงวนแห่งชำติและระเบียบข้อกฎหมำยต่ำงๆ	ของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	ท�ำให้เกิด

ควำมล่ำช้ำไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ในบำงกิจกรรม	จึงต้องเปลี่ยนกิจกรรมใหม่

	 2.	 ปญหำฝนตกหนักและเกิดอุทกภัย	ในช่วงป	พ.ศ.	2559	ท�ำให้เกิดควำมเสียหำยในบำงกิจกรรมที่ด�ำเนินกำรไปแล้ว	

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

 ควรส่งเสริมให้เกิดกำรประสำนกับกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ	และกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำและ

กำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เปนที่รู้จักแพร่หลำยขึ้น	และมีศักยภำพในกำรดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ดีขึ้น
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการสงเสรมิและพฒันาธุรกจิเลีย้งปลานิลแปลงเพศเพือ่สรางฐานรายไดอยางยัง่ยนื (นครพนม มกุดาหาร สกลนคร)

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2558
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 50,766,200 บาท  ผลการเบิกจาย N/A บาท  คิดเปนรอยละ N/A

อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ 3

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 เพื่อสร ้ำงรำยได ้อย ่ำงยั่งยืนให ้
เกษตรกรผู ้ประกอบกำรเพำะเ ล้ียง
ปลำนิลแปลงเพศเข้ำอยู ่ ในวงจรของ
ธุรกิจปลำนิลแปลงเพศและมีก�ำลังทุน
เพียงพอที่สำมำรถท�ำธุรกิจต่อเนื่องได้

2.	 เพื่อเพิ่มผลผลิตปลำนิลแปลงเพศ
ตำมมำตรฐำน	 GAP	 ให้ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของตลำดทั้งภำยในและ
ภำยนอกประเทศ	 รวมท้ังเพิม่รำยได้ภำค
กำรเกษตรของกลุ่มจังหวัด	 ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ	0.5	ของ	GPP	ในภำพรวมป	2560

1.	 เกษตรกรได้รับกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยทีีเ่หมำะสม 
ตำมกิ จกรรมที่ ก� ำหนด	
และไปศึกษำดูงำนเก่ียวกับ
กำรเลี้ยงปลำนิลแปลงเพศ
ในกระชัง	 ณ	 เขื่อนล�ำปำว	
จังหวัดกำฬสินธุ์

2.	 กำร จัดจ ้ ำงบริษัท	
ห้องปฏบิตักิำรกลำง	 (ประเทศไทย)	
จ�ำกัดท�ำกำรตรวจประเมิน
เพื่อพัฒนำคุณภำพฟำร์ม
ของเกษตรกรเลี้ยงปลำนิล
แปลงเพศ	พร้อมเกบ็ตวัอย่ำง
ปลำเพื่อวิเครำะห์หำสำร
ต้องห้ำม	ในมำตรฐำน	GAP

3.	 มีกำรตรวจวิเครำะห์
เนื้อเยื่อปลำนิลแปลงเพศ	
และไม่พบสำรเคมีหรือสำร
ที่เปนอันตรำยต่อผู้บริโภค

4.	 มีกำรส่งเสริมเทศกำล 
บริ โภคปลำนิลและกำร
ส่งเสริมด้ำนกำรตลำด

1.	 เกษตรกรมีรำยได ้เ พ่ิมข้ึน
มคีณุภำพชวีติดีข้ึน	 และมกีำรจดัตัง้
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น	 จ�ำนวน	
3	กลุ่ม

2.	 ป ระชำชนมี อ ำชี พ เ ส ริ ม	
มีผลผลิตต่อเนื่อง	 เลี้ยงปลำได้มำก
ขึ้นปละ	2	รอบๆ	ละ	4	-	5	เดือน	
และสำมำรถน�ำพันธุ ์ปลำต ่ำงๆ	
ม ำ เ ลี้ ย ง ใ นก ระชั ง ไ ด ้ ม ำ กขึ้ น
มีตลำดรองรับ

3.	 สิ นค ้ ำปลำ นิลมี คุณภำพ
ได้รับรองมำตรฐำน	GAP	 เพื่อ
กำรส่งออกมำกขึ้น

4.	 สร้ำงควำมยัง่ยืนในกำรประกอบ
ธุรกิจกำรเพำะ	 และกำรเลี้ยง
ปลำนิลแปลงเพศ	

5.	 เกษตรกรมีควำมพึงพอใจ
มีควำมรู้	ทักษะด้ำนกำรเล้ียงปลำ
ได้รบักำรรบัรองมำตรฐำน	GAP	เพิม่ขึน้
และมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยรำชกำร	

6.	 ประชำชนได้บริโภคปลำที่ดี
มีมำตรฐำน	GAP

•	ผลจำกโครงกำรท�ำให้เกษตรกร
มีควำมรู้	 และทักษะในกำรเลี้ยง
ปลำนลิเพิม่ขึน้	 อกีท้ังกำรเพำะเลีย้ง
ปลำนิลเปนวิถีชีวิตของประชำชน
ในภำคตะวันออกเฉียง เหนือ
ซึ่งสำมำรถด�ำเนินกำรได้อย่ำง
ต ่อเน่ืองและยั่งยืนตำมวิถีของ
คนในพื้นที่

ภ�พรวมโครงก�ร ดีม�ก ดีม�ก ดีม�ก

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 เกิดผลกระทบทั้ง	2	ด้ำน	ดังนี้	ผลกระทบเชิงบวก	เกิดกำรพัฒนำด้ำนกำรเลี้ยงปลำให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น	มีกำรใช้วัคซีนและให้ยำรักษำ
โรคที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	ประชำชนมีอำหำรประเภทเนื้อปลำเพิ่มขึ้นในรำคำที่ย่อมเยำ	เกิดกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ	ยกระดับรำยได้ของกลุ่มเกษตรกร
ผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ	และเปนกำรส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนท้องถ่ิน	ส่วนผลกระทบเชิงลบ	เกิดจำกกำรเล้ียงปลำในกระชังส่งผลให้มีกำรล่วงล�้ำล�ำน�้ำ	
ส่งผลให้บำงแห่งเกิดปญหำน�้ำเสียในล�ำน�้ำสงครำม	เพรำะกำรวำงกระชังที่ไม่ถูกลักษณะ

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 1.	 กำรรวมกลุ่มกันเปนกลุ่มวิสำหกิจชุมชน

	 2.	 มีโรงงำนแปรรูปปลำนิลส่งต่ำงประเทศและโรงผลิตอำหำรปลำส�ำเร็จรูปในพื้นที่	 ต�ำบลเงินพระบำท	 อ�ำเภอท่ำอุเทน	 จังหวัดนครพนม	
ซึ่งสำมำรถรองรับผลผลิตจำกเกษตรกรได้ต่อเนื่อง

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 1.	 สถำนที่และเวลำท่ีส่งมอบลูกพันธ์ปลำห่ำงไกลจำกแหล่งเล้ียงปลำของเกษตรกร	 ท�ำให้ลูกพันธ์ปลำที่เข้ำสู่ระบบกำรเพำะเลี้ยงได้ล่ำช้ำ
และเกิดกำรสูญเสียลูกพันธุ์ปลำระหว่ำงทำง

	 2.	 เกษตรกรจงัหวดันครพนมไม่สำมำรถขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผู้เพำะเลีย้งสตัว์น�ำ้ได้ทัง้หมด	 เนือ่งจำกมรีำยละเอียดในกำรปฏบิตัติำมข้อกฎหมำย	
ท�ำให้กำรด�ำเนินกำรล่ำช้ำ

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

	 กรมเจ้ำท่ำและกรมประมง	ควรมีกำรบูรณำกำรร่วมกันเพื่อแก้ไขปญหำเกษตรกรรุกล�้ำล�ำน�้ำ
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตำบล (ตำบลละ 5 ลานบาท) (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2559
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 13,235,986,044 บาท ผลการเบิกจาย 12,866,747,118 บาท คิดเปนรอยละ 97.21

อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ 3

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 เพื่อช่วยเหลือประชำชนผู้มีรำยได้

น้อยในต่ำงจังหวัด	ที่ได้รับผลกระทบจำก

ภำวะเศรษฐกิจและรำคำสินค้ำเกษตร

ตกต�่ำ	ซึ่งมีผลกระทบต่อก�ำลังซ้ือของ

ประชำชนผู้มีรำยได้น้อยอ่อนแอลง

2.	ช่วยให้เกิดกำรจ้ำงงำน	กำรบริโภค

และกำรลงทุนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

จำกกำรจัดสรรงบประมำณลงในระดับ

ต�ำบล

•	ไ ม ่ พบรำย ง ำนกำร

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง

โครงกำร

•	รัฐบำลสำมำรถกระจำยและ

จัดสรรงบประมำณทั่วถึงทุกพ้ืนที่	

สำมำรถกระตุ ้นเศรษฐกิจระดับ

ฐำนรำกได้ระดับหนึ่ง	 ส่งผลให้

ประชำชนมีรำยได้จำกกำรท�ำงำน

ในพ้ืนทีเ่พ่ิมข้ึน	 มสีภำพควำมเปนอยู่

ทีด่ขีึน้	และมคีวำมพึงพอใจต่อโครงกำร	

ทีเ่กิดขึน้ร้อยละ	 99.60	 รวมท้ังข้อมลู

โครงกำรในระบบของกรมกำรปกครอง 

ยังสำมำรถน�ำไปเปนบทเรียนของ

โครงกำรยกระดับศักยภำพหมู่บ้ำน	

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำก

ตำมแนวทำงประชำรัฐในอนำคต

•	สิ่งปลูกสร้ำงและกำรพัฒนำ

อำชีพด้ำนต่ำง	ๆ 	ทีเ่กดิข้ึน	สำมำรถ

ใช ้ประโยชน ์ได ้อย ่ำงต ่อเนื่อง	

และยั่งยืน	เนื่องจำกเกิดจำกกำรมี

ส่วนร่วมของประชำคมหมู ่บ้ำน

ที่เสนอควำมต้องกำร	 พร้อมจัด

ล�ำดับควำมส�ำคัญของโครงกำร

ภ�พรวมโครงก�ร N/A ดี ดีม�ก

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 เกดิผลกระทบท้ัง	2	ทำง	คือ	โครงกำรช่วยเสรมิสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงเจ้ำหน้ำทีผู่ป้ฏบิติังำนด้วยกนั	เนือ่งจำกโครงกำรช่วยให้เจ้ำหน้ำที่

ระดับจังหวัด	อ�ำเภอและระดับต�ำบล	รู้จักกันและสำมำรถช่วยเหลือซึ่งกันและกันมำกยิ่งขึ้น	และเจ้ำหน้ำที่ยังได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรท�ำ

โครงกำร	 อกีทัง้โครงกำรดังกล่ำวยงัท�ำให้จงัหวดัได้รับทรำบปญหำควำมต้องกำรเร่งด่วนของระดบัต�ำบลและหมูบ้่ำนมำกขึน้	 ทัง้ยงัได้รบัทรำบข้อมูลเกีย่วกับ

ฝมือและผลงำนของผู้รับเหมำงำนในจังหวัด	 เพื่อเปนพื้นฐำนให้สำมำรถจัดจ้ำงบริษัทได้ดีในอนำคต	 ส่วนผลกระทบเชิงลบ	 เจ้ำหน้ำที่ในทุกระดับเกิด

ควำมเครียด	แต่ภำยหลังจำกโครงกำรด�ำเนินกำรได้ตำมเปำหมำย	เจ้ำหน้ำที่ได้รับองค์ควำมรู้จำกบทเรียนในกำรด�ำเนินโครงกำรดังกล่ำวโดยตรง

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 1.	 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน	เพื่อบริหำรโครงกำร

	 2.	 ผูบ้รหิำรจังหวัดให้ควำมส�ำคัญในกำรส่ังกำรให้หน่วยงำนต่ำง	ๆ	เข้ำมำสนบัสนนุและแก้ไขปญหำได้อย่ำงรวดเร็ว	รวมทัง้มีกำรใช้ระบบสือ่สำร

ที่ทันสมัยในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู้ปฏิบัติด้วยกัน	ส่งผลให้เกิดควำมรวดเร็วในกำรปฏิบัติงำน

	 3.	 กำรร่วมมือกันอย่ำงจริงจังของประชำชน	และกำรบูรณำกำรร่วมกันตลอดกระบวนกำรท�ำงำนหน่วยงำน	ทั้งระดับภูมิภำคและท้องถิ่น
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 1.	 โครงกำรต�ำบลละ	 5	 ล้ำนบำท	 เปนโครงกำรเร่งด่วน	 ส่งผลให้ประชำชน	 ผู้ปฏิบัติและจังหวัดยังขำดควำมรู้	 ควำมเข้ำใจในขั้นตอน

กำรปฏิบัติที่ตรงกัน	จนท�ำให้บำงโครงกำรไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้หรือด�ำเนินกำรได้แต่ล่ำช้ำ

	 2.	 เนื่องจำกในพ้ืนที่บำงแห่งมีผู้ประกอบกำรน้อยรำย	 กำรด�ำเนินโครงกำรด้ำนก่อสร้ำงในเวลำเดียวกันเปนจ�ำนวนมำก	 ท�ำให้ขำดแคลน

ผู้รับเหมำก่อสร้ำง	นำยช่ำงคุมงำน	ช่ำงฝมือ	 เครื่องจักร	 อุปกรณ์	 และวัสดุก่อสร้ำง	 ส่งผลให้โครงกำรล่ำช้ำถึงแม้ว่ำกำรเร่งด�ำเนินงำนจะกระท�ำได้	

แต่อำจท�ำให้ผลงำนไม่มีคุณภำพ	

	 3.	 ระบบ	 GFMIS	 เปนอปุสรรคในกำรด�ำเนนิงำนโครงกำร	 เนือ่งจำกมข้ีอจ�ำกดัด้ำนจ�ำนวนเทอร์มนิลั	 และจ�ำนวนบคุลำกรทีไ่ด้รับมอบอ�ำนำจ

ในกำรใช้ระบบดังกล่ำวมีน้อย

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

 1.	 ควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงและพัฒนำปจจัย/เครื่องมือ	 ในกำรด�ำเนินนโยบำย/มำตรกำรต่ำงๆ	ให้บรรลุวัตถุประสงค์	ที่เปนรูปธรรม

และรวดเร็ว	กำรด�ำเนินงำนโครงกำรที่มีควำมเร่งด่วนและหวังผลรวดเร็วนั้น	จะใช้ระเบียบปฏิบัติตำมปกติไม่ได้	รัฐบำลควรก�ำหนดระเบียบปฏิบัติของ

โครงกำรขึ้นต่ำงหำก	เพื่อให้งำนทุกด้ำนด�ำเนินไปได้รวดเร็ว

	 2.	 ควรผลกัดนัให้มบุีคลำกรในหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 ในจังหวดัและท้องถิน่มีควำมรูค้วำมสำมำรถในงำนประจ�ำด้ำนต่ำง	 ๆ	 และหน่วยงำนอย่ำงแท้จรงิ	

และต้องก�ำชบัให้หน่วยงำนบรรจุบคุลำกรท่ีมีทักษะและควำมรูต้รงตำมลกัษณะงำนทีต้่องกำรอย่ำงแท้จริง	 อนึง่	 รัฐบำลควรก�ำชบัให้สถำนศกึษำเข้มงวด

กับกำรผลิตบุคลำกรวิชำชีพให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงแท้จริง	รวมทั้งมีจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนด้วย

	 3.	 ควรสัง่กำรให้ทกุจังหวดัจัดท�ำสรปุกำรด�ำเนนิงำนของทกุโครงกำรอย่ำงเปนระบบและมข้ีอมลูครบถ้วน	 (โดยไม่จ�ำเปนต้องรวบรวมเอกสำร

ที่ไม่จ�ำเปนเพื่อใช้ในกำรเปนฐำนข้อมูล	บทเรียน	ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนโครงกำรลักษณะต่ำง	ๆ	ในอนำคต)
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการตรังอันดามันเกทเวย (Trang Andaman Gateway)

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2558 
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 35,000,000 บาท  ผลการเบิกจาย 34,490,000 บาท  คิดเปนรอยละ 98.54  

อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ 4

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 เพือ่เปนจดุพักรถ	จดุชมววิ	จดุพักผ่อน

2.	 เพือ่เปนทีท่�ำกำรจดุตรวจ	เพ่ือควำมมัน่คง

และจุดตรวจร่วมอื่นๆ

3.	 เพื่อเปนแหล่งท่องเท่ียวแหล่งใหม่

ที่อยู่บนเทือกเขำบรรทัด

•	จุดบริกำรนักท่องเท่ียว	

1	แห่ง

1.	 ภูมิทัศน์ของจังหวัดสวยงำม

ยิ่งขึ้น	 และมีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก

บริเวณเส้นทำง	 เปนกำรลดปญหำ

อุบัติเหตุทำงถนน	

2.	 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน	

ส่งผลให้เกิดกำรกระจำยรำยได้จำก

กำรท่องเที่ยวให้กลุ่มจังหวัดภำคใต้

•	กำรด�ำเนนิโครงกำรก่อให้เกดิ

ประโยชน์ต่อกลุม่นกัท่องเทีย่วและ

ผูใ้ช้เส้นทำงในด้ำนควำมปลอดภยั	

กลุม่ธรุกจิโรงแรม	และกลุม่ผลติภัณฑ์

หนึ่งต�ำบล	

	 อีกทั้ง	 ยังมีกำรใช้ประโยชน์

และมกีำรบ�ำรุงรกัษำสถำนทีอ่ย่ำง

ต่อเนื่องถึงปจจุบัน

ภ�พรวมโครงก�ร ดี ดีม�ก ดีม�ก

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 กำรด�ำเนินโครงกำรมีผลกระทบท้ัง	2	ด้ำน	 คือ	กำรด�ำเนินงำนโครงกำรท�ำให้นักท่องเที่ยวมีควำมพึงพอใจในกำรท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด

เพิม่ข้ึน	และมีแนวโน้มทีจ่ะท่องเทีย่วไปยงัจังหวดัอืน่ทีย่งัไม่เคยไป	จงึเปนส่วนช่วยส่งเสริมกำรกระจำยรำยได้ให้กบัประชำชนในพ้ืนที	่และยงัสอดคล้อง

กับนโยบำยของรัฐ	 ที่มุ่งพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศโดยกำรพัฒนำธุรกิจกำรท่องเที่ยวในระดับฐำนรำก	 ส่วนผลกระทบเชิงลบอำจจะมีผลต่อชุมชน

และสิ่งแวดล้อมในระหว่ำงก่อสร้ำง	โดยผู้ด�ำเนินกำรได้เตรียมกำรแก้ไขไว้แล้ว

 ❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 1.	 มีกำรรับฟงควำมคิดเห็นจำกประชำชนตั้งแต่เริ่มโครงกำรและระหว่ำงด�ำเนินงำนโครงกำรมีกำรเปดให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม

	 2.	 กำรจัดประชุม	ปรึกษำ	หำแนวทำงแก้ไขปญหำร่วมกันในพื้นที่

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 เกิดกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงกำร	เนื่องจำกติดเงื่อนไขของกรมอุทยำนแห่งชำติ	สัตว์ปำและพันธุ์พืช

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

    -
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการพิพิธภัณฑเรือหลวงลันตา และอุทยานการเรียนรูฝงทะเลอันดามันเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จังหวัดกระบี่

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2557
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 64,000,000 บาท  ผลการเบิกจาย 63,496,873 บาท  คิดเปนรอยละ 99.21  

อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ 4

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 เพื่อสนองนโยบำยเร ่งด ่วนของ

รัฐบำลที่จะเพิ่มรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว

2.	 เพิ่มและกระจำยรำยได ้ให ้แก ่

ประชำชนในกลุม่จงัหวดัภำคใต้ฝงอันดำมนั

และผู้ประกอบกำร

3.	 เพือ่ให้ประชำชน	นกัท่องเทีย่วทรำบ

ถึงประวัติควำมเปนมำ	รับรู ้ถึงวิถีของ

ประชำชนและศักยภำพด้ำนอื่น	 ๆ	 ของ

กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝงอันดำมัน	

4.	 เพื่อเปนสถำนท่ีท่องเท่ียวที่เปน

แหล่งเรียนรู้อันมีค่ำทำงประวัติศำสตร์

5.	 เพื่อเปนกำรแสดงออกถึงควำม

จงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติฯ	 เพ่ือ

เปนเกียรติประวัติแก่กองทัพเรือและ

อ�ำเภอเกำะลันตำ	จังหวัดกระบี่

	 •	กำรตกแต่งภำยในพร้อม

วัสดุ	 อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

ภำยในพิพิธภัณฑ์เรือหลวง

ลันตำและอทุยำนกำรเรียนรู้

ฝงทะเลอันดำมัน	แต่ผูร้บัจ้ำง

ด�ำเนินกำรเกินระยะเวลำ

ตำมสัญญำ	40	วัน

1.	 ประชำชนในกลุ ่มจังหวัด

ภำคใต้อันดำมันมีรำยได้เพิ่มขึ้น

2.	 ประชำชน	 เยำวชน	นักเรียน	

นกัศกึษำ	รวมถงึนกัท่องเท่ียว	มคีวำมรู้

เกีย่วกบัประวตัคิวำมเปนมำ	ศกัยภำพ 

ด้ำนอื่น	 ๆ	 ของกลุ่มจังหวัดภำคใต้

ฝงอนัดำมนั	รวมทัง้มคีวำมรู้ควำมเข้ำใจ

เกีย่วกบัประวตัเิรือหลวงลนัตำ

3.	 เนื่องจำกภำพรวมโครงกำร

ยังด�ำเนินงำนไม่แล้วเสร็จ	 จึงยังไม่

สำมำรถประเมนิผลส�ำเรจ็ของผลลพัธ์

ของโครงกำรได้

1.	 กำรด�ำเนินโครงกำรก่อให้

เกดิประโยชน์ต่อกลุม่นกัท่องเทีย่ว

และผู ้ใช ้เส ้นทำงในด้ำนควำม

ปลอดภัย	 กลุ่มธุรกิจโรงแรมและ

กำรท่องเทีย่ว	รวมถงึกลุม่ผลติภณัฑ์

หนึ่งต�ำบล	

2.	 พิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตำ

และอุทยำนกำรเรียนรู้ฝ งทะเล

อันดำมัน	 มีควำมเหมำะสม	 และ

สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ยำวนำน

ต่อเนื่องจำกกำรลงทุนครั้งเดียว		

รวมทั้งมีกำรเตรียมควำมพร้อม

ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรดูแล

รักษำ

ภ�พรวมโครงก�ร ดี ดีม�ก ดีม�ก

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 กำรด�ำเนินโครงกำรมีผลกระทบทั้ง	 2	ด้ำน	คือ	กำรด�ำเนินงำนโครงกำรสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐ	 ที่มุ่งพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ

โดยกำรพัฒนำธุรกิจกำรท่องเที่ยวในระดับฐำนรำก	 มีสถำนที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝงอันดำมัน	 มีส่วนช่วยส่งเสริมกำรกระจำย

รำยได้ให้กับประชำชนในพืน้ที	่ส่วนผลกระทบเชงิลบอำจจะมผีลต่อชมุชนและสิง่แวดล้อมในระหว่ำงก่อสร้ำง	โดยผูด้�ำเนนิกำรได้เตรียมกำรแก้ไขไว้แล้ว

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 1.	 ควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งควำมตั้งใจของ	 อบจ.	 จังหวัดกระบ่ีในฐำนะผู้ริเริ่มโครงกำรโดยมีกำรจัดหำงบประมำณ

เพื่อมำด�ำเนินกำร	และกำรวำงแผนเพื่อเตรียมกำรบริหำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์

	 2.	 เมื่อเริ่มโครงกำรมีกำรรับฟงควำมคิดเห็นจำกประชำชนและระหว่ำงด�ำเนินงำนโครงกำรมีกำรเปดให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 งบประมำณไม่เพียงพอ	ท�ำให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรด�ำเนินกำร

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

   -
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

3.  โครงการที่สอดคลองยุทธศาสตร
(ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน)

ชื่อยุทธศ�สตร์ งบประม�ณที่ใช้ดำ�เนินก�ร

❖ ก�รพัฒน�และเสริมสร้�งศักยภ�พคน  (รวมจำ�นวน 5 โครงก�ร) ได้รับจัดสรรงบประม�ณที่ใช้ในก�รดำ�เนินก�ร  

 ในช่วงปงบประม�ณ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้นโดยประม�ณ 6,630,563,500 บ�ท   

1.	 โครงกำรก�ำลงัใจในพระด�ำรพิระเจ้ำหลำนเธอพระองค์เจ้ำ

 พัชรกิติยำภำ	ในกำรน้อมน�ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

	 มำปรับใช้ในเรือนจ�ำ

	 (ปงบประมำณทีด่�ำเนินกำร	พ.ศ.	2554	-	พ.ศ.	2559)

ใช้เงินนอกงบประมำณ	 (เงินดอกเบ้ียอันเกิดจำกเงินกลำงของ

ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม)	ที่ได้รับจัดสรรช่วง

ปงบประมำณ	พ.ศ.	2554	 -	พ.ศ.	2559	รวมเปนจ�ำนวน	

18,500,000	 บำท	 ส�ำหรับเปนค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวิจัยและพัฒนำ 

รวมทัง้ตดิตำมประเมนิผล	ซึง่ไม่ได้แจกแจงแน่ชดัว่ำได้รบัจดัสรร

และเบิกจ่ำย	ในแต่ละปงบประมำณเปนจ�ำนวนเงินเท่ำใด

2.	 โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

	 (ปงบประมำณทีด่�ำเนินกำร	พ.ศ.	2554	-	พ.ศ.	2559)

จัดสรรงบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2554	-	พ.ศ.	2559	

รวมเปนจ�ำนวน	90,000,000	บำท

ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2554	 	จ�ำนวน	15,000,000	บำท

	 	 พ.ศ.	2555	 	จ�ำนวน	15,000,000	บำท

	 	 พ.ศ.	2556	 	จ�ำนวน	15,000,000	บำท

	 	 พ.ศ.	2557	 	จ�ำนวน	15,000,000	บำท

	 	 พ.ศ.	2558	 	จ�ำนวน	15,000,000	บำท

	 	 พ.ศ.	2559	 	จ�ำนวน	15,000,000	บำท

เบิกจ่ำยโดยใช้งบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2554	-	พ.ศ.	2559 

รวมเปนจ�ำนวน	90,000,000	บำท

ปงบประมำณ	พ.ศ.	2554	 	จ�ำนวน	15,000,000	บำท

	 	 พ.ศ.	2555	จ�ำนวน	15,000,000	บำท

	 	 พ.ศ.	2556	จ�ำนวน	15,000,000	บำท

	 	 พ.ศ.	2557	จ�ำนวน	15,000,000	บำท

	 	 พ.ศ.	2558	จ�ำนวน	15,000,000	บำท

	 	 พ.ศ.	2559	จ�ำนวน	15,000,000	บำท

3.	 โครงกำรพัฒนำกำรกีฬำและนันทนำกำรมวลชน

	 (กรมพลศึกษำ)

	 (ปงบประมำณที่ด�ำเนินกำร	พ.ศ.	2559)	

จัดสรรงบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2559

จ�ำนวน	180,490,100	บำท

เบิกจ่ำยโดยใช้งบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2559

จ�ำนวน	180,490,100	บำท
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

ชื่อยุทธศ�สตร์ งบประม�ณที่ใช้ดำ�เนินก�ร

4.	 โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำในเขตพัฒนำ
 พเิศษเฉพำะกจิ	จงัหวดัชำยแดนภำคใต้	รำยกำรก่อสร้ำง
	 อำคำรที่พักอำศัยและสิ่งก่อสร้ำงประกอบ
	 (ปงบประมำณทีด่�ำเนินกำร	พ.ศ.	2556	-	พ.ศ.	2559)

รำยกำรก่อสร้ำงที่ตรวจติดตำมฯ	 ใช้งบประมำณที่ได้รับจัดสรร
ช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	 2556	 -	พ.ศ.	 2559	 รวมเปนจ�ำนวน	
20,914,900	บำท	
	 (เปนกำรสุ่มตรวจติดตำมฯ	 โดยจัดส่งแบบสอบถำมให้แก่
หน่วยงำนจัดท�ำสรุปผลกำรด�ำเนินงำน	 โดยอำศัยข้อมูลที่ได้รับ
ตอบกลบั	ซึง่พบว่ำจำกข้อมลูทีไ่ด้รบัดงักล่ำว	ไม่สำมำรถแจกแจง
ได้ว่ำในแต่ละปงบประมำณได้รับงบประมำณหรือเบิกจ่ำย
งบประมำณเปนจ�ำนวนเท่ำใด
	 	 	 	 อย่ำงไรก็ดี	พบว่ำกำรด�ำเนินงำนเปนไปตำมแผน	มำกกว่ำ
ร้อยละ	80)	

5.	 แผนงำนขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
	 ผลผลติผูจ้บกำรศกึษำภำคบงัคบั	 รำยกำรก่อสร้ำงอำคำร
 กำรศึกษำและสิ่งก่อสร้ำงประกอบ
	 (ปงบประมำณทีด่�ำเนินกำร	พ.ศ.	2556	-	พ.ศ.	2559)

		รำยกำรก่อสร้ำงที่ตรวจติดตำมฯ	ใช้งบประมำณทีไ่ด้รบัจดัสรร
ช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	 2556	 -	พ.ศ.	 2559	 รวมเปนจ�ำนวน	
6,320,658,500	บำท
	 (เปนกำรสุ่มตรวจติดตำมฯ	โดยจัดส่งแบบสอบถำมให้แก่
หน่วยงำนจัดท�ำสรุปผลกำรด�ำเนินงำน	 โดยอำศัยข้อมูลที่ได้รับ
ตอบกลบั	ซึง่พบว่ำจำกข้อมลูทีไ่ด้รบัดงักล่ำว	ไม่สำมำรถแจกแจง
ได้ว่ำในแต่ละปงบประมำณได้รับงบประมำณหรือเบิกจ่ำย
งบประมำณเปนจ�ำนวนเท่ำใด	
	 อย่ำงไรก็ดี	 พบว่ำกำรด�ำเนินงำนเปนไปตำมแผน	 มำกกว่ำ
ร้อยละ	90)	

รวมเปนจำ�นวนเงินทั้งสิ้น
(เฉพำะโครงกำรที่ได้แจกแจงกำรจัดสรรและกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณในแต่ละปงบประมำณ)

จัดสรร รวมเปนจำ�นวน  270,490,100  บ�ท
ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2554	 จ�ำนวน			15,000,000	บำท
	 พ.ศ.	2555	 จ�ำนวน			15,000,000	บำท
	 พ.ศ.	2556	 จ�ำนวน			15,000,000	บำท
	 พ.ศ.	2557	 จ�ำนวน			15,000,000	บำท
	 พ.ศ.	2558	 จ�ำนวน			15,000,000	บำท
	 พ.ศ.	2559	 จ�ำนวน	195,490,100	บำท

เบิกจ่�ย รวมเปนจำ�นวน  270,490,100  บ�ท
ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2554	 จ�ำนวน			15,000,000	บำท
	 พ.ศ.	2555	 จ�ำนวน			15,000,000	บำท
	 พ.ศ.	2556	 จ�ำนวน			15,000,000	บำท
	 พ.ศ.	2557	 จ�ำนวน			15,000,000	บำท
	 พ.ศ.	2558	 จ�ำนวน			15,000,000	บำท
	 พ.ศ.	2559	 จ�ำนวน	195,490,100	บำท

หม�ยเหตุ	 โครงกำรที่ไม่ได้แจกแจงกำรจัดสรรและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในแต่ละปงบประมำณ
											 1)	 โครงกำรก�ำลังใจในพระด�ำริพระเจ้ำหลำนเธอพระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำ	 ในกำรน้อมน�ำปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงมำปรับใช้ในเรือนจ�ำ	(18,500,000	บำท)
	 2)	 โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ	 จังหวัดชำยแดนภำคใต้	
รำยกำรก่อสร้ำงอำคำรที่พักอำศัยและสิ่งก่อสร้ำงประกอบ	(20,914,900	บำท)
	 3)	 แผนงำนขยำยโอกำสและพฒันำคณุภำพกำรศกึษำผลผลิตผูจ้บกำรศึกษำภำคบงัคบั	รำยกำรก่อสร้ำงอำคำร
กำรศึกษำและสิ่งก่อสร้ำงประกอบ	(6,320,658,500	บำท)
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภาในการนอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาปรับใชในเรือนจำ (สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม/กรมราชทัณฑ)
ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2559

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 18,500,000 บาท (งบประมาณรวม 6 ป) ผลการเบิกจาย 18,500,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00  
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

•	 เพื่อแก้ไขฟนฟูผู้ต้องขังให้สำมำรถ

กลบัตัวเปนพลเมอืงด	ี สำมำรถอยูร่่วมกับ

สั งคมภำยนอกได ้ภำยหลังพ ้นโทษ	

และไม่หวนกลับมำกระท�ำควำมผิดซ�้ำ

1.	 ระหว่ำงปงบประมำณ	

พ.ศ.	2554	-	พ.ศ.	2559	มี

ผู้ต้องขังที่เข้ำร่วมโครงกำร

และจบหลกัสูตรตำมโครงกำร 

จ�ำนวนทั้งสิ้น	1,317	รำย

2.	 จ� ำนวนผู ้ เข ้ ำ ร ่ วม

โครงกำรและผู ้ผ ่ำนกำร

ฝ  กอบรมตำมหลักสู ตร

ของโครงกำรเปนไปตำม

เปำหมำย

1.	 ผลลัพธ์โครงกำรสำมำรถ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดใน

กำรด� ำ เนินชี วิ ตของผู ้ เข ้ ำร ่ วม

โครงกำรได้	

2.	 จำกกำรติดตำมผลกับผู ้พ้น

โทษจ�ำนวน	 291	 คน	 พบว่ำ	 ได้น�ำ

หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไป

ใช้จริง	 จ�ำนวน	 213	 คน	 คิดเปน

ร้อยละ	 73.21	 และมีผู้ต้องขังที่

กระท�ำผดิซ�ำ้	จ�ำนวน	34	คน	คดิเปน

ร้อยละ	11.68

1.	 ผู้ต้องขังท่ีเข้ำร่วมโครงกำร	

เมื่อพ้นโทษแล้วส่วนใหญ่ไม ่มี

กำรกระท�ำผิดซ�้ำ/กระท�ำผิดซ�้ำ

มีอัตรำต�่ำ	 และผู้เข้ำร่วมโครงกำร

มบีคุคลต้นแบบทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็

และเข ้ ำมำมีส ่ วนร ่วมในกำร

ช่วยเหลอืโครงกำร	สงัคม	และชมุชน 

เปนอย่ำงดี

2.	 สำมำรถตอบสนองต่อกลุ่ม

เปำหมำยได้อย่ำงต่อเน่ืองและ

พัฒนำผู้เข้ำร่วมโครงกำรให้เปนที่

ยอมรับของสังคมและชุมชนได้	

อย่ำงไรก็ดีเพ่ือให้กลุ่มเปำหมำย

ในปจจุบันได้รับประโยชน์จำก

กำรเข้ำร่วมโครงกำรเหมำะสมกับ

ระยะเวลำกำรอบรมในปงบประมำณ 

พ.ศ.	 2560	 จงึได้มีกำรปรบัเปลีย่น

ระยะเวลำด�ำเนินงำนโครงกำร

จำก	9	เดือนให้เปน	5	เดือน

ภ�พรวมโครงก�ร ดีม�ก ดีม�ก ดี

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 โครงกำรมีผลกระทบทำงบวก	 โดยพบว่ำโครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบันโยบำยแผนกำรพัฒนำประเทศทีส่นบัสนนุให้เกดิควำมพอเพียงในสงัคม	

ด้ำนเศรษฐกิจ	 และด้ำนสังคมและวัฒนธรรม	 พบว่ำ	 กลุ่มเปำหมำยได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีในกำรด�ำเนินชีวิตใหม่โดยน�ำควำมรู้ที่ได้รับจำก

กำรเข้ำร่วมโครงกำรไปใช้ในกำรประกอบอำชีพและมีรำยได้เพียงพอ	และกลุ่มเปำหมำยได้รับกำรต้อนรับและให้กำรยอมรับมำกขึ้นจำกคนในชุมชน 

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 (1)	 หลักสูตรกำรฝกอบรมที่มีลักษณะกำรเรียนรู้ไปพร้อมกับกำรปฏิบัติ	และเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลโครงกำรมีควำมเข้ำใจในแนวคิดกำรท�ำงำน	

สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือแนะน�ำให้กับผู้เข้ำร่วมโครงกำรท�ำให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจยิ่งขึ้น

	 (2)	 มีกำรติดตำมผลและให้ควำมช่วยเหลือดูแล	และให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำแก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรอย่ำงใกล้ชิด

	 (3)	 มกีำรบรูณำกำรกบัหน่วยงำนภำคีต่ำง	ๆ	ซึง่ได้ประสำนงำนและได้รับควำมร่วมมอือย่ำงดจีำกหน่วยงำนเครือข่ำยภำครัฐและภำคเอกชน
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 (1)	 ยังพบปญหำในกำรประสำนส่งข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเข้ำร่วมโครงกำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	 และเรือนจ�ำชั่วครำวยังขำดผู้เชี่ยวชำญ

ด้ำนโปรแกรมระบบข้อมูล

	 (2)	 ผู้ต้องขังที่เข้ำร่วมโครงกำร	 ส่วนใหญ่มีภูมิล�ำเนำอยู่นอกเขตพื้นที่จังหวัดที่ตั้งเรือนจ�ำชั่วครำวที่ด�ำเนินงำนโครงกำร	 ท�ำให้เปนอุปสรรค

ในกำรจัดกิจกรรมบำงประเภท	เช่น	กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

	 (1)	 ควรก�ำหนดให้โครงกำรดงักล่ำวเปนภำรกิจส�ำคัญของกรมรำชทณัฑ์	 และส�ำนกังำนปลดักระทรวงยตุธิรรม	 และควรจดัให้มีกำรตดิตำมผล

อย่ำงต่อเนื่อง	 เพื่อน�ำข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรมำใช้ในกำรแก้ไขปรับปรุง	พัฒนำโครงกำร	และเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประชำชน

และประเทศชำติต่อไป

	 (2)	 เห็นควรให้กระทรวงยุติธรรมเพิ่มเติมกำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำยแก่ประชำชน	และจัดต้ังกองทุนยุติธรรมที่มีฐำนะ

เปนนิติบุคคล	 เพื่อเปนแหล่งเงินทุนส�ำหรับใช้จ่ำยช่วยเหลือประชำชนเพื่อเปนกำรปองกันกำรกระท�ำผิดและให้ประชำชนได้รับรู้ช่องทำงในกำรขอรับ

ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนกฎหมำย
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง (กรมราชทัณฑ)
ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2559

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 90,000,000 บาท (15,000,000 บาท/ป) ผลการเบิกจาย 90,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00  
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

•	 เพื่อเปนกำรสร้ำงควำมมั่นคงในกำร

ประกอบอำชีพกำรด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน

ของผู ้ตัองขังภำยใต ้แนวคิดปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง	 ซึ่งจะเปนภูมิคุ้มกันที่

ส�ำคัญในกำรปองกันกำรกระท�ำผิดซ�้ำ

ของผู ้ต ้องขังที่พ ้นโทษออกไปใช้ชีวิต

อยู่ในสภำพสังคมที่มีกำรแข่งขันสูง	

1.	 อบรมผู้ต้องขัง

2.	 พฒันำพืน้ทีก่ำรด�ำเนินงำน

และหลักสูตรกำรฝกอบรม

3.	 อบรม/สัมมนำเจ้ำหน้ำที่

ของเรอืนจ�ำและผูท้ีเ่กีย่วข้อง

1.	 ผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร	 ได้แก่	

ผูต้้องขงั	บคุลำกรของเรือนจ�ำ	และ

ประชำชนทัว่ไป	 สำมำรถปรบัเปลีย่น

ทัศนคติและแนวคิดในกำรด�ำเนินชีวิต

ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง	

น�ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน

กำรประกอบอำชีพ	 และถ่ำยทอด

ควำมรู้ให้กับบุคคลอื่นได้

2.	 ศูนย ์กำรเรียนรู ้ เศรษฐกิจ

พอเพียง	มกีำรยกระดบัคณุภำพดข้ึีน	

ทั้งในด้ำนควำมพร้อมของอำคำร

สถำนที่และหลักสูตรกำรฝกอบรม

ที่มีควำมหลำกหลำย	

3.	 เจ้ำหน้ำที่ของเรือนจ�ำและ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	 สำมำรถน�ำควำมรู้ไป

ขยำยผลและถ่ำยทอดให้ผู้ต้องขังได้

รับควำมรู้

1.	 ผู้ต้องขังท่ีเข้ำร่วมโครงกำร	

ณ	ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

โดยรวมมีกำรกระท�ำผิดซ�้ำใน

อัตรำทีต่�ำ่	 สำมำรถน�ำควำมรู้ไปใช้

ในกำรด�ำเนินชีวิต	 และถ่ำยทอด

ควำมรู้ให้กับบุคคลอื่น

2.	 ผู้ต้องขังมีควำมพึงพอใจใน

โครงกำรและเจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้

ควำมเข้ำใจในโครงกำรมำกขึ้น

3.	 ศูนย์กำรเรียนรู ้เศรษฐกิจ

พอเพียงได้รับกำรยกระดับเปน

แหล ่งเรียนรู ้ต ้นแบบเกี่ยวกับ

กำรน�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

มำใช้ในกำรประกอบอำชีพที่สำมำรถ

สนองตอบต่อควำมต้องกำรของ

กลุ่มเปำหมำยและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ได้มำกขึ้น

ภ�พรวมโครงก�ร ดีม�ก ดี ดี

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 โครงกำรมผีลกระทบทำงบวก	โดยมคีวำมสอดคล้องกบันโยบำยของรัฐบำล	ส่วนในด้ำนเศรษฐกจิ	และด้ำนสงัคม/วฒันธรรม	พบว่ำ	ผูเ้ข้ำร่วม

โครงกำรมีกำรน้อมน�ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในกำรด�ำรงชีพ	ท�ำให้อัตรำกำรกระท�ำผิดซ�้ำลดลง	รวมทั้งศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ได้รบักำรยอมรับจำกสังคมโดยเปนแบบอย่ำงให้มำศึกษำดูงำน	 นอกจำกนีด้้ำนประชำชน/ชุมชน	 ยงัได้รับประโยชน์โดยศนูย์กำรเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง

บำงแห่งที่เปนพื้นที่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว	ได้รับควำมสนใจจำกประชำชนเข้ำเยี่ยมชมเพิ่มขึ้น	ท�ำให้ชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่มีรำยได้เพิ่มขึ้นด้วย 

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 เจ้ำหน้ำที่และผู้ต้องขัง	มีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ของตนเอง

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 (1)	 งบประมำณที่ได้รับไม่เพียงพอในกำรด�ำเนินงำน	

	 (2)	 ผลกำรด�ำเนินงำนของศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละแห่งและในภำพรวมทุกแห่ง	 ยังไม่มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่อ

บุคคลภำยนอกอย่ำงเปนระบบ
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

	 (1)	 จัดให้มีกำรรวบรวมข้อมูลกำรด�ำเนินงำนของศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้ครบทุกแห่ง	 และจัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน

ในภำพรวม	

	 (2)	 ควรน�ำข้อมูลกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ	 เพื่อประเมินผล

กำรด�ำเนินงำนในเชิงลึก	และน�ำปญหำอุปสรรคไปพิจำรณำก�ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขอย่ำงเปนระบบ

	 (3)	 จัดระบบกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรด�ำเนินงำนของศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ละแห่งและในภำพรวมอย่ำงต่อเน่ือง	

รวมทั้งเพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำรด้วย

	 (4)	 กระทรวงยุติธรรมควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรติดตำมประเมินผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมหลักตำมยุทธศำสตร์กระทรวง

ยุติธรรม	 เช่น	 โครงกำรคืนคนดีสู่สังคม	 เปนต้น	 โดยน�ำผลกำรด�ำเนินงำนมำวิเครำะห์เปรียบเทียบกับยุทธศำสตร์ว่ำสำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์

หรือไม่	มีปญหำอุปสรรคของกำรด�ำเนินงำนเปนประกำรใด	เพื่อแสวงหำแนวทำงในกำรแก้ไขปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนต่อไป	
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน (กรมพลศึกษา) 

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2559
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 180,490,100 บาท  ผลการเบิกจาย 180,490,100 บาท คิดเปนรอยละ 100.00

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 เพื่ อ เสริมสร ้ ำ งสนับสนุนกำร

ด�ำเนินงำนตำมแผนงำน	กำรส่งเสริมและ

พัฒนำกำรกีฬำและนันทนำกำรของ

กรมพลศึกษำ	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งให้

ด�ำเนินกำรส่งเสรมิกีฬำนักเรยีน	 นักศึกษำ	

เยำวชนและประชำชนในหมู ่บ้ำนและ

ต�ำบล

2.	 เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพทำงด้ำนกฬีำ	

นันทนำกำรและวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ	

ให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ

1.	 ผู ้ส�ำ เร็จกำรศึกษำ

ไม่ต�่ำกว่ำระดับปริญญำตรี	

สำขำ วิชำ เอกพลศึกษำ	

นันทนำกำรหรือวิทยำศำสตร์

กำรกีฬำ	 จ�ำนวน	 954	 คน	

ท�ำหน้ำที่ส่งเสริมสนับสนุน

ให้เดก็	เยำวชนและประชำชน

ในทุกจังหวัดและอ�ำเภอได้

เล่นกีฬำ	ออกก�ำลงักำยและ

ประกอบกิจกรรมนันทนำกำร

อย่ำงต่อเนื่องสม�่ำเสมอ

2.	 ผู้น�ำกำรออกก�ำลังกำย 

เล ่นกีฬำและจัดกิจกรรม

นนัทนำกำรเพิม่ขึน้หมูบ้่ำนละ	

1	คน

3.	 นักเรียน	 นักศึกษำ	

เยำวชนและประชำชน

ในหมู่บ้ำนต่ำงๆ	 ประมำณ	

35	 ล้ำนคนได้รบักำรส่งเสรมิ

และพฒันำสขุภำพพลำนำมยั 

โดยใช ้กิจกรรมกีฬำและ

นนัทนำกำรเปนสือ่ในกำรพฒันำ

(ผลผลิตและกำรด�ำเนนิงำน

เปนไปตำมที่ก�ำหนดไว้

1.	 เด็ก	เยำวชน	และประชำชน

ได้รบักำรส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	ให้เล่นกฬีำ	

ออกก�ำลังกำย	และร่วมกิจกรรม

นันทนำกำรอย่ำงต่อเนื่องได้

2.	 เยำวชนและประชำชนมี

สุขภำพและพลำนำมัยที่แข็งแรง	

1.	 ส ่ ง เ ส ริ ม ให ้ มี ก ำ ร ออก

ก�ำลงักำย	เล่นกฬีำ	และนันทนำกำร

ของกลุ ่ ม เป  ำหมำยได ้ อย ่ ำ ง

ต่อเนื่องจนถึงปจจุบัน	โดยผลจำก

กิจกรรม	 ส่งผลให้ประชำชนให้

ควำมสนใจในกำรออกก�ำลังกำย	

และเล่นกีฬำเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

มแีรงจงูใจและสำมำรถตระหนักถึง

ควำมส�ำคัญของกำรออกก�ำลังกำย

และกำรเล่นกีฬำได้เปนอย่ำงดี

2.	 ผลผลิตและผลลัพธ ์ที่ ได ้

จำกโครงกำรสำมำรถตอบสนอง

ต่อยุทธศำสตร์/นโยบำยท่ีสอดคล้อง

กับโครงกำรได ้ทั้ งในอดีตและ

ปจจุบัน

ภ�พรวมโครงก�ร ดีม�ก ดี ดี

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 โครงกำรมีผลกระทบทำงบวก	 โดยมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลในกำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุขและสุขภำพของ

ประชำชน	กำรด�ำเนินโครงกำรท�ำให้เกิดกำรจ้ำงงำนและกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกันในชุมชนและสังคม	รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดชุมชนน่ำอยู่	 

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรกำรพลศึกษำที่เหมำะสมกับกิจกรรม	 ควำมร่วมมือของกลุ่มเปำหมำยในพ้ืนที่ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมและ

กำรประชำสัมพันธ์กำรด�ำเนินกิจกรรมต่ำง	ๆ	อย่ำงเหมำะสม
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 (1)	 ปจจบุนัเจ้ำหน้ำทีพ่ลศกึษำไม่สำมำรถยมืเงนิทดรองรำชกำรเพ่ือไปด�ำเนนิกำรกิจกรรมได้เนือ่งจำกขดัต่อระเบียบฯ	 ทีก่�ำหนดให้ข้ำรำชกำร

เปนผู้ยืมได้เท่ำนั้น	 ดังนั้น	 ในทำงปฏิบัติจึงเปนภำระแก่เจ้ำหน้ำที่พลศึกษำต้องส�ำรองจ่ำยแล้วรวบรวมเอกสำรหลักฐำนมำเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ

ในภำยหลัง

	 (2)	 โครงกำรที่ด�ำเนินกำรต่อเนื่องเปนประจ�ำทุกปในลักษณะกำรจ้ำงเหมำเอกชนด�ำเนินงำน	(จ้ำงเจ้ำหน้ำที่พลศึกษำ)	ท�ำให้ผู้รับจ้ำง

ไม่มีควำมมั่นคงในอำชีพ

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

	 (1)	 เหน็ควรให้กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกฬีำ	 กรมพลศกึษำ	 หำรือแนวทำงกำรปฏบิตังิำนกบักระทรวงกำรคลงัเพือ่แก้ไขปญหำกำรส�ำรองจ่ำย

ของเจ้ำหน้ำที่พลศึกษำของโครงกำร

	 (2)	 ควรทบทวนบทบำทภำรกิจหน้ำทีข่องเจ้ำหน้ำทีพ่ลศกึษำ	นอกจำกกำรท�ำหน้ำทีส่่งเสริมสนบัสนนุและพัฒนำด้ำนกีฬำแล้ว	อำจพิจำรณำ

เพ่ิมบทบำทในด้ำนสนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวด้วย	 เพื่อยกระดับสถำนะเข้ำสู่ต�ำแหน่งทำงรำชกำร	 เช่น	 พนักงำนรำชกำร	 ซึ่งจะเปน

กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำและขวัญก�ำลังใจ	และเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจของกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำได้ในพื้นที่ระดับอ�ำเภอ

	 (3)	 เห็นควรสนับสนุนงบประมำณด�ำเนินโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

(รายการกอสรางอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบ)
ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559

งบประมาณรายการกอสรางที่ตรวจติดตามฯ 20,914,900 บาท  ผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ มากกวารอยละ 80 
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ

โรงเรียนในสังกัดที่มีควำมจ�ำเปนขำดแคลน

ได ้รับกำรสนับสนุนงบประมำณกำร

ก่อสร้ำงบ้ำนพักครู

2.	 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมี

ทีอ่ยูอ่ำศยัทีม่ัน่คง	แขง็แรง	ปลอดภัย	และ

เปนกำรสร้ำงขวัญก�ำลังใจที่ดีส่งผลต่อ

กำรพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำให้กับนักเรยีน

โรงเรียนมีบ ้ำนพักครู		

ร้ัวคอนกรีต	 ระบบไฟฟำ		

ห้องน�้ำ		อำคำรเรียน	และ

หอพักนักเรียน	ฯลฯ	เปนไป

ตำมท่ีก�ำหนด	คิดเปนร้อยละ 

85.71	 และไม่เปนไปตำม

แผนทีก่�ำหนด	 คดิเปนร้อยละ	

14.29

1.	 โรง เรียนมีสิ่ งก ่อสร ้ ำงทั้ ง

บ้ำนพักครู		ร้ัวคอนกรีต		ระบบไฟฟำ		

ห้องน�ำ้อำคำรเรียน	และหอพักนักเรียน 

ฯลฯ	ทีม่ัน่คงแขง็แรง	สะอำด	ปลอดภยั 

และเพียงพอต่อจ�ำนวนนักเรียน	

ส่งผลให้นักเรียน/ครูสำมำรถใช้

ประโยชน์ได้อย่ำงคุ ้มค่ำและเกิด

ประโยชน์สูงสุด	

2.	 นักเรียน/ครู	 มีควำมพึงพอใจ

ต่อผลผลิต/ผลลัพธ์	 โดยสำมำรถใช้

ประโยชน ์จำกส่ิงก ่อสร ้ำงได ้ใน

ระดับมำก	คิดเปนร้อยละ	75.00	

1.	 ผ ล ผ ลิ ต โ ค ร ง ก ำ ร เ มื่ อ

ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ	ได้มกีำรจดัท�ำ	

แผนกำรบ� ำ รุ ง รักษำ/พัฒนำ

สิง่ก่อสร้ำง	เพ่ือให้สิง่ก่อสร้ำงได้รบั

กำรบ�ำรุงรักษำให้คงสภำพ	 สำมำรถ

ใช้งำนได้ยำวนำน	 ตอบสนองต่อ

กลุ่มเปำหมำย

2.	 กลุม่เปำหมำย	ได้แก่	นกัเรยีน/

ครูได้ใช้ประโยชน์จำกสิ่งก่อสร้ำง

ที่ได้รับ	ทั้งเปนที่พักอำศัย	ใช้ใน

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน	 และจัด

กจิกรรมต่ำง	ๆ 	เช่น	กจิกรรมกฬีำสี	

กิจกรรมแนะแนวได้ถึงปจจุบัน

ภ�พรวมโครงก�ร ดี ดี ดีม�ก

หม�ยเหตุ :		งบประมำณภำพรวมทั้งโครงกำร	:		ได้รับจัดสรร	1,564,560,000	บำท		ผลกำรเบิกจ่ำย		807,980,000	บำท		คิดเปนร้อยละ	51.64

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 โครงกำรมีผลกระทบทำงบวกเปนส่วนใหญ่	 โดยพบว่ำ	 สำมำรถตอบสนองนโยบำยรัฐบำล	 ส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ	

สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน	เพิ่มขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรให้เข้มแข็ง	ประชำชนมีรำยได้จำกกำรจ้ำงงำน	

ประชำชนมีควำมพึงพอใจสำมำรถให้บริกำรแก่ชุมชนในโอกำสต่ำงๆ	 สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน	 ผลกระทบด้ำนลบ	

พบเปนส่วนน้อย	เช่น	มลภำวะที่เกิดระหว่ำงด�ำเนินโครงกำรเปนอุปสรรคต่อกำรเรียนของนักเรียนจึงควรมีมำตรกำรในกำรควบคุมให้เหมำะสม 

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

 ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ	ได้ตรวจสอบข้อมลูพืน้ทีก่ำรก่อสร้ำงก่อนกำรพจิำรณำจดัสรรให้โรงเรยีน	แต่งตัง้คณะกรรมกำรเร่งรดักำรใช้จ่ำยเงนิ

ประจ�ำปงบประมำณ	อกีท้ังมกีำรก�ำกับ	ตดิตำมและแจ้งโรงเรียนเปนระยะ	ๆ	ควำมร่วมมอืจำกผูบ้ริหำร	และบคุลำกรในกำรช่วยดแูลควบคมุ	ติดตำมงำน	

ตรวจกำรก่อสร้ำงตำมควำมรับผิดชอบในหน้ำที่อย่ำงต่อเนื่อง

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 (1)	 บำงพื้นที่ในชำยแดนใต้	 แบบอำคำรบ้ำนพักครู	 ยังไม่ตรงตำมควำมต้องกำรของครู	 เช่น	 บ้ำนพักครูเดี่ยวก่อสร้ำงด้ำนหลังของโรงเรียน	

ท�ำให้ครูกังวลถึงควำมปลอดภัยและครูมำอยู่น้อย	และกำรก่อสร้ำงมีข้อจ�ำกัดของในเรื่องสภำวะเหตุกำรณ์ในพื้นที่	สภำพภูมิอำกำศ

	 (2)	 โรงเรียนบำงแห่งได้รับงบประมำณอื่นทับซ้อนกับงบประมำณปกติ	ในขณะที่บำงครั้งไม่ได้รับกำรอนุมัติตำมที่เสนอไป

	 (3)	 ส�ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำในจงัหวดัชำยแดนใต้/โรงเรยีน	มข้ีอจ�ำกดัในกำรด�ำเนนิงำน	ขำดบุคลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรถอดแบบ	

กำรจัดท�ำรำคำกลำง	กำรจัดซื้อจัดจ้ำง	และกำรควบคุมงำน	ฯลฯ
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

	 (1)	 พจิำรณำก�ำหนดยทุธศำสตร์ในกำรจัดสรรงบประมำณกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน	 อำคำรประกอบให้กับสถำนศกึษำ	 เพ่ือให้มคีวำมเหมำะสม

กับควำมต้องกำรในเขตพื้นที่พิเศษ	พร้อมทั้งก�ำหนดแนวทำง/มำตรกำรต่ำงๆ	ที่ส่งเสริม	สนับสนุนให้เกิดกำรระดมทรัพยำกรจำกภำคส่วนต่ำง	ๆ	

เพื่อช่วยเหลือกรณีสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในชนบทห่ำงไกลและพื้นที่พิเศษ	เช่น	ชำยแดนใต้	

	 (2)	 ควรก�ำหนดต�ำแหน่งวศิวกรโยธำประจ�ำทีส่�ำนกังำนเขตพ้ืนทีก่ำรศกึษำ	 เพือ่ให้กำรดแูลช่วยเหลอืในกรณทีีโ่รงเรียนร้องขอควำมช่วยเหลอื	

หรือส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดท�ำข้อตกลงขอควำมร่วมมือจำกวิศวกรโยธำจังหวัด/องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล	

	 (3)	 ในพื้นที่เสี่ยงภัยควรมีกำรปรับปรุงแบบรูปรำยกำรบ้ำนพักครูให้เหมำะสมกับสภำพปจจุบัน	โดยควรสร้ำงเปนแฟลต	เพื่อให้เพียงพอกับ

ควำมต้องกำร	อยู่ในพื้นที่ชุมชนที่เข้ำออกได้สะดวก	และมีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ 

(รายการกอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ)
ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559

งบประมาณรายการกอสรางที่ตรวจติดตามฯ 6,320,658,500 บาท  ผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ มากกวารอยละ 90
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 เพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

เปนสวัสดิกำรของบุคลำกรโรงเรียน	

2.	 มีอำคำรเรียนห้องเรียนเพียงพอ

ต่อจ�ำนวนนักเรียน	

3.	 เพ่ือให ้เกิดควำมปลอดภัยและ

มีบรรยำกำศที่ดี	 สวยงำม	 น่ำดู	 น่ำอยู่	

น่ำเรียน

1.	 โรงเรยีนมกีำรด�ำเนนิงำน

ได้รับผลผลิตอำคำรเรียน	

อำคำรอ เนกป ร ะส ง ค ์	

อำคำรฝกงำน		บ้ำนพักครู	

โรงอำหำร	 เปนไปตำมแผนที่

ก�ำหนด	จ�ำนวน	858	รำยกำร	

คิดเปนร้อยละ	 95.02	 และ

ไม่เปนไปตำมแผนทีก่�ำหนด	

จ�ำนวน	45	รำยกำร	คดิเปน

ร้อยละ	4.98

1.	 นกัเรียน	/	คร	ู/	ชมุชน	ผู้ปกครอง	

ได้ใช้ประโยชน์จำกสิ่งก่อสร้ำงอีกทั้ง

ผูร้บัจ้ำงและแรงงำนซึง่เปนคนในพืน้ที่	

มีรำยได้เพิ่มขึ้น	รวมทั้งสิ่งก่อสร้ำงที่

ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จมีควำมคุ้มค่ำ

และได้รับประโยชน์สูงสุด

1.	 สิ่งก ่อสร้ำงท่ีได ้รับบรรลุ

วัตถุประสงค์	 และผลที่ได้เกินกว่ำ

เปำหมำยที่วำงไว้	 ส่วนใหญ่มี

กำรจัดท�ำแผนบ�ำรุงรักษำเพื่อให้

สิง่ก่อสร้ำงสำมำรถใช้งำนได้ยำวนำน

2.	 ผลผลิตสำมำรถตอบสนอง

ต่อกลุ่มเปำหมำยทั้ง	 นักเรียน	ครู

ผูบ้รหิำร	ประชำชน	ได้ตำมทีค่ำดหวงั

และยังส่งผลมำจนถึงปจจุบันคือ

มีสถำนที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำร

เรยีนกำรสอนและจัดกจิกรรมต่ำง	ๆ

เช่น	กิจกรรมกำรออกก�ำลังกำย

กำรประชมุ	อบรม	สมัมนำ	เปนต้น

ภ�พรวมโครงก�ร ดีม�ก ดีม�ก ดีม�ก

หม�ยเหตุ :		งบประมำณภำพรวมทั้งโครงกำร	:		ได้รับจัดสรร	29,908,390,000	บำท		ผลกำรเบิกจ่ำย	16,933,440,000	บำท		คิดเปนร้อยละ	56.62

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 โครงกำรมีผลกระทบทำงบวกเปนส่วนใหญ่	 โดยพบว่ำ	 สำมำรถตอบสนองนโยบำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้	 รวมท้ังมีกำรกระตุ้น	

กำรลงทุนและเกิดกำรจ้ำงงำนในพ้ืนที่	 ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี	 มีควำมพึงพอใจ	 และมั่นใจในโรงเรียนที่มีควำมพร้อมในกำรเรียนกำรสอน	 และ

จัดกิจกรรมต่ำงๆ	 ผลกระทบด้ำนลบพบเปนส่วนน้อย	 เช่น	 แรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำมำมีบทบำทรับจ้ำงงำนส่งผลให้รำยได้ออกนอกประเทศและพื้นที่

ด�ำเนินกำรบำงแห่งเปนพื้นที่กิจกรรมกำรเกษตร	ท�ำให้สูญเสียพื้นที่กำรใช้ประโยชน์ด้ำนกำรเกษตรไปบ้ำงบำงส่วน	เปนต้น 

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 ผู้บริหำรโรงเรียนเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรก�ำกับ	ติดตำม	และแก้ไขปญหำ	รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำง	ๆ	และกำรด�ำเนินงำนอย่ำง

มีระบบเริ่มตั้งแต่กำรวำงแผนควำมต้องกำรล่วงหน้ำ	รวมทั้งส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำช่วยเหลือและเปนพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนในกำรด�ำเนินกำร	

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 (1)	 โรงเรยีนในสังกัดส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำข้ันพ้ืนฐำน	ร้อยละ	82.84	มีอำคำรสภำพเก่ำ	ช�ำรุด	ทรุดโทรม	แต่ได้รับกำรจดัสรรเฉลี่ย

ร้อยละ	10	

	 (2)	 ขำดแคลน/ไม่มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกระบวนกำรต่ำง	ๆ	ของกำรด�ำเนินงำน	เช่น	กำรถอดแบบ	กำรจัดท�ำรำคำกลำง	

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง	กำรควบคุม	กำรตรวจรับ

	 (3)	 กำรจัดสรรงบประมำณส�ำหรับกำรก่อสร้ำงในพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกจิ	 พ้ืนทีภ่เูขำสงู	 และพ้ืนทีเ่สีย่งภยัยงัได้งบประมำณในกำรก่อสร้ำงอำคำร

เท่ำกันกับพื้นที่ปกติ	ท�ำให้หำผู้รับจ้ำงได้ยำก/มีผู้รับจ้ำงน้อยรำย	
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❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

	 (1)	 พจิำรณำก�ำหนดยทุธศำสตร์ในกำรจัดสรรงบประมำณกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน	 อำคำรประกอบให้กับสถำนศกึษำ	 เพ่ือให้มคีวำมเหมำะสม

กับควำมต้องกำรควำมจ�ำเปน	 และก�ำหนดแนวทำง/มำตรกำรต่ำงๆ	 ที่ส่งเสริม	 สนับสนุนให้เกิดกำรระดมทรัพยำกรจำกภำคส่วนต่ำงๆ	 เพื่อช่วยให้

สถำนศึกษำมีอำคำรสถำนที่เพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	

	 (2)	 ควรก�ำหนดต�ำแหน่งวิศวกรโยธำประจ�ำที่ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อให้กำรดูแล	 ปรึกษำ	 หำรือ	 และช่วยเหลือในกรณีที่โรงเรียน

ร้องขอควำมช่วยเหลือ	หรือส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท�ำข้อตกลงขอควำมร่วมมือจำกวิศวกรโยธำจังหวัด/องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล	

อำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยและวิทยำลัยเทคนิคมำช่วยดูแล

	 (3)	 ควรก�ำหนดต�ำแหน่งสำยสนับสนุนที่มีควำมรู้ด้ำนกำรเงิน	กำรบัญชี	และพัสดุ	ให้กับโรงเรียนเพื่อเปนกำรลดภำระของครู
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4.  โครงการที่สอดคลองยุทธศาสตร 
(ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม)

ชื่อยุทธศ�สตร์ งบประม�ณที่ใช้ดำ�เนินก�ร

❖ ก�รสร้�งโอก�สคว�มเสมอภ�คและเท่�เทยีมกนัท�งสงัคม  (รวมจำ�นวน 5 โครงก�ร)
 ได้รับก�รจัดสรรงบประม�ณทั้งสิ้น  3,527,188,688  บ�ท  เบิกจ่�ย  3,522,906,697.06  บ�ท

1.	 โครงกำรของกระทรวงกลำโหม -	ลับ	-

2.	 โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้	ICT	ชุมชน

					(ปงบประมำณที่ด�ำเนินกำร	พ.ศ.	2550	-	พ.ศ.	2559)

จดัสรรงบประมำณช่วงปงบประมำณ	 พ.ศ.	 2550	 -	 พ.ศ.	 2559	

รวมเปนจ�ำนวน	1,052,222,800	บำท

ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2550	จ�ำนวน	15,997,500	บำท

	 พ.ศ.	2551	จ�ำนวน	77,592,300	บำท

	 พ.ศ.	2552	จ�ำนวน	54,180,000	บำท

	 พ.ศ.	2553	จ�ำนวน	272,263,000	บำท

 พ.ศ.	2554	จ�ำนวน	497,135,000	บำท

	 พ.ศ.	2555	จ�ำนวน		735,000	บำท

	 พ.ศ.	2556	จ�ำนวน	39,000,000	บำท

	 พ.ศ.	2559	จ�ำนวน	95,320,000	บำท

เบกิจ่ำยโดยใช้งบประมำณช่วงปงบประมำณ พ.ศ.	2550 - 

พ.ศ.	2559		รวมเปนจ�ำนวน	1,052,222,800	บำท

ปงบประมำณ	พ.ศ.	2550	จ�ำนวน	15,997,500	บำท

	 พ.ศ.	2551	จ�ำนวน	77,592,300	บำท

	 พ.ศ.	2552	จ�ำนวน	54,180,000	บำท

	 พ.ศ.	2553	จ�ำนวน	272,263,000	บำท

	 พ.ศ.	2554	จ�ำนวน	497,135,000	บำท

	 พ.ศ.	2555	จ�ำนวน		735,000	บำท

	 พ.ศ.	2556	จ�ำนวน	39,000,000	บำท

	 พ.ศ.	2559	จ�ำนวน	95,320,000	บำท
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ชื่อยุทธศ�สตร์ งบประม�ณที่ใช้ดำ�เนินก�ร

3.	 โครงกำรอำคำรอ�ำนวยกำรผู้ปวยนอก	 และอุบัติเหตุฉุกเฉิน
	 โรงพยำบำลนครพิงค์	ต.ดอนแก้ว	อ.แม่ริม	จ.เชียงใหม่
	 (ปงบประมำณที่ด�ำเนินกำร	พ.ศ.	2556	-	พ.ศ.	2559)

จัดสรรงบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2556	-	พ.ศ.	2559	
รวมเปนจ�ำนวน	424,888,888	บำท
ปงบประมำณ	พ.ศ.	2556	 จ�ำนวน	110,400,000	บำท
	 พ.ศ.	2557	 จ�ำนวน		92,984,400	บำท
	 พ.ศ.	2558	 จ�ำนวน	10,759,600	บำท
	 พ.ศ.	2559	 จ�ำนวน	210,744,888	บำท

เบกิจ่ำยโดยใช้งบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2558	-	พ.ศ.	2559	
รวมเปนจ�ำนวน	424,717,091.06	บำท
ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2558 จ�ำนวน	111,745,777.54	บำท
	 พ.ศ.	2559	 จ�ำนวน	312,971,313.52	บำท

4.	 โครงกำรอำคำรศนูย์หวัใจ	 มะเรง็	 บ�ำบดัรกัษำ	 และรงัสวีนิจิฉยั	
	 โรงพยำบำลรำชบุรี	ต.หน้ำเมือง	อ.เมือง	จ.รำชบุรี
	 (ปงบประมำณที่ด�ำเนินกำร	พ.ศ.	2556	-	พ.ศ.	2559)

จดัสรรงบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2556	-	พ.ศ.	2559	
รวมเปนจ�ำนวน	419,400,000	บำท
ปงบประมำณ	พ.ศ.	2556	 จ�ำนวน	95,600,000	บำท
	 พ.ศ.	2558	 จ�ำนวน	49,512,400	บำท
	 พ.ศ.	2559	 จ�ำนวน	274,287,600	บำท

เบกิจ่ำยโดยใช้งบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2557	 -	พ.ศ.	2559 
รวมเปนจ�ำนวน	415,289,806	บำท
ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2557	 จ�ำนวน	52,089,406	บำท
	 พ.ศ.	2558	 จ�ำนวน	97,300,800	บำท
	 พ.ศ.	2559	 จ�ำนวน	265,899,600	บำท

5.	 โครงกำรกำรก่อสร้ำงอำคำรบริกำรทำงกำรแพทย์	20	ชั้น
					โรงพยำบำลต�ำรวจ
	 (ปงบประมำณที่ด�ำเนินกำร	พ.ศ.	2553	-	พ.ศ.	2559)

จดัสรรงบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2554	-	พ.ศ.	2559	
รวมเปนจ�ำนวน	1,630,677,000	บำท
ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2553	 จ�ำนวน	120,000,000	บำท
	 พ.ศ.	2554	 จ�ำนวน		51,318,800	บำท
	 พ.ศ.	2555		 จ�ำนวน	113,341,200	บำท
	 พ.ศ.	2556		 จ�ำนวน	494,524,400	บำท
	 พ.ศ.	2557		 จ�ำนวน	384,000,000	บำท
	 พ.ศ.	2558		 จ�ำนวน	440,546,500	บำท
	 พ.ศ.	2559		 จ�ำนวน	26,946,100	บำท

เบกิจ่ำยโดยใช้งบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2554	-	พ.ศ.	2559	
รวมเปนจ�ำนวน	1,630,677,000	บำท	*
ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2553		 จ�ำนวน	120,000,000	บำท
	 พ.ศ.	2554		 จ�ำนวน		51,318,800	บำท
	 พ.ศ.	2555		 จ�ำนวน	113,341,200	บำท
	 พ.ศ.	2556		 จ�ำนวน	494,524,400	บำท
	 พ.ศ.	2557		 จ�ำนวน	384,000,000	บำท
	 พ.ศ.	2558		 จ�ำนวน	440,546,500	บำท
	 พ.ศ.	2559		 จ�ำนวน	26,946,100	บำท

หมำยเหตุ	 *	 ไม่รวมเงินนอกงบประมำณ	 525,000,000	 บำท	
ทัง้น้ี	หำกรวมจ�ำนวนเงินทัง้ในและนอกงบประมำณ	จะเปน
จ�ำนวนทั้งสิ้น	2,155,677,000	บำท		
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ชื่อยุทธศ�สตร์ งบประม�ณที่ใช้ดำ�เนินก�ร

รวมเปนจำ�นวนเงินทั้งสิ้น จัดสรร รวมเปนจำ�นวน  3,527,188,688  บ�ท

ปงบประมำณ	พ.ศ.	2550	 จ�ำนวน		15,997,500	บำท

	 พ.ศ.	2551	 จ�ำนวน		77,592,300	บำท	

	 พ.ศ.	2552	 จ�ำนวน		54,180,000	บำท

	 พ.ศ.	2553	 จ�ำนวน	392,263,000	บำท

	 พ.ศ.	2554	 จ�ำนวน	548,453,800	บำท

	 พ.ศ.	2555	 จ�ำนวน	114,076,200		บำท

	 พ.ศ.	2556		 จ�ำนวน	739,524,400		บำท

	 พ.ศ.	2557	 จ�ำนวน	476,984,400	บำท

	 พ.ศ.	2558	 จ�ำนวน	500,818,500	บำท

	 พ.ศ.	2559	 จ�ำนวน	607,298,588		บำท

เบิกจ่�ย รวมเปนจำ�นวน  3,522,906,697.06  บ�ท

ปงบประมำณ	พ.ศ.	2550	 จ�ำนวน		15,997,500	บำท

	 พ.ศ.	2551	 จ�ำนวน		77,592,300	บำท	

	 พ.ศ.	2552	 จ�ำนวน		54,180,000	บำท

	 พ.ศ.	2553	 จ�ำนวน	392,263,000	บำท

	 พ.ศ.	2554	 จ�ำนวน	548,453,800	บำท

	 พ.ศ.	2555	 จ�ำนวน	114,076,200		บำท

	 พ.ศ.	2556	 จ�ำนวน	533,524,400		บำท

	 พ.ศ.	2557	 จ�ำนวน	436,089,406	บำท

	 พ.ศ.	2558	 จ�ำนวน	649,593,077.54	บำท

	 พ.ศ.	2559	 จ�ำนวน	701,137,013.52	บำท
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โครงการของกระทรวงกลาโหม (ลับ)
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สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 1,052,222,800 บาท  ผลการเบิกจาย 1,052,222,800 บาท คิดเปนรอยละ 100.00  

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 เพื่อให้เปนศูนย์กลำงกำรรวบรวม

ควำมรู้ภูมิปญญำท้องถิ่นและสำรสนเทศ

ที่มีประโยชน์

2.	 กำรเปนส่ือกลำงกำรแลกเปล่ียน

ข้อมูลของคนในแต่ละชุมชนและระหว่ำง

ชมุชน	 มกีำรสร้ำงผู้ช�ำนำญกำรของชมุชน

ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน	ICT

3.	 ลดควำมเหล่ือมล�้ ำกำรเข ้ำถึ ง

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	

(Digital	Divide)

4.	 เพื่อเปนช่องทำงกำรเข้ำถึงบริกำร

ภำครัฐ

1.	 จัดตัง้ศนูย์	ICT	ชมุชน	

จ�ำนวน	2,281	แห่ง

2.	 อบรม ให ้ กั บกลุ ่ ม

เปำหมำย	จ�ำนวน	359,431	คน

1.	 เชิงเศรษฐกิจ	:	มีกำรรวมกลุ่ม

ทำงเศรษฐกิจโดยประชำชนใน

ชุมชนในกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยน

ผลิตภัณฑ์ในชุมชนส่งผลให้เกิด

กำรต่อยอดธุรกิจ

2.	 เชิงสังคม	 :	 ได้มีกำรร่วมมือ

ร่วมใจกันของประชำชนในชุมชน	

ในกำรสร้ำงกำรเรยีนรู	้ ประชำสมัพันธ์

ข่ำวสำรในชุมชนเกิดกำรช่วยเหลือ

เกื้อกูลกัน

3.	 เชิงวัฒนธรรม	:	มีกำรส่งเสริม

กำรท ่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน

ท้องถิ่น

4.	 เชิงคุณภำพชีวิต	:	ประชำชน

เกิดกำรเรียนรู้	เท่ำทันกับเทคโนโลยี	

ตลอดจนมีรำยได้จำกกำรใช้บริกำร

ผ่ำนศูนย์	ICT	ชุมชน

•	กำรด�ำเนินโครงกำรสำมำรถ

ส่งเสริมกำรอยู่ดีมีสุขและสำมำรถ

ยกระดบัคณุภำพชวีติของประชำชน 

มีกำรพัฒนำศักยภำพผู ้ดูแลศูนย์

และผู ้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์อย่ำง

ต่อเนื่อง	 เปนกำรเสริมสร้ำง

ควำมเข้มแข็งในภำคประชำชนชน	

ซึง่มีควำมต่อเนือ่งมำจนถึงปจจบัุน

ภ�พรวมโครงก�ร ดีม�ก ดีม�ก ดีม�ก

❖ ผลกระทบของโครงก�ร
	 ลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรระหว่ำงสังคมเมืองและสังคมชนบท	 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรที่เกี่ยวข้องรวมถึง

เครือข่ำยกำรพัฒนำร่วมกับหน่วยงำนอื่น	 ตลอดจนสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงคุณค่ำและประโยชน์ของ	 ICT	 และเปนกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน 

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ
 1.	 กำรด�ำเนนิโครงกำรตรงกบัควำมต้องกำรของประชำชนและชุมชน	
	 2.	 มกีำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกรทีเ่กีย่วข้อง	 ชมุชน	 รวมถงึเครอืข่ำยของกำรพฒันำร่วมกบัหน่วยงำนอืน่	 ส่งเสรมิควำมเข้ำใจและควำมร่วมมอื

ส�ำหรบัผูบ้รหิำรศนูย์กำรเรยีนรูฯ้	อย่ำงต่อเนือ่ง
	 3.	 มีกำรพัฒนำศักยภำพชุมชนและมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของกำรอบรมโดยประชำชน	 ตลอดจนติดตำมและส่งเสริมกำรเรียนรู้ของ

ประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง
	 4.	 มีกำรจัดท�ำข้อมูลและองค์ควำมรู้ที่ส�ำคัญและเกี่ยวช้องกับกำรประกอบอำชีพ	 กำรด�ำรงชีวิตของประชำชนในชุมชน	 ภูมิปญญำท้องถิ่น	

และสำรสนเทศในด้ำนต่ำง	ๆ	ของชมุชน
❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ
	 กำรถ่ำยโอนหรือมอบอ�ำนำจศูนย์กำรเรยีนรู	้ ICT	ชมุชนให้หน่วยงำนท้องถ่ินเปนผูด้แูล	กระทรวงควรรีบด�ำเนนิกำร	ทัง้นีจ้ะต้องท�ำกำรสอบถำม

ควำมสมัครใจของหน่วยงำนนัน้	ๆ	เพรำะบำงแห่งไม่ต้องกำรรับโอนเนือ่งจำกครุภณัฑ์เก่ำและช�ำรุด	ไม่สำมำรถซ่อมแซมได้	หรอืซ่อมแซมได้แต่ไม่คุ้มค่ำ
กับกำรใช้งำน

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย
	 ควรมีกำรปรับรูปแบบกำรด�ำเนินกำรของศูนย์กำรเรียนรู้	ICT	ชุมชน	โดยกำรส่งเสริมกำรสร้ำงช่องทำงกำรประกอบอำชีพและเพิ่มรำยได้แก่

ภำคประชำชน	เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชนในศูนย์กำรเรียนรู้	ICT	ชุมชน
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการกอสรางอาคารอำนวยการผูปวยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน

โรงพยาบาลนครพิงค ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม
ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 424,888,888 บาท  ผลการเบิกจาย 424,717,091.06 บาท  คิดเปนรอยละ 99.96
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 เพือ่พฒันำระบบบริกำรผูป้วยนอก

และแก้ไขปญหำด้ำนควำมแออัด	 ตลอดจน

รองรับควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพของ

ผู้ปวยและประชำชนผู้รับบริกำร

2.	 เพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร

แก่ประชำชนได้อย่ำงเบ็ดเสรจ็	 ลดจ�ำนวน

ผู ้ป วยที่ต ้องส ่งต ่อในโรคที่สำมำรถ

ให้บริกำรได้

•	อ ำค ำ รอ� ำ น วยกำ ร

ผู้ปวยนอก	 และอุบัติเหตุ

ฉุกเฉิน

1.	 ประชำชนผู้ใช้บริกำรสำมำรถ

เข้ำถึงบริกำรได้สะดวก	 รวดเร็ว	

ลดควำมสูญเสียทำงเศรฐกิจของ

ครวัเรอืนลงได้โดยไม่จ�ำเปนต้องเข้ำรบั

กำรรักษำในสถำนพยำบำลเอกชน

หรือสถำนบริกำรนอกเขตพ้ืนที่	

รวมทั้ ง โรงพยำบำลสำมำรถจัด

บริกำรสุขภำพ	 ทั้งในระดับปฐมภูมิ	

ทุติยภูมิ	และตติยภูมิ	แบบเบ็ดเสร็จ	

ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้

ในสถำนบริกำรเดียว	ท�ำให้ผู้ปวย

และญำติมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น

2.	 บุคลำกรทำงกำรแพทย์และ

บคุลำกรสนบัสนนุ	 สำมำรถจดับรกิำร

และเพิ่มศักยภำพกำรให้บริกำรได้

ดีขึ้น	 ผนวกกับสถำนที่ให้บริกำรที่

กว้ำงขวำง	มรีะบบกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม

ภำยในอำคำรทีดี่ขึน้	 ส่งผลต่อสขุภำพจติ 

สุขภำพกำยของผู้ให้บริกำร

•	อำคำรอ�ำนวยกำรผู้ปวยนอก	

และอุบัติ เหตุฉุกเฉินสำมำรถ

เพิ่มศักยภำพกำรบริกำร	 โดยมี

ประชำชนในพืน้ทีจ่งัหวดัเชียงใหม่

และจังหวัดใกล้เคียงมำใช้บริกำร

อย ่ำงต ่อเนื่องและมีแนวโน ้ม

เพิ่มขึ้น

ภ�พรวมโครงก�ร ดีม�ก ดีม�ก ดีม�ก

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 กำรด�ำเนินงำนโครงกำรสำมำรถแก้ไขปญหำด้ำนควำมแออัด	 รองรับควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพของผู้ปวยและประชำชนผู้มำรับบริกำร

เพิม่ประสทิธภิำพกำรให้บรกิำรผู้ปวยอย่ำงมีคุณภำพ	ตำมมำตรฐำน	และให้บริกำรด้ำนรักษำพยำบำลแบบครบวงจร	ทัง้ระดบัปฐมภูม	ิทตุยิภมู	ิ ตตยิภมิู	

ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่และลดกำรส่งต่อในโรคที่สำมำรถให้บริกำรได้

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 1.	 ควำมมุ่งมั่นของคณะผู้บริหำรโรงพยำบำลที่ริเริ่มด�ำเนินโครงกำรเพื่อพัฒนำระบบบริกำรผู้ปวยนอกและแก้ไขปญหำด้ำนควำมแออัด

ตลอดจนรองรับควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพของผู้ปวยและประชำชนผู้รับบริกำร

	 2.	 มกีำรจดัท�ำแผนขอรบักำรสนบัสนนุงบประมำณและสำมำรถด�ำเนนิกำรตำมแผนงำนโครงกำร	 ด�ำเนนิกำรตำมกระบวนกำรพสัดกุำรตดิตำม	

และกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่อำคำร	ท�ำให้สำมำรถเปดให้บริกำรได้ภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด

	 3.	 กำรมีส่วนร่วมของประชำชน	ผู้ใช้บรกิำร	และบคุลำกรของโรงพยำบำลให้ควำมร่วมมอืและมส่ีวนร่วมในกำรบริจำคเงนิเพ่ือจดัหำครุภณัฑ์

ทำงกำรแพทย์ส�ำหรับกำรให้บริกำรประชำชน
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 กำรด�ำเนินงำนโครงกำรพบปญหำในขั้นตอนของกำรวำงแผน	 กำรออกแบบโครงสร้ำงอำคำรไม่ตอบสนองต่อกำรใช้งำนจริงของผู้ปฏิบัติงำน	

เมื่อสิ้นสุดกำรด�ำเนินงำนโครงกำรอำคำรก่อสร้ำงบำงส่วนต้องปรับปรุง	ต่อเติม	และซ่อมแซม	เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

	 กำรพัฒนำโรงพยำบำลในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนและสำมำรถให้บริกำรได้ครบวงจร	 ต้องอำศัยระบบบริกำร

ทำงกำรแพทย์	 เพื่อให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่และลดปญหำกำรส่งต่อผู้ปวย	กำรพัฒนำอำคำรสถำนที่จึงมี

ควำมจ�ำเปนเพื่อให้กำรบริกำรรักษำพยำบำลแก่ประชำชนครอบคลุมทุกพื้นที่	 สะดวก	 รวดเร็ว	 และมีประสิทธิภำพและเพื่อให้กำรจัดกำรระบบ

ทำงกำรแพทย์เปนไปอย่ำงมีศักยภำพ	ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์และบุคลำกรทำงกำรแพทย์จึงมีควำมส�ำคัญเปนอย่ำงมำก
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการกอสรางอาคารศนูยหวัใจ มะเร็ง บำบดัรักษา และรงัสวีนิจิฉยั โรงพยาบาลราชบุร ีต.หนาเมอืง อ.เมอืง จ.ราชบุรี    

ปงบประมาณที่ดำเนินงาน พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559    
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร  419,400,000 บาท  ผลการเบิกจาย 415,289,806 บาท  คิดเปนรอยละ 99.02

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 เพือ่ให้ผูป้วยโรคหวัใจและหลอดเลอืด	

และผู ้ป วยโรคมะเร็งได ้รับบริกำรที่มี

คุณภำพและครบวงจร

2.	 เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยของผู้ปวยโรคหวัใจ

และหลอดเลอืด	และผูป้วยโรคมะเร็ง	ในกำร

เดินทำงไปรักษำในส่วนกลำง

3.	 เพื่อพัฒนำระบบกำรส่งต่อดูแล

ผูป้วยโรคหวัใจและหลอดเลือด	และผู้ปวย

โรคมะเร็งให้มีประสิทธิภำพ	เหมำะสม	

และสร้ำงควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

จำกโรคดังกล่ำว

•	อำคำรศนูย์หวัใจ	 มะเร็ง 

บ�ำบดัรักษำ	และรงัสีวนิจิฉยั	

(ยังไม่เปดใช้งำน)

1.	 ผู้ปวยโรคหัวใจและโรคมะเร็ง

ได้รับกำรรักษำที่มีคุณภำพ	สำมำรถ

เข ้ ำ ถึงกำรบริกำรได ้ครบวงจร	

ลดค ่ำใช ้จ ่ำยกำรเดินทำงเข ้ำรับ

กำรรักษำในส่วนกลำง	

2.	 ระบบกำรส่งต่อดูแลผู ้ปวย

ที่มีประสิทธิภำพ	 เหมำะสม	

สร้ำงควำมพึงพอใจต่อผู้รับบริกำร	

3.	 บุ คลำกรทำงกำรแพทย ์

และบุคลำกรฝ ำยสนับสนุนของ

โรงพยำบำลรำชบุรีมีอำคำรสถำนที่

ส�ำหรับปฏิบัติงำน	ช่วยให้กำรรักษำ

มีศักยภำพมำกยิ่งขึ้น

•		เมื่อเปดใช้อำคำรจะสำมำรถ

ให ้กำรดูแลรักษำพยำบำลต ่อ

ผู ้ปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด	

ในพืน้ทีภ่ำคตะวนัตกของประเทศไทย

ให้ได้รับบริกำรทีม่คุีณภำพ	สะดวก	

ครบวงจร	 สำมำรถน�ำไปสูก่ำรพฒันำ

ศนูย์ควำมเปนเลศิทำงด้ำนกำรแพทย์	

ช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพ

ทำงกำรแพทย์อย่ำงต่อเน่ืองและ

ยั่งยืน

ภ�พรวมโครงก�ร ดีม�ก ดีม�ก ดีม�ก

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 ผลกำรด�ำเนนิโครงกำรสำมำรถลดภำระค่ำใช้จ่ำย	 เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรเข้ำถงึกำรรักษำของประชำชนในพ้ืนทีแ่ละพ้ืนทีใ่กล้เคยีง	 ส่งผลให้

ประชำชนมีสุขภำพและคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น	

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 1.	 ผู้บริหำรให้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพกำรรักษำ	เพ่ือให้ผู้ปวยโรคมะเร็ง	โรคหัวใจและหลอดเลือดได้รับบริกำรที่มีประสิทธิภำพ	

สะดวก	และครบวงจร

	 2.	 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและบุคลำกรภำยในโรงพยำบำลในกำรบริจำคเงินเพ่ือซื้อครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ทั้งกำรบริจำคทั้งทำงตรง

ผ่ำนโรงพยำบำลและทำงอ้อมผ่ำนมูลนิธิต่ำง	ๆ

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 โครงกำรมีระดับควำมเสี่ยงในกำรด�ำเนินกำรอยู่มำกพอสมควร	โดยเฉพำะกำรด�ำเนินกำรด้ำนกำรพัสดุ	กำรก�ำกับติดตำมกำรก่อสร้ำง	

กำรตรวจรับงำน	 เน่ืองจำกข้อจ�ำกัดด้ำนองค์ควำมรู้และทักษะเฉพำะด้ำนของทีมงำน	 ในระหว่ำงก่อสร้ำงพบควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัย	

เมือ่อำคำรแล้วเสรจ็	พบปญหำด้ำนควำมล่ำช้ำในกำรด�ำเนินกำรเพ่ือเข้ำใช้พ้ืนที	่เนือ่งจำกควำมไม่สอดคล้องบำงส่วนของแบบและผงัอำคำรกบัควำมต้องกำร

ของผู้ใช้อำคำร	 ซึ่งได้มีกำรด�ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง	 และยังคงพบปญหำด้ำนกำรขำดแคลนครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ที่มีมูลค่ำสูง	

ทีจ่�ำเปนต้องใช้ภำยในอำคำรซึง่มมีลูค่ำโดยรวมมำกกว่ำ	130	ล้ำนบำท	อยูใ่นระหว่ำงกำรจดัหำงบประมำณจำกภำครัฐ	ภำคเอกชน	และภำคประชำชน

เมื่อจัดหำได้ตำมควำมจ�ำเปนเร่งด่วนและมีกำรเข้ำใช้พื้นที่อำคำรเพื่อเปดให้บริกำรอย่ำงเต็มที่	น่ำจะส่งผลถึงควำมพึงพอใจของประประชำชนในพื้นที่

และสำมำรถแก้ไขปญหำสุขภำพของประชำชนในเขตพื้นที่ได้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

	 กำรพัฒนำโรงพยำบำลในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนและสำมำรถให้บริกำรได้ครบวงจร	 ต้องอำศัยระบบบริกำร

ทำงกำรแพทย์	 เพื่อให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นท่ี	และลดปญหำกำรส่งต่อผู้ปวย	กำรพัฒนำอำคำรสถำนท่ีจึงมี

ควำมจ�ำเปน	 เพื่อให้กำรบริกำรรักษำพยำบำลแก่ประชำชนครอบคลุมทุกพื้นที่	 สะดวก	 รวดเร็ว	 และมีประสิทธิภำพและเพื่อให้กำรจัดกำรระบบ

ทำงกำรแพทย์เปนไปอย่ำงมีศักยภำพ	ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์และบุคลำกรทำงกำรแพทย์จึงมีควำมส�ำคัญเปนอย่ำงมำก
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการกอสรางอาคารบริการทางการแพทย 20 ชั้น โรงพยาบาลตำรวจ

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2559
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 2,155,677,000 บาท  ผลการเบิกจาย 2,155,677,000 บาท  คิดเปนรอยละ 100.00

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานบริหารและสวนราชการไมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

•	 คณุภำพกำรให้บรกิำรของโรงพยำบำล

มีคุณภำพดีขึ้นตำมมำตรฐำน	 Hospital	

accreditation

•	อำคำรบริกำรทำงกำร

แพทย์	20	ชั้น	โรงพยำบำล

ต�ำรวจ	 (อยูร่ะหว่ำงกำรส่งมอบ	

ซึ่งส้ินสุดสัญญำ	 12	 ก.ย.	

2559)

•	โครงกำรเกิดผลสัมฤทธิ์ด ้ำน

โครงสร้ำงและสิง่แวดล้อมทำงกำยภำพ 

และหำกโครงกำรสำมำรถส่งมอบ

ได้ส่งผลให้คุณภำพกำรให้บริกำร

ทำงกำรแพทย์เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง	

จำกกำรพฒันำพืน้ทีท่ีม่คีวำมเหมำะสม 

สำมำรถรองรับกำรให้บริกำรทำง	

กำรแพทย์แก่ผู้ปวยได้เปนอย่ำงดี

•	สำมำรถเพ่ิมศักยภำพรวมทั้ง

อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรบรกิำร

ทำงกำรแพทย์ให้กับผู้รับบริกำร	

กำรบริหำรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์

สงุสดุในกำรให้บรกิำรด้ำนสขุภำพ

ต่อผู้รับบริกำร	 กำรพัฒนำพื้นที่

ให้มีควำมเหมำะสม	 รองรับกำร

ให้บริกำรทำงกำรแพทย์	 ตำม

สถำนกำรณ์ปจจุบันและแนวโน้ม

กำรให้บริกำรในอนำคต

ภ�พรวมโครงก�ร พอใช้ ดีม�ก ดีม�ก

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 ระหว่ำงกำรด�ำเนินโครงกำรเกิดผลกระทบเชิงลบต่อสภำพแวดล้อมโดยรอบ	เน่ืองจำกเกิดฝุนละอองบริเวณเขตกำรก่อสร้ำงอำคำร

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

 -

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 กำรด�ำเนินกำรล่ำช้ำจำกเหตุสุดวิสัย	ได้แก่	มีกำรแก้ไขแบบกำรก่อสร้ำง	ผู้รับจ้ำงได้รับผลกระทบจำกเหตุอุทกภัย	ป	พ.ศ.	2554	

เหตุจำกควำมไม่สงบทำงกำรเมืองและผลกระทบจำกนโยบำยภำครัฐ	 ได้แก่	 กำรปรับขึ้นค่ำแรงขั้นต�่ำ	 300	 บำท	 และกำรติดตั้งระบบไฟฟำบนดินเปน

แบบใต้ดนิ	ท�ำให้กำรด�ำเนินโครงกำรยังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรที่ตั้งไว้เท่ำที่ควร

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

 -
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

5.  โครงการที่สอดคลองยุทธศาสตร 
(ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม)

ชื่อยุทธศ�สตร์ งบประม�ณที่ใช้ดำ�เนินก�ร

❖ ก�รสร้�งก�รเติบโตบนคุณภ�พชีวิตที่เปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (รวมจำ�นวน 9 โครงก�ร)

 ได้รับก�รจัดสรรงบประม�ณทั้งสิ้น  3,014,092,066 บ�ท  เบิกจ่�ย  2,736,698,335.23 บ�ท

1.	 โครงกำรอ่ำงเกบ็น�ำ้ห้วยเลง็	(ท�ำนบดนิหวังำนและอำคำร

	 ประกอบ)	จังหวัดเพชรบูรณ์

	 (ปงบประมำณทีด่�ำเนนิกำร	พ.ศ.	2555	-	พ.ศ.	2558)

จัดสรรงบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2555	-	พ.ศ.	2558	

รวมเปนจ�ำนวน	438,500,000	บำท

ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2555	 จ�ำนวน	70,612,700	บำท

	 พ.ศ.	2556	 จ�ำนวน	97,544,283	บำท

	 พ.ศ.	2557	 จ�ำนวน	96,128,917	บำท

	 พ.ศ.	2558	 จ�ำนวน	174,214,100	บำท

เบกิจ่ำยโดยใช้งบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2555	-	พ.ศ.	2558	

รวมเปนจ�ำนวน	438,500,000	บำท

ปงบประมำณ	พ.ศ.	2555	 จ�ำนวน	70,612,700	บำท

	 พ.ศ.	2556	 จ�ำนวน	97,544,283	บำท

	 พ.ศ.	2557	 จ�ำนวน	96,128,917	บำท

	 พ.ศ.	2558	 จ�ำนวน	174,214,100	บำท

2.	 โครงกำรระบบส่งน�้ำอ่ำงเก็บน�้ำห้วยใหญ่	(ระยะที่	1)	

	 จังหวัดเพชรบูรณ์

	 (ปงบประมำณทีด่�ำเนินกำร	พ.ศ.	2550	-	พ.ศ.	2556)

จัดสรรงบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2550	-	พ.ศ.	2556	

รวมเปนจ�ำนวน	382,950,066.10	บำท

ปงบประมำณ	พ.ศ.	2550	 จ�ำนวน		37,785,900	บำท

	 พ.ศ.	2551	 จ�ำนวน		37,322,300	บำท

	 พ.ศ.	2552	 จ�ำนวน	105,420,000	บำท

	 พ.ศ.	2553	 จ�ำนวน		63,545,357.28	บำท

	 พ.ศ.	2554	 จ�ำนวน		32,010,000	บำท

	 พ.ศ.	2555	 จ�ำนวน		43,243,000	บำท

	 พ.ศ.	2556	 จ�ำนวน		63,623,508.82	บำท

เบกิจ่ำยโดยใช้งบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2550	-	พ.ศ.	2556	

รวมเปนจ�ำนวน	382,950,066.10	บำท

ปงบประมำณ	พ.ศ.	2550	จ�ำนวน		37,785,900	บำท

	 พ.ศ.	2551	 จ�ำนวน		37,322,300	บำท

	 พ.ศ.	2552	 จ�ำนวน	105,420,000	บำท

	 พ.ศ.	2553	 จ�ำนวน		63,545,357.28	บำท

	 พ.ศ.	2554	 จ�ำนวน		32,010,000	บำท

	 พ.ศ.	2555	 จ�ำนวน		43,243,000	บำท

	 พ.ศ.	2556	 จ�ำนวน		63,623,508.82	บำท
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

ชื่อยุทธศ�สตร์ งบประม�ณที่ใช้ดำ�เนินก�ร

3.	 โครงกำรพลงังำนชมุชนเพือ่ชมุชนจดักำรตนเองทำงด้ำน	

	 พลงังำน	ป	2559

	 (ปงบประมำณทีด่�ำเนนิกำร	พ.ศ.	2558	-	พ.ศ.	2559)

จัดสรรงบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2558	

จ�ำนวน		95,000,000	บำท

เบิกจ่ำยโดยใช้งบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2559	

จ�ำนวน		84,000,000	บำท

4.	 โครงกำรสถำนีผลิตพลังงำนในหน่วยงำนสถำนศึกษำ	

	 และโรงพยำบำลของรัฐ	(Campus	power)

	 (ปงบประมำณทีด่�ำเนนิกำร	พ.ศ.	2558	-	พ.ศ.	2559)

จัดสรรงบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2558	

จ�ำนวน		65,000,000	บำท

เบิกจ่ำยโดยใช้งบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2559	

จ�ำนวน		65,000,000	บำท

5.	 โครงกำรอนุรักษ์ฟนฟูแหล่งน�้ำบำงระก�ำ

	 (พื้นที่แก้มลิงลุ่มน�้ำยม)

	 (ปงบประมำณทีด่�ำเนนิกำร	พ.ศ.	2555	-	พ.ศ.	2558)

จัดสรรงบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2555	-	พ.ศ.	2558	

รวมเปนจ�ำนวน	301,550,000	บำท

ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2555	 จ�ำนวน		45,300,000	บำท

	 พ.ศ.	2556	 จ�ำนวน		57,857,100	บำท

	 พ.ศ.	2557	 จ�ำนวน		95,876,700	บำท

	 พ.ศ.	2558	 จ�ำนวน		102,516,200	บำท

เบกิจ่ำยโดยใช้งบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2555	-	พ.ศ.	2558	

รวมเปนจ�ำนวน	301,550,000	บำท

ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2555	 จ�ำนวน		45,300,000	บำท

	 พ.ศ.	2556	 จ�ำนวน		57,857,100	บำท

	 พ.ศ.	2557	 จ�ำนวน		95,876,700	บำท

	 พ.ศ.	2558	 จ�ำนวน		102,516,200	บำท

6.	 โครงกำรอนุรักษ์ฟนฟูแหล่งน�้ำห้วยหลวง-หนองหำน		

	 กุมภวำป

	 (ปงบประมำณทีด่�ำเนินกำร	พ.ศ.	2552	-	พ.ศ.	2559)

จัดสรรงบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2552	-	พ.ศ.	2558	

รวมเปนจ�ำนวน	964,555,000	บำท

ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2552	 จ�ำนวน	12,075,000	บำท

	 พ.ศ.	2553	 จ�ำนวน	12,075,000	บำท

	 พ.ศ.	2554	 จ�ำนวน	12,075,000	บำท

	 พ.ศ.	2555	จ�ำนวน	180,093,400	บำท

	 พ.ศ.	2556	 จ�ำนวน	241,297,200	บำท

	 พ.ศ.	2557	 จ�ำนวน	139,098,900	บำท

	 พ.ศ.	2558	 จ�ำนวน	367,840,500	บำท

เบกิจ่ำยโดยใช้งบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2555	-	พ.ศ.	2559	

รวมเปนจ�ำนวน	701,584,463.13	บำท

ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2555	 จ�ำนวน		144,683,000	บำท

	 พ.ศ.	2556	 จ�ำนวน			33,587,000	บำท

	 พ.ศ.	2557	 จ�ำนวน	100,575,000	บำท

	 พ.ศ.	2558	 จ�ำนวน	126,240,000	บำท

		 พ.ศ.	2559	 จ�ำนวน	296,499,463.13	บำท
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

ชื่อยุทธศ�สตร์ งบประม�ณที่ใช้ดำ�เนินก�ร

7.	 โครงกำรจัดหำเครื่องเรดำห์ตรวจอำกำศแบบ		

	 Doppler	พร้อมอุปกรณ์	และหอเรดำห์	2	เครื่อง	

	 ที่จังหวัดน่ำน	และศูนย์อุตุนิยมวิทยำ

	 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง	จังหวัดอุบลรำชธำนี

	 (ปงบประมำณทีด่�ำเนนิกำร	พ.ศ.	2558	-	พ.ศ.	2559)

จัดสรรงบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2558	

จ�ำนวน		309,337,000	บำท

เบิกจ่ำยโดยใช้งบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2559	

จ�ำนวน		306,929,500	บำท

8.	 โครงกำรพัฒนำพื้นที่เฉพำะบริเวณชำยหำดปรำณบุรี	

	 อ�ำเภอปรำณบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 (ปงบประมำณทีด่�ำเนนิกำร	พ.ศ.	2556	-	พ.ศ.	2559)

จัดสรรงบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2556	-	พ.ศ.	2559	

รวมเปนจ�ำนวน	227,200,000	บำท

ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2556	 จ�ำนวน		46,000,000	บำท

	 พ.ศ.	2557	 จ�ำนวน		66,700,000	บำท

	 พ.ศ.	2558	 จ�ำนวน		40,000,000	บำท

	 พ.ศ.	2559	 จ�ำนวน		74,500,000	บำท

เบกิจ่ำยโดยใช้งบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2557	-	พ.ศ.	2559	

รวมเปนจ�ำนวน	226,514,306	บำท

ปงบประมำณ	พ.ศ.	2557	จ�ำนวน		76,024,000	บำท

	 พ.ศ.	2558	จ�ำนวน		51,872,000	บำท

	 พ.ศ.	2559	จ�ำนวน		98,618,306	บำท

9.	 โครงกำรก่อสร้ำงระบบปองกันน�้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	

	 เพชรบูรณ์	ระยะที่	2

	 (ปงบประมำณทีด่�ำเนินกำร	พ.ศ.	2555	-	พ.ศ.	2558)

จดัสรรงบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2555	-	พ.ศ.	2557	

รวมเปนจ�ำนวน	230,000,000	บำท	

ปงบประมำณ	พ.ศ.	2555	จ�ำนวน		34,500,000	บำท

	 พ.ศ.	2556	จ�ำนวน		92,000,000	บำท

	 พ.ศ.	2557	 จ�ำนวน		103,500,000	บำท

เบกิจ่ำยโดยใช้งบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2555	-	พ.ศ.	2558	

รวมเปนจ�ำนวน	229,670,000	บำท		

ปงบประมำณ	พ.ศ.	2555	จ�ำนวน		34,500,000	บำท

	 พ.ศ.	2556	จ�ำนวน		78,200,000	บำท

	 พ.ศ.	2557	จ�ำนวน		78,200,000	บำท

	 พ.ศ.	2558	จ�ำนวน		38,770,000	บำท
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

ชื่อยุทธศ�สตร์ งบประม�ณที่ใช้ดำ�เนินก�ร

รวมเปนจำ�นวนเงินทั้งสิ้น จัดสรร รวมเปนจำ�นวน  3,014,092,066.10 บ�ท

ปงบประมำณ	พ.ศ.	2550	 จ�ำนวน		37,785,900	บำท

	 พ.ศ.	2551	 จ�ำนวน		37,322,300	บำท

	 พ.ศ.	2552	 จ�ำนวน		117,495,000	บำท

	 พ.ศ.	2553	 จ�ำนวน		75,620,357.28	บำท

	 พ.ศ.	2554	 จ�ำนวน		44,085,000	บำท

	 พ.ศ.	2555	 จ�ำนวน		373,749,100	บำท

	 พ.ศ.	2556	 จ�ำนวน		598,322,091.82	บำท

	 พ.ศ.	2557	 จ�ำนวน		501,304,517	บำท

	 พ.ศ.	2558	 จ�ำนวน	1,153,907,800	บำท

	 พ.ศ.	2559	 จ�ำนวน		74,500,000	บำท

เบิกจ่�ย  รวมเปนจำ�นวน  2,736,698,335.28 บ�ท

ปงบประมำณ	พ.ศ.	2550	 จ�ำนวน		37,785,900	บำท

	 พ.ศ.	2551	 จ�ำนวน		37,322,300	บำท

	 พ.ศ.	2552	 จ�ำนวน	105,420,000	บำท

	 พ.ศ.	2553	 จ�ำนวน		63,545,357.28	บำท

	 พ.ศ.	2554	 จ�ำนวน		32,010,000	บำท

	 พ.ศ.	2555	 จ�ำนวน		338,338,700	บำท

	 พ.ศ.	2556	 จ�ำนวน		330,811,892	บำท

																	พ.ศ.	2557	 จ�ำนวน		446,804,617	บำท

																	พ.ศ.	2558	 จ�ำนวน		493,612,300	บำท

																	พ.ศ.	2559	 จ�ำนวน		851,047,269	บำท
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการอางเก็บนํ้าหวยเล็ง (ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ) จังหวัดเพชรบูรณ

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 438,500,000 บาท ผลการเบิกจาย 438,500,000 บาท คิดเปนรอยละ  100.00

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 เปนแหล่งเกบ็กักน�ำ้	 เพือ่กำรอปุโภค-

บริโภค

2.	 เปนแหล่งเก็บกักน�้ำ	 เพื่อกำร	

เกษตรกรรม

3.	 กำรบรรเทำอุทกภัย/ภัยแล้ง

•	อ ่ ำ ง เ ก็ บน�้ ำ ที่ ใช ้ ใ น

กำรแก ้ไขป ญหำด ้ำนน�้ำ

ส�ำหรับกำรอุปโภค-บริโภค	

เกษตรกรรม	และกำรบรรเทำ

อุทกภัย	 ซึ่งสำมำรถสร้ำง

รำยได้และลดมูลค่ำควำม

เ สี ย ห ำ ย จ ำ กอุ ท กภั ย /

ภัยแล้งได้	

กำรด�ำเนนิงำนโครงกำรเกดิผลลัพธ์

ตำมที่คำดหวัง	ได้แก่

1.	 สำมำรถเกบ็กกัน�ำ้และบริหำร

กำรใช้น�ำ้ในแต่ละปเปนไปตำมควำม	

ต้องกำร	 ช่วยให้สำมำรถบรรเทำ

ภัยแล้งที่เกิดขึ้นได้

2.	 สำมำรถใช ้ประโยชน ์จำก

อ่ำงเก็บน�้ำแห่งนี้ได้ตำมเปำหมำย	

ไม่ล้ำช้ำเปนเหตใุห้เกษตรกรเสยีโอกำส

3.	 สำมำรถลดควำมเสยีหำยจำก

อุทกภัยในพ้ืนที่เปำหมำยที่เคยมี

น�้ำท่วมอย่ำงรุนแรง	ลดควำมรุนแรง

ลงได้อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

4.	 เปนแหล่งแพร่และเพำะพันธุ์

สัตว์น�้ำจืด

5.	 เปนสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ

6.	 มีถนนส�ำหรับกำรคมนำคม

ในชุมชนเพิ่มขึ้น

•	ผลจำกกำรด�ำเนินโครงกำร

แล้วเสร็จสำมำรถตอบสนองต่อ

กลุ่มเปำหมำย	ในกำรแก้ปญหำ

ภัยพิบัติ	 และกักเก็บน�้ำได้เต็ม

ควำมสำมำรถของควำมจุอ ่ำง	

ลดกำรขำดแคลนน�ำ้/ไม่เกดิอทุกภยั		

อีกทั้งยังสำมำรถเพิ่มระดับน�้ำ

ใต้ดินให้สูงขึ้น	รวมทั้งประชำชน

ในพ้ืนท่ีมีควำมผำสุกและมีอำชีพ

อย่ำงยัง่ยนื	 โดยมีกำรบรหิำรจดักำร

โดยมีกำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้ำขึ้นใน

ชมุชน	 ท�ำให้ภำครำชกำรมเีครือข่ำย

ในกำรดูแลบ�ำรุงรักษำโครงสร้ำง

พื้นฐำนต่ำงๆ	และสำมำรถพัฒนำ

ต่อยอดกำรบริหำรจัดกำรน�้ำได้

อย่ำงต่อเนื่อง

ภ�พรวมโครงก�ร ดีม�ก ดีม�ก ดีม�ก

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 โครงกำรส่งผลกระทบทำงบวกในด้ำนนโยบำยรฐับำลในกำรแก้ปญหำอทุกภยัและภยัแล้งทีเ่กดิขึน้	 ด้ำนเศรษฐกจิจะเปนกำรส่งเสริมอำชพี

ทำงกำรเกษตร	ทั้งในส่วนของผลผลิตและรำยได้ที่เพิ่มขึ้น	 ด้ำนสังคมและวัฒนธรรมพบว่ำ	 ประชำชนในพื้นท่ีมีควำมผำสุกเพิ่มขึ้น	 ด้ำนสิ่งแวดล้อม

เปนกำรท�ำให้ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น	 มีกำรบุกรุกท�ำลำยพื้นที่ปำไม้ลดลง	 และด้ำนประชำชน/ชุมชนพื้นที่โครงกำร	 พบว่ำมี

ควำมพงึพอใจต่อกำรด�ำเนนิโครงกำร	 เนือ่งจำกท�ำให้มีควำมเปนอยูท่ีด่ข้ึีนและมอีำชพีท่ีมัน่คงข้ึน	 นอกจำกนี	้ พบผลกระทบทำงลบบ้ำงในด้ำนเทคโนโลยี	

เช่น	กำรระบำยน�้ำบำงครั้งไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้เนื่องจำกกระแสไฟฟำขัดข้อง	ท�ำให้ต้องใช้แรงคน	ซึ่งจะต้องใช้เวลำในกำรด�ำเนินกำร	เปนต้น

	 โดยภำพรวมสำมำรถแก้ไขปญหำให้กับประชำชนในพื้นที่เปำหมำยและพื้นที่ใกล้เคียง	 ให้มีน�้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค	 ท�ำกำรเกษตร	 และ

บรรเทำควำมเดือดร้อนทั้งในด้ำนอุทกภัยและภัยแล้ง	อย่ำงไรก็ตำม	ยังมีปญหำเรื่องระบบไฟฟำขัดข้องบ้ำงเล็กน้อยยังคงต้องมีกำรส�ำรองเจ้ำหน้ำที่

เพื่อกำรดูแลรักษำอำคำรระบำยน�้ำ

 ❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 ประชำชนในพ้ืนที่ให้กำรสนับสนุนและร่วมมือในกำรด�ำเนินกำรโครงกำร	 ถึงแม้จะต้องสูญเสียที่ดินส่วนตัวก็ไม่มีกำรคัดค้ำน	

ท�ำให้กำรด�ำเนินงำนเปนไปตำมแผนที่ก�ำหนด
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

 ❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 ข้อมูลตัวเลขผู้ประสบภัยพิบัติจำกกระทรวงมหำดไทยและหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และงบประมำณที่กระทรวง

คมนำคมใช้ในกำรดูแลบ�ำรุงรักษำถนน

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

	 1)	 ควรเร่งรัด	 ติดตำมกำรด�ำเนินกำรและสนับสนุนงบประมำณอย่ำงเพียงพอในโครงกำรที่เปนกำรแก้ปญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน

ที่ยังอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำให้เกิดผลอย่ำงเปนรูปธรรมโดยเร็ว

	 2)	 ควรให้ควำมส�ำคัญในกำรบูรณำกำร	กำรใช้ประโยชน์ร่วมกันหลำยหน่วยงำนเพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการระบบสงนํ้าอางเก็บนํ้าหวยใหญ (ระยะที่ 1) จังหวัดเพชรบูรณ

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2556
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 382,950,066.10 บาท ผลการเบิกจาย 382,950,066.10 บาท คิดเปนรอยละ 100.00 

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ      

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 เปนแหล่งเกบ็กักน�ำ้	 เพือ่กำรอปุโภค-

บริโภค

2.	 เพื่อให ้มีกำรกระจำยน�้ำให ้กับ

พื้นที่ทำงเกษตรกรรม

3.	 กำรบรรเทำอุทกภัย

•	ระบบส่งน�้ำอ่ำงเก็บน�้ำ

ที่ช่วยแก้ไขปญหำด้ำนน�้ำ

ส� ำหรับอุป โภค-บ ริ โภค	

เกษตรกรรม	และกำรบรรเทำ

อุทกภัย	 ภัยแล้ง	 สำมำรถ

สร้ำงรำยได้และลดมูลค่ำ

ควำมสูญเสียจำกอทุกภยัได้

ประสบผลส�ำเรจ็ตำมวตัถปุระสงค์

โครงกำร	คือ

1.	 สำมำรถเก็บกักน�้ำและบริหำร

จัดกำรน�้ำในแต่ละปให้สอดคล้อง

เหมำะสมกับควำมต้องกำร	 ฤดูกำล

เพำะปลูกพืช

2.	 สำมำรถใช ้ประโยชน ์จำก

อ่ำงเก็บน�้ำและระบบส่งน�้ำแห่งน้ี

ได้ตำมเปำหมำย	ไม่ล้ำช้ำเปนเหตุให้

เกษตรกรเสียโอกำส

3.	 สำมำรถลดควำมเสียหำยจำก

อุทกภัยในพ้ืนที่เปำหมำยที่เคยมี

น�้ำท่วมอย่ำงรุนแรง	ลดควำมรุนแรง

ลงได้อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

•	โครงกำรน้ีสำมำรถพัฒนำได้

อย่ำงต่อเนื่องและมีควำมยั่งยืน	

ส ำมำรถตอบสนองต ่ อกลุ ่ ม

เปำหมำยในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ

ได้เปนอย่ำงดี	 ได้แก่	กำรสำมำรถ

กักเก็บน�้ำได้เต็มควำมสำมำรถ

ของควำมจอุ่ำง	ลดกำรขำดแคลนน�ำ้	

อีกท้ังยังสำมำรถเพ่ิมระดับน�ำ้ใต้ดิน

ให้สูงขึ้น	ท้ังนี้	ต้ังแต่โครงกำร

ด�ำเนินกำรเสร็จ	ไม่มกีำรเกดิอทุกภัย

ในพื้นที่/นอกพื้นที่ชลประทำน

นอกจำกนี	้ ยงัช่วยส่งเสรมิให้เกดิ

อำชีพประมงในพื้นที่อีกด้วย

ภ�พรวมโครงก�ร ดีม�ก ดีม�ก ดีม�ก

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 โครงกำรส่งผลกระทบทำงบวกในด้ำนนโยบำยรัฐบำลในกำรแก้ปญหำอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้น	 ด้ำนเศรษฐกิจจะเปนกำรส่งเสริมอำชีพ

ทำงกำรเกษตร	ทั้งในส่วนของผลผลิตและรำยได้ที่เพิ่มขึ้น	ด้ำนสังคมและวัฒนธรรมพบว่ำ	ประชำชนในพื้นที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ	

รวมทั้งมีกำรเรียนรู้ด้ำนอำชีพอื่นนอกเหนือจำกกำรเกษตร	 และมีกำรใช้แรงงำนในพื้นที่มำกขึ้น	 ด้ำนสิ่งแวดล้อมเปนกำรท�ำให้ทรัพยำกรธรรมชำติ

มีควำมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น	ด้ำนเทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้ใช้จ�ำนวนคนในกำรจัดกำรน้อยลง	และด้ำนประชำชน/ชุมชนพื้นที่โครงกำร	พบว่ำประชำชน

มีควำมเปนอยู่ที่ดีขึ้นและมีควำมสุขเพิ่มขึ้น

	 โดยภำพรวมสำมำรถแก้ไขปญหำให้กับประชำชนในพื้นที่เปำหมำย	และพื้นที่ใกล้เคียง	 เกี่ยวกับน�้ำเพื่อกำรเกษตร	อุปโภค-บริโภค	และ

บรรเทำควำมเดือดร้อนท้ังในด้ำนอุทกภัยและภัยแล้ง	ส�ำหรับระบบส่งน�ำ้กส็ำมำรถจดัส่งน�ำ้เข้ำสูแ่ปลงเกษตรอย่ำงทัว่ถึง	รวดเร็ว	และทนัต่อควำมต้องกำร

ของพืช

 ❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 ประชำชนในพื้นที่กำรด�ำเนินกำรก่อสร้ำงให้ควำมร่วมมือในกำรเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้ำงระบบส่งน�้ำ	 ท�ำให้กำรด�ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ

ตำมแผนงำนที่ก�ำหนด

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 ยังไม่มีกำรรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนอื่นที่รับผลประโยชน์จำกโครงกำร	 เช่น	 ข้อมูลตัวเลขผู้ประสบภัยพิบัติจำกกระทรวงมหำดไทยและ

หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และงบประมำณที่กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ

และปำไม้	ก่อนและหลังด�ำเนินโครงกำร

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

	 1)	 ควรเร่งรัด	 ติดตำมกำรด�ำเนินกำรและสนับสนุนงบประมำณอย่ำงเพียงพอในโครงกำรที่เปนกำรแก้ปญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน

ที่ยังอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำให้เกิดผลอย่ำงเปนรูปธรรมโดยเร็ว

	 2)	 ควรให้ควำมส�ำคัญในกำรบูรณำกำร	กำรใช้ประโยชน์ร่วมกันหลำยหน่วยงำนเพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น



165

ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางดานพลังงาน ป 2559

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 95,000,000 บาท  ผลการเบิกจาย 84,000,000 บาท  คิดเปนรอยละ 88.42

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพลังงาน        

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 เพือ่ให้เกดิกจิกรรมทำงด้ำนพลงังำน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน

2.	 เพื่อให้เกิดชุมชนท่ีสำมำรถบริหำร

จัดกำรตนเองด้ำนพลังงำน

3.	เพื่อส่งเสริม	สนับสนุน	และส่งมอบ

เทคโนโลยีพลังงำนให้กับกลุ่มเปำหมำย

ในกำรเพิ่มสัดส ่วนกำรผลิตพลังงำน

ทดแทน	 และกำรอนุรักษ์พลังงำนของ

ประเทศ

•	ระบบท่ีสำมำรถผลิต

เชื้อเพลิง/พลังงำน	เพื่อกำร

ผลิตพลังงำนทดแทน	 และ

กำรอนุรักษ์พลังงำนของ

ประเทศ

•	โครงกำรเกดิประโยชน์ต่อชมุชน	

โดยเฉพำะช ่ วยลดป ญหำด ้ ำน

สิ่งแวดล้อม	 เช่น	 กำรลดปญหำ

หมอกควนัและลดควนัโลกร้อน	 เปนต้น 

อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในกำรผลักดัน

ให้มีกำรใช ้พลังงำนทดแทนเพิ่ม

มำกขึ้น	 ก่อให้เกิดรำยได้แก่ชุมชน	

สำมำรถพึ่งพำตนเองได้เปนอย่ำงดี

•	เนื่องจำกโครงกำรฯ	 เพิ่ง

ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จเมื่อเดือน

ตุลำคม	 2559	 จึงยังไม่สำมำรถ

ประเมินควำมยัง่ยนืได้	อำจจะต้อง

ให ้มีกำรด�ำเนินกำรไปแล้วสัก	

1	ป	จึงจะประเมินควำมยั่งยืนได้

ภ�พรวมโครงก�ร ดี ดี
ไม่ส�ม�รถประเมินผลสัมฤทธิ์
คว�มยั่งยืนของโครงก�รได้

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 โครงกำรโดยรวมมีผลกระทบทำงบวก	 กล่ำวโดยสรุป	 เช่น	 1)	 ด้ำนเศรษฐกิจช่วยให้ชุมชนลดต้นทุนกำรผลิตและเพิ่มรำยได้ส่งผลให้ชีวิต

ควำมเปนอยู่ของชำวบ้ำนในชุมชนดีขึ้น	 2)	 ด้ำนสิ่งแวดล้อมเกิด	 ได้แก่	 กำรแก้ไขปญหำหมอกควันที่ต้นเหตุ	 หรือกำรลดปญหำในเรื่องกลิ่นจำกฟำร์ม

หมูและปญหำผักตบชวำที่ขวำงกำรไหลของน�้ำในแม่น�้ำล�ำคลอง	 เปนต้น	 และ	 3)	 ประชำชนในพื้นที่	 เกิดจิตส�ำนึกอนุรักษ์พลังงำนและมีควำมรู้

ด้ำนพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำนตำมหลักวิชำกำรเพิ่มมำกขึ้นก็จะส่งผลต่อประมำณกำรใช้ไฟฟำในภำพรวมของประเทศได้	

	 ผลกระทบทำงลบ	เช่น	ด้ำนชุมชนในพื้นที่ประชำชนบำงส่วนยังขำดควำมเชื่อมั่นเนื่องจำกยังกลัวในเรื่องของควำมปลอดภัย	เปนต้น

 ❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 1)	 มีกำรส่งเสริม	สนับสนุนกำรผลิตและกำรใช้พลังงำนทดแทนที่มำกขึ้น

	 2)	 ชุมชนมีกำรเรียนรู้ที่จะพึ่งพำตนเองในกำรพัฒนำพลังงำนเพื่อสนองควำมต้องกำรตำมศักยภำพของพื้นที่

 ❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 แต่ละประเภทโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุน	 มีกำรใช้งบประมำณในกำรด�ำเนินโครงกำรที่ไม่เท่ำกัน	ท�ำให้ผลผลิตพลังงำนได้มำกน้อย

ไม่เท่ำกัน	เช่น	กำรสูบน�ำ้ด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์เพือ่กำรเกษตร	(solar	cell	สบูน�ำ้)	มต้ีนทนุทีส่งู	แต่ผลติพลงังำนได้น้อยกว่ำกลุม่โครงกำรประเภทอืน่	

จึงส่งผลให้มีระยะเวลำของกำรคืนทุนที่ยำวนำนเกิดควำมไม่คุ้มค่ำ	เมื่อเทียบกับกลุ่มโครงกำรด้ำนชีวมวลและกลุ่มโครงกำรด้ำนกำซชีวภำพ

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

	 1)	 ในกำรด�ำเนินโครงกำรพลังงำนชุมชนเพื่อชุมชนจัดกำรตนเองในปงบประมำณถัด	ๆ	ไป	เห็นควรให้กระทรวงพลังงำน	น�ำผลกำรค�ำนวณ

ระยะเวลำคนืทนุของกลุ่มโครงกำรประเภทต่ำง	ๆ	มำเปนฐำนข้อมูลในกำรก�ำหนดนโยบำยในกำรส่งเสริมกลุม่โครงกำรทีม่ผีลตอบแทนกำรลงทนุสงูก่อน	

	 2)	 โครงกำรในกลุ่มชีวมวล	เปนโครงกำรที่ส่งเสริมให้ชุมชนใช้เทคโนโลยีพลังงำนทดแทน	(เตำเผำถ่ำนประสิทธิภำพสูง)	มำช่วยแก้ปญหำ

สิ่งแวดล้อม	 เช่น	 โครงกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีพลังงำนเพื่อลดปญหำหมอกควันและลดโลกร้อน	อ�ำเภอเชียงดำว	จังหวัดเชียงใหม่	ซึ่งโครงกำรนี้	

เปนแนวทำงหนึ่งที่จะสำมำรถช่วยแก้ไขปญหำเรื่องหมอกควันในพื้นที่ภำคเหนือได้จริงตั้งแต่ต้นเหตุ	ดังนั้น	 เห็นควรให้กระทรวงพลังงำน	 (สสช.	และ	

สพจ.เชียงใหม่)	 เผยแพร่ผลส�ำเร็จโครงกำรให้หน่วยงำนอื่นๆ	 ได้น�ำไปขยำยผลในเชิงพื้นที่ต่อไป	 นอกจำกนี้	 เห็นควรให้กระทรวงพลังงำนเผยแพร่

ประชำสัมพันธ์ต่อสำธำรณชนว่ำโครงกำรนี้เปนโครงกำรหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปญหำหมอกควันในพื้นที่ภำคเหนือได้อย่ำงเปนรูปธรรม	

	 	 นอกจำกนี้	 เห็นควรให้	 สพจ./ทศ.ปงโค้ง	 ประสำนกับกรมปศุสัตว์	 เพื่อน�ำส่วนของต้น	 ใบ	 และรำกของข้ำวโพดไปผลิตเปนอำหำรสัตว์

และอำจผลิตเปนปุย	เพื่อก�ำจัดเศษวัสดุทำงกำรเกษตรให้ครบทั้งวงจร	และยังเปนช่องทำงในกำรต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการสถานีผลิตพลังงานในหนวยงานสถานศึกษาและโรงพยาบาลของรัฐ (Campus power)

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559 
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 65,000,000 บาท ผลการเบิกจาย 65,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00 

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพลังงาน    
  

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้มี
กำรใช้พลังงำนทดแทนและพลังงำนทำง
เลือกให้เปนไปตำมแผนพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและพลังงำนทำงเลือก

2.	 เพื่อลดค่ำใช ้จ ่ำยด ้ำนพลังงำน
ด้วยกำรผลิตพลังงำนทดแทนและเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรใช้พลังงำน

3.	 เพื่อเปนศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีและ
เผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจในกำรลดใช้พลังงำน

•	ระบบจัดกำรพลังงำน
อัจฉริยะ	 (BEMs)	 รวมท้ัง
ระบบโซล่ำเซลล์	 เพ่ือใช้ใน
กำรส�ำรองไฟส�ำหรับกำร
ใช้งำน	อย่ำงไรก็ตำม	พบว่ำ
ระบบจดักำรพลงังำนอัจฉรยิะ 
(BEMs)	 สถำนศึกษำและ
โรงพยำบำลใช้งำนได้ไม่คุม้ค่ำ
กับงบประมำณท่ีลงทุนไป	
และระบบโซล ่ำเซลล ์จะ
มีต้นทุนที่สูงกว่ำค่ำไฟฟำ
ของกำรไฟฟำส่วนภูมิภำค	
(ก.ฟ.ภ.)	

1.	 โครงกำรเกิดประโยชน์ต ่อ
โร งพยำบำลและสถำนศึ กษำ
ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนโดยกำรใช้
พลงังำนทดแทน	และพลงังำนทำงเลอืก
มำกขึ้น

2.	 โดยหลักกำรในกำรด�ำเนิน
โครงกำร	 Campus	 Power	 เปน
โครงกำรทีด่	ี แต่มข้ีอบกพร่องในกำร
เขยีนโครงกำรของหน่วยงำนทีข่อเข้ำ
ร่วมโครงกำร	 ขำดทักษะและควำม
เข ้ำใจในเทคโนโลยีแต่ละด้ำนที่
ขอเข้ำมำในโครงกำร	 บุคลำกรไม่มี
องค์ควำมรู ้ที่เพียงพอท่ีจะบริหำร
จดักำรในเทคโนโลยนีัน้ๆ	จงึเปนเหตุ
ท�ำให้โครงกำรอำจไม่บรรลวุตัถปุระสงค์
ที่ตั้งไว้

•	เนื่องจำกโครงกำรฯ	 เพิ่ง
ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จเมื่อ	มกรำคม	
2560	 จึงยังไม่สำมำรถประเมิน
ควำมยั่งยืนได้	 อำจจะต้องให้มี
กำรด�ำเนินกำรไปแล้วสัก	1	ป	
จึงจะประเมินควำมยั่งยืนได้

ภ�พรวมโครงก�ร ดี พอใช้
ไม่ส�ม�รถประเมินผลสัมฤทธิ์
คว�มยั่งยืนของโครงก�รได้

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 กำรด�ำเนินโครงกำรส่งผลกระทบทำงบวก	โดยส่งผลทำงตรงด้ำนนโยบำยรัฐบำลที่มุ่งเน้นกำรขับเคลื่อนและผลักดันให้มีกำรใช้พลังงำน

ทดแทนและพลงังำนทำงเลือกให้เปนไปตำมแผนพฒันำพลังงำนทดแทนและพลงังำนทำงเลอืก	 ในส่วนด้ำนเศรษฐกจิสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลงังำน

ด้วยกำรผลติพลงังำนทดแทนและเพิม่ประสิทธภิำพกำรใช้พลังงำนนอกจำกนี	้ ในด้ำนเทคโนโลย	ีหน่วยงำนสำมำรถลดกำรใช้พลงังำนและลดกำรปล่อย

กำซคำร์บอนไดออกไซด์	 (CO
2
)	 ได้	 และด้ำนประชำชน/ชุมชนพื้นที่โครงกำร	 ส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำนในลักษณะของกลุ่ม

วิสำหกิจชุมชนมีรำยได้ที่เพิ่มขึ้น	มีชีวิตควำมเปนอยู่ที่ดีขึ้น

 ❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 1)	 มีกำรส่งเสริม	สนับสนุนกำรผลิตและกำรใช้พลังงำนทดแทนที่มำกขึ้น

	 2)	 หน่วยงำนสำมำรถลดกำรใช้พลังงำนและลดกำรปล่อยกำซคำร์บอนไดออกไซด์	(CO
2
)	ได้

 ❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 กำรด�ำเนินโครงกำรทั้งในส่วนสถำนศึกษำและโรงพยำบำลอำจจะยังใช้งบประมำณไม่คุ้มค่ำ	เพรำะ

	 (1)	 ระบบโซล่ำเซลล์จะมีต้นทุนที่สูงกว่ำค่ำไฟฟำของกำรไฟฟำส่วนภูมิภำค	(กฟภ.)		

	 (2)	 ระบบโซล่ำเซลล์ที่มีระบบแบตเตอร์รี่ส�ำรองไฟ	 มีกำรน�ำมำใช้งำนที่ไม่เหมำะสม	 เนื่องจำกมีต้นทุนสูงใช้และน�ำมำใช้ในกรณีที่ไฟฟำเกิด

ตกหรือดับเท่ำนั้น

	 (3)	 ระบบจัดกำรพลังงำนอัจฉริยะ	(BEMs)	สถำนศึกษำและโรงพยำบำลใช้งำนได้ไม่คุ้มค่ำกับงบประมำณที่ลงทุนไป

	 (4)	 โดยหลักกำรในกำรด�ำเนินโครงกำร	 Campus	 Power	 เปนโครงกำรที่ดี	 แต่มีข้อบกพร่องในกำรเขียนโครงกำรของหน่วยงำนที่ขอ

เข้ำร่วมโครงกำร	 ขำดทักษะและควำมเข้ำใจในเทคโนโลยีแต่ละด้ำนที่ขอเข้ำมำในโครงกำร	 บุคลำกรไม่มีองค์ควำมรู้ที่เพียงพอที่จะบริหำรจัดกำร

ในเทคโนโลยีนั้นๆ	จึงเปนเหตุท�ำให้โครงกำรอำจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

 -
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าบางระกำ (พื้นที่แกมลิงลุมนํ้ายม)

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 301,550,000 บาท  ผลการเบิกจาย 301,550,000 บาท  คิดเปนรอยละ 100.00

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    
  

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 เพื่อบรรเทำอุทกภัยในช่วงฤดูฝน

ในเขตอ�ำเภอบำงระก�ำ

2.	 เพื่ อ ให ้ มี ร ะบบระบำยน�้ ำที่ ดี	

ปองกันไม่ให้เกิดน�้ำท่วมขัง

3.	 เพื่อให้มีแหล่งเก็บกักน�้ำส�ำหรับ

กำรอุปโภคบริโภค	 เกษตรกรรม	 และ

อุตสำหกรรม	ในช่วงฤดูแล้ง

4.	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร

และกำรจัดกำรน�้ำที่เพิ่มขึ้น

1.	 เ พิ่ ม ป ริ ม ำณ ก ำ ร

กักเก็บน�้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

เพิม่ขึน้	และสำมำรถบริหำร

จัดกำรน�ำ้หลำก	(ระบำยน�ำ้)	

ได้ดีขึ้น	

2.	 มีรำยได้หมุนเวียนใน

พื้นที่	

3.	 มีเส้นทำงสัญจรและ

มีน�้ำไว้ใช้ทั้งเพ่ือกำรเกษตร

และกำรอุปโภคบริ โภค

เพิ่มขึ้น

1.	 แหล่งน�ำ้ในโครงกำรฯ	สำมำรถ

ช่วยบรรเทำปญหำภยัแล้ง	ประชำชน

มีแหล่งน�้ำในกำรท�ำกำรเกษตรและ

อุตสำหกรรม	 และสำมำรถบรรเทำ

ปญหำอุทกภัยในเขตพ้ืนที่อ�ำเภอ

บำงระก�ำได้

2.	 ลักษณะกำรด�ำเนินกำรของ

โครงกำรฯ	 สำมำรถใช้เปนโครงกำร

ตัวอย่ำง	(Model)	ให้กับพื้นที่อื่น	ๆ	

ที่มีสภำพใกล้เคียงได้เปนอย่ำงดี	

ซึง่จะเปนกำรตอบโจทย์ของนโยบำย

รัฐบำลที่ตั้งเปำของโครงกำรไว้

•	โครงกำรมีควำมสอดคล้อง

กับภำรกิจท้ังในอดีตและปจจุบัน	

สำมำรถตอบสนองต่อกลุม่เปำหมำย

ได้เปนอย่ำงด	ีและยังสำมำรถต่อยอด

กับหน่วยงำนอื่น	ๆ	ในอนำคต	

ทั้งนี้	 ประชำชนและผู้น�ำท้องถิ่น

และหน่วยงำนรำชกำร	ร่วมมือกัน

ในกำรใช้ประโยชน์ของโครงกำร

โดยมกีำรตัง้กลุ่มในกำรใช้ประโยชน์

และกำรบ�ำรุงรักษำ	 โดยให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	มี

ส่วนร่วมในกำรดูแลบ�ำรุงรักษำ

แหล่งน�้ำเพื่อให้กำรใช้ประโยชน์

เกิดควำมยั่งยืน	 และช่วยให้กำร

บรหิำรจดักำรน�ำ้ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ

ภ�พรวมโครงก�ร ดีม�ก ดี ดี

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 กำรด�ำเนินโครงกำรส่งผลกระทบทำงบวกแก่ชุมชน	โดยส่งผลทำงตรงด้ำนนโยบำยรัฐบำล	ด้ำนเศรษฐกิจเปนกำรช่วยให้ประชำชนในพ้ืนที่

มีรำยได้เพิ่มขึ้น	 จำกกำรจ้ำงแรงงำนและผลผลิตที่เพิ่มขึ้น	ด้ำนสังคม/วัฒนธรรม	พบว่ำประชำชนมีเส้นทำงในกำรขนส่งพืชผลทำงกำรเกษตร	และ

ลดระยะเวลำของน�้ำท่วมขังในพื้นที่	ท�ำให้สภำพควำมเปนอยู่ของรำษฎรมีควำมสะดวกสบำยมำกขึ้น	และในด้ำนสิ่งแวดล้อมเปนแหล่งอนุรักษ์พันธุ์

สัตว์น�้ำ	นอกจำกนี้	ในด้ำนประชำชน/ชุมชนพื้นที่โครงกำร	สำมำรถน�ำน�้ำในพื้นที่โครงกำรไปใช้อุปโภค-บริโภค	และกำรเกษตรได้อีกด้วย 

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 ผู้รับจ้ำงจะสำมำรถด�ำเนินกำรก่อสร้ำงได้เต็มที่	หำกไม่มีกำรซ้อนทับของพื้นที่ด�ำเนินกำรซึ่งเปนเหตุให้กำรท�ำงำนล่ำช้ำ	

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 กำรดูแลรักษำของพื้นที่ภำยหลังโครงกำรแล้วเสร็จ		ยังไม่มีกำรด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

	 ส�ำนักงบประมำณ	 ควรสนับสนุนงบประมำณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ส�ำหรับใช้ในกำรดูแลบ�ำรุงรักษำโครงกำรฯ	 เพื่อให้โครงกำร

สำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงต่อเนื่องและเกิดควำมยั่งยืน
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าหวยหลวง-หนองหาน กุมภวาป

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2559
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 964,555,000 บาท ผลการเบิกจาย 701,584,463.13 บาท คิดเปนรอยละ 72.74

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 เ พ่ือ เพิ่ มประสิทธิภำพในกำร

กักเก็บน�้ำ	 รองรับยุทธศำสตร์ของรัฐบำล

ในกำรผันน�้ำจำกแม่น�้ำโขงผ่ำนห้วยหลวง	

มำเก็บกักท่ีหนองหำนฯ	 และไหลลงสู่

เขื่อนล�ำปำว

2.	 เพื่อปรับปรุงฟนฟูระบบระบำยน�้ำ

ภำยในและภำยนอกพื้นท่ีหนองหำนฯ	

เพื่อปองกันน�้ำท่วม

3.	 เพ่ืออนุรักษ์ฟนฟูระบบนิเวศของ

แหล่งน�้ำ	และเพำะพันธุ์สัตว์น�้ำ

4.	 เพื่อใช้เปนแหล่งท่องเท่ียวสัญจร

ทำงน�้ำเชิงวัฒนธรรม	และเชิงนิเวศ

5.	 เ พ่ื อ ใช ้ เ ป  นแหล ่ งน�้ ำ ส� ำหรั บ

กำรอุปโภคบริโภคและกำรเกษตร

1.	 โครงกำรสำมำรถเพิม่	

ควำมจุเก็บกัก	 และช่วยแก้

ป ญหำอุทกภัยและกำร

ระบำยน�้ำในพ้ืนที่ได ้เป น

อย่ำงดี	 โดยค่ำก่อสร้ำง

น้อยกว่ำงบประมำณที่ตั้งไว้	

2.	 ประชำชนมีรำยได ้

เสริมจำกกำรท�ำประมง

และจำกกำรท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมและเชิงนิ เวศ	

และมีเงินหมุนเวียนจำก

กำรท่องเที่ยวของโครงกำร

1.	 ประชำชนมีควำมพึงพอใจ

ต่อผลงำนของโครงกำรและเปนที่

ยอมรับ

2.	 โครงกำรประสบผลส�ำเรจ็ตำม

เปำหมำย	 และบรรลุวัตถุประสงค์ที่

ก�ำหนดไว้	นอกจำกนี	้มีควำมสอดคล้อง

กับนโยบำยของรัฐบำลที่ต้องกำร

ให้มีกำรอนุรักษ์และฟ นฟูแหล่ง

ลุ ่มน�้ ำทั่ วประเทศให ้กลับมำใช ้

ประโยชน์ได้อย่ำงแท้จริง

•	โครงกำรมีควำมสอดคล้อง

กับภำรกิจท้ังในอดีตและปจจุบัน	

ส ำมำรถตอบสนองต ่ อกลุ ่ ม

เปำหมำยได้เปนอย่ำงดี	 และยัง

สำมำรถต ่อยอดโครงกำรกับ

หน่วยงำนอื่น	ๆ	ในอนำคต

ภ�พรวมโครงก�ร ดีม�ก ดี ดี

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 กำรด�ำเนินโครงกำรส่งผลกระทบทำงบวกแก่ชุมชน	 โดยส่งผลทำงตรงด้ำนนโยบำยรัฐบำล	ด้ำนเศรษฐกิจเปนกำรช่วยให้ประชำชนใน

พื้นท่ีมีรำยได้เพิ่มข้ึน	 โดยเฉพำะจำกกำรท่องเที่ยวและกำรเกษตร	ด้ำนสังคม/วัฒนธรรม	พบว่ำโครงกำรช่วยให้ประชำชนในพื้นที่สำมำรถด�ำเนิน

กิจกรรมแข่งเรือ	 และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้เปนอย่ำงดี	 และในด้ำนสิ่งแวดล้อม	พบว่ำเปนแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำ	 นอกจำกนี้	 ในด้ำน

ประชำชน/ชมุชนพืน้ทีโ่ครงกำร	เปนกำรสนบัสนนุอำชพีของคนในชุมชน	สบืเนือ่งมำจำกกำรจดัสร้ำงสถำนท่ีจ�ำหน่ำยสินค้ำ	(OTOP)	ในชุมชน	เปนต้น

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 กำรน�ำชุดเคร่ืองจักรเข้ำท�ำงำนของผู้รับจ้ำงที่เปนไปตำมระยะเวลำกำรด�ำเนินงำนตำมแผนที่วำงไว้	 ท�ำให้กำรด�ำเนินกำรเปนไปตำมสัญญำ

ที่ก�ำหนด

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 กำรขำดกำรประสำนงำนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	ภำยหลังโครงกำรแล้วเสร็จ

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

	 กำรด�ำเนินกำรโครงกำรลักษณะกำรฟนฟูพื้นที่ชุ่มน�้ำ	มีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนงำนประเภทอื่น	ดังนั้น	ผู้ขอท�ำโครงกำรต้องมีควำมชัดเจน

ในทกุข้ันตอนต้ังแต่กำรออกแบบ	กำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรด�ำเนนิงำน	กำรสรรหำผูรั้บจ้ำง	และผูค้มุงำน	ฯลฯ	ต้องใช้ผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะทำงในบำงเร่ือง

เข้ำด�ำเนินกำร	ทั้งนี้	ผู้อนุมัติโครงกำรควรต้องตรวจสอบควำมถูกต้อง/ชัดเจนของแผนและ	specification	ของงำนให้ละเอียดในทุกขั้นตอน	

ดูควำมเปนไปได้/คุ้มทุน/เวลำด�ำเนินกำร	นอกจำกนี้	ผู้รับผิดชอบโครงกำรและผู้ด�ำเนินงำน	(ผู้รับจ้ำง)	ต้องมีควำมเชี่ยวชำญจ�ำเพำะในแต่ละเรื่อง	

เช่น	เรื่องวิศวกรรมแหล่งน�้ำ/โยธำ	เรื่องระบบนิเวศน์/ผลกระทบเพื่อจะได้ก�ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติเฉพำะเรื่องให้ชัดเจน
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการจัดหาเครื่องเรดาหตรวจอากาศแบบ Doppler พรอมอุปกรณ และหอเรดาห 2 เครื่อง 

ที่จังหวัดนาน และศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จังหวัดอุบลราชธานี
ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 309,337,000 บาท  ผลการเบิกจาย 306,929,500 บาท  คิดเปนรอยละ 99.22
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 เพื่อใช้ในกำรตรวจกลุ่มฝน	ติดตำม

พำยุฯ	 และช่วยในกำรเตือนภัยเพื่อลด

ควำมสูญเสี ย ในชี วิ ตและทรัพย ์สิน

ประชำชน	หน่วยงำนของรัฐ	และเอกชน

ในพื้นที่	รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง

2.	 เพื่อแจ้งเตือนภัยแก่นักบินและน�ำ

ข้อมูลกำรตรวจเรดำร์ใช้ในกำรวำงแผน

เส ้นทำงบินเพ่ือหลีกเลี่ยงบริ เวณที่มี

ลักษณะอำกำศร้ำย

3.	 เพื่อปองกันและลดควำมเสียหำย

ที่จะเกิดข้ึนจำกภัยธรรมชำติต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชำชน

•	เครื่ อ ง เรดำร ์ ต รวจ

อำกำศ	 แบบ	 Doppler	

พร้อมอปุกรณ์และหอเรดำห์	

2	 เครื่อง	 แสดงผลข้อมูลที่

แม่นย�ำของกำรพยำกรณ์

อำกำศ	 ช่วยลดควำมเสีย่งภยั

ที่อำจเกิดขึ้นจำกภัยธรรมชำต ิ

ให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิต

และทรัพย์สิน	

1.	 เครื่องมือตรวจวัดอำกำศ

สำมำรถด�ำเนินกำรได้ตำมวัตถปุระสงค์

ที่ตั้งไว้	 และเกิดประโยชน์สูงสุดใน

กำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน	 ในกำร

ปองกัน	 และลดควำมสูญเสีย	

ควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจำก

ภยัธรรมชำต	ิ ช่วยให้มคีวำมปลอดภัย

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน	

และตอบสนองต่อหลำยกลุม่เปำหมำย

ได้โดยตรง

2.	 มีควำมครบถ้วนและควำม

สมบูรณ์ของข้อมูลที่แม่นย�ำในกำร

พยำกรณ์

1.	 กำรด�ำเนินโครงกำรมีควำม

ยัง่ยนื	เนือ่งจำกสำมำรถตอบโจทย์

ในเรื่องของกำรอยู ่ดีมีสุขของ

ประชำชน	สำมำรถยกระดบัคณุภำพ

ชีวิตของประชำชนจำกกำรใช ้

บริกำรศูนย์ฯ	ได้

2.	 โครงกำรสำมำรถตอบสนอง

ต่อกลุ่มเปำหมำยได้อย่ำงหลำกหลำย	

เช่น	 กลุ่มนักบินสำมำรถน�ำข้อมูล

มำใช้ในกำรวำงแผนเส้นทำงบิน	

กลุ่มประชำชนในพื้นที่สำมำรถน�ำ	

ข้อมลูมำใช้เพือ่ปองกนัและลดควำม

เสียหำยที่จะเกิดขึ้นจำกภัยธรรมชำติ

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน	กลุ่มเกษตรกร

ในพ้ืนที่สำมำรถน�ำข้อมูลมำใช้

วำงแผนในกจิกรรมทำงกำรเกษตร	

และกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทย

และต่ำงประเทศสำมำรถน�ำข้อมลู

มำใช้ในกำรวำงแผนกำรท่องเทีย่ว

และกิจกรรมต่ำง	ๆ	ได้	เปนต้น

ภ�พรวมโครงก�ร ดีม�ก ดีม�ก ดีม�ก

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 กำรด�ำเนินโครงกำรส่งผลกระทบทำงบวก	 โดยส่งผลทำงตรงด้ำนนโยบำยรัฐบำล	 ในกำรส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภำพ	 ICT	 เพื่อบริหำร

จัดกำรอุตุนิยมวิทยำและกำรเตือนภัยต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล	นอกจำกนี้	ด้ำนเศรษฐกิจ	ก่อเกิด

ข้อมูลส�ำคัญในกำรประกอบอำชีพและเพื่อเปนกำรวำงแผนกำรลงทุนในธุรกิจ	อำทิ	 ธุรกิจกำรก่อสร้ำง	ธุรกิจกำรเกษตรและธุรกิจกำรท่องเที่ยว	และ

เกิดกำรบูรณำกำรข้อมูลกำรพยำกรณ์ร่วมกัน	 เพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิภำพในกำรพยำกรณ์	 เปนต้น	 ด้ำนเทคโนโลยีช่วยให้เกิดประสิทธิภำพใน

กำรด�ำเนินงำนสูงขึ้น	และในส่วนของผลกระทบด้ำนประชำชน/ชุมชนพื้นที่โครงกำร	พบว่ำเปนกำรอ�ำนวยควำมสะดวก	สร้ำงควำมพร้อมใน

กำรวำงแผนในกำรเดินทำง	และลดควำมสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่อำจเกิดขี้นจำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติ

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 1)	 ศักยภำพของผู้ปฏิบัติงำน	คือ	ต้องมีองค์ควำมรู้	ประสบกำรณ์เครือข่ำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

	 2)	 กำรใช้เครื่องมือให้เต็มประสิทธิภำพ	อำทิ	สำมำรถสั่งกำรตรวจอำกำศด้วยเรดำร์ในภำวะเร่งด่วน/ฉุกเฉินได้

	 3)	 กำรบ�ำรุงรักษำเครื่องเรดำร์อย่ำงต่อเนื่อง

	 4)	 กำรเผยแพร่	กำรประสำนงำนกับประชำชน	และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื้นที่ของโครงกำร
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 1)	 ผู้ปฏิบัติงำน	ยังขำดองค์ควำมรู้	ประสบกำรณ์	ตลอดจนเครือข่ำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

	 2)	 กำรใช้เครื่องมือยังไม่เต็มประสิทธิภำพ	อำทิ	กำรสั่งกำรตรวจอำกำศด้วยเรดำร์ในภำวะเร่งด่วน/ฉุกเฉิน

	 3)	 ยังขำดกำรบ�ำรุงรักษำเครื่องเรดำร์อย่ำงต่อเนื่อง

	 4)	 กำรเผยแพร่	กำรประสำนงำนกับประชำชน	และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื้นที่ของโครงกำร	ยังมีไม่มำกเท่ำที่ควร

	 5)	 ยังไม่มีกำรวำงกลไกกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของศูนย์ทุกแห่งอย่ำงเปนระบบ

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

	 1)	 ควรมเีคร่ืองตรวจอำกำศด้วยเรดำร์	โมบำยระบบ	X-Band	ในพ้ืนทีเ่สีย่งภยัและในพ้ืนที	่ทีเ่คร่ืองเรดำร์ท่ีมอียูไ่ม่คลอบคลมุ(จุดอับสญัญำณ)

	 2)	 ควรมีกำรวำงกลไกกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของศูนย์ทุกแห่งอย่ำงเปนระบบ	รวมทั้งจัดท�ำแผนกำรตรวจเยี่ยมอย่ำงสม�่ำเสมอ
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณชายหาดปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 227,200,000 บาท  ผลการเบิกจาย 226,514,306 บาท  คิดเปนรอยละ 99.70

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงมหาดไทย         

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 ปองกันพื้นที่ตำมแนวชำยฝงทะเล	

โดยกำรก่อสร้ำง	 และปรบัปรงุเขือ่นปองกนั

ตลิง่บรเิวณรมิถนน	เลียบชำยหำดนเรศวร

2.	 ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือกำรนันทนำกำร

และกิจกรรมของชุมชน

3.	 ก่อสร้ำงและปรับปรุงถนนลำดยำง

เพื่อควำมสะดวกและปลอดภัยในกำร

เข้ำถึงพื้นที่

4.	 ก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภค	 ได้แก่	

ก ่อสร ้ำงระบบระบำยน�้ ำและไฟฟ ำ

ส่องสว่ำง

•	พื้ นที่ เ ฉพำะบ ริ เวณ

ชำยหำดปรำณบุรีที่ได้รับ

กำรปรับปรุงและพัฒนำ	

โดยสำมำรถแก้ไขและพ้ืนฟู

สภำพพืน้ทีช่ำยหำดทีป่ระสบ

ป ญหำกำ รกั ด เซ ำะ ให ้

กลับคืนและสำมำรถใช ้

ประโยชน์เพ่ือกำรพัฒนำ

เศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว	

•	นักท่องเที่ยว	ประชำชน/ชุมชน	

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลปำกน�้ำปรำณ

และพื้นที่ใกล้เคียงใช้ประโยชน์จำก

พื้นที่ชำยหำดปรำณบุรีที่มีกำรพัฒนำ

เพ่ือเสริมศักยภำพกำรท่องเที่ยว

ช่วยให้กำรหมุนเวียนเศรษฐกิจของ

ชุมชนและท้องถิ่นดีขึ้น

1.	 มีควำมยั่งยืน	 เนื่องจำกมี

โครงกำรพัฒนำต ่อยอดจำก

โครงกำรเดิมหลำยโครงกำร	

นอกจำกนี	้ ได้มแีผนกำรบ�ำรุงรกัษำ	

ตลอดจนประชำชน	ชุมชนให้

ควำมร่วมมือในกำรบ�ำรงุ	ดแูลรกัษำ	

ท�ำให้โครงกำรมีควำมยั่งยืนต่อไป

ในอนำคตได้อย่ำงยำวนำน

2.	 ทัศนยีภำพของแหล่งท่องเทีย่ว

มีควำมสวยงำมท�ำให้มีนักท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้น	 ประชำชน	 ชุมชน	

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลปำกน�้ำ

ปรำณและพื้นที่ใกล้เคียง	มีรำยได้

ลงสู่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

ภ�พรวมโครงก�ร ดีมำก ดีมำก ดีมำก

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 กำรด�ำเนินโครงกำรส่งผลกระทบทำงบวกในด้ำนนโยบำยรัฐบำล	 เศรษฐกิจ	 สังคม/วัฒนธรรม	 เช่น	 กำรพัฒนำ	 ฟนฟูสภำพชำยหำด	

กำรส่งเสริมเปนเมืองท่องเที่ยวชำยทะเลระดับประเทศสู่สำกล	 กำรฟนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 กำรเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน	 วัฒนธรรม

ท้องถิ่น	 และปรับใช้เปนแหล่งนันทนำกำรชุมชน	 -	 นักท่องเที่ยว	 และส่งผลต่อเศรษฐกิจกำรท่องเท่ียวที่ดีขึ้น	 อย่ำงไรก็ตำม	 เกิดผลกระทบทำงลบ

ในด้ำนเทคโนโลยี	 เนื่องจำกมีกำรใช้วัสดุก่อสร้ำงเข้ำมำในพ้ืนที่และมีกำรออกแบบปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ใหม่	 จึงส่งผลท�ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงทำง

ธรรมชำติบริเวณชำยหำดปรำณบุรี

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 ควำมร่วมมือของประชำชนในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้กำรสนับสนุนและมีส่วนร่วม

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 1)		 ชำยหำดยังขำดกำรดูแลรักษำควำมสะอำด

	 2)		 กำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชำชน	ที่ใช้พื้นที่ชำยหำดยังไม่ทั่วถึง

	 3)		 ยังไม่มีกำรจัดระเบียบจรำจร	ร้ำนค้ำ	หำบเร่	แผงลอยให้เปนระเบียบเรียบร้อยและสวยงำม	

	 4)		 ขำดห้องน�้ำสำธำรณะในพื้นที่ท�ำให้ไม่มีควำมสะดวกกับนักท่องเที่ยว

	 5)		 งบประมำณที่ใช้ในกำรบ�ำรุงรักษำสูง	อปท.	ต้องจัดท�ำแผน	ทั้งกำรหำรำยได้และประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยให้ชัดเจน

	 6)		 องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลปำกน�ำ้ปรำณ	 ยงัไม่ออกกฎ	 ระเบยีบในกำรควบคุมบ�ำบดัน�ำ้เสยีก่อนปล่อยลงสูท่ะเลของโรงแรม	 รีสอร์ท	 ร้ำนค้ำ	

และภัตตำคำร	โดยเคร่งครัด
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

❖  ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

	 1)		 โครงกำรประสบผลส�ำเรจ็และนบัเปนต้นแบบ/ตวัอย่ำงทีด่	ี (Best	 Practice)	 ของกำรปองกันและแก้ไขปญหำกำรบกุรุกชำยหำดริมฝงทะเล	

สมควรท่ีจะได้รบักำรขยำยผล/ต่อยอด	เปนนโยบำยของรฐับำลในกำรส่งเสริม	ปรับปรุง	พัฒนำ	และจดัระเบยีบชำยหำดริมฝงทะเลในพ้ืนทีจั่งหวดัอืน่	ๆ	

ต่อไป	 โดยมอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทย	 (กรมโยธำธิกำรและผังเมือง)	 ประสำนงำนกับจังหวัดที่มีพื้นที่ชำยฝงทะเล	 และหน่วยงำนอื่นที่มีภำรกิจ

ที่เกี่ยวกับกำรดูแลปองกันกำรกัดเซำะชำยฝงทะเล	 เช่น	 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 (กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝง)	 และ

กระทรวงคมนำคม	(กรมเจ้ำท่ำ)	ร่วมกันด�ำเนินกำรศึกษำ	ส�ำรวจข้อมูลต่ำง	ๆ	 เกี่ยวกับกำรกัดเซำะชำยฝงทะเล	 เพื่อก�ำหนดมำตรกำรและจัดท�ำ

โครงกำรแบบบูรณำกำรปองกันและแก้ไขปญหำกำรกัดเซำะชำยฝงทะเลในพื้นที่จังหวัดต่ำง	ๆ	ต่อไป

	 2)		 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลปำกน�้ำปรำณควรขอรับกำรสนับสนุนจำกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อมอบหมำยให้หน่วยงำนระดับจังหวัดที่มี

ภำรกิจเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว	 เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนทำงวิชำกำร	 กำรประชำสัมพันธ์	 และกำรตลำด	 ตลอดจนในด้ำนงบประมำณเพื่อ

เปนกำรต่อยอดกิจกรรมและยกระดับกำรท่องเที่ยวต่อจำกโครงกำรเดิม	 ให้ไปสู่ระดับมำตรฐำนสำกล	 และเปนทำงเลือกใหม่ในกำรมำท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ	

	 3)		 กำรสนับสนุนงบประมำณ	เพื่อด�ำเนินโครงกำรที่มีควำมส�ำคัญและจ�ำเปนต้องด�ำเนินกำรต่อเนื่องจำกโครงกำรที่ได้กระท�ำไว้เดิม



173

ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการกอสรางระบบปองกันนํ้าทวมพื้นที่ชุมชนเมืองเพชรบูรณ ระยะที่ 2

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 230,000,000 บาท  ผลการเบิกจาย 229,670,000 บาท  คิดเปนรอยละ 99.86

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงมหาดไทย               

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

•	 เพ่ือแก้ไขและบรรเทำปญหำน�้ำท่วม

ทีเ่กิดขึน้ในเขตพืน้ท่ีชุมชนหนำแน่น	พืน้ท่ี

เศรษฐกิจ	 เขตเทศบำลเมืองเพชรบูรณ์	

และชมุชนใกล้เคยีงอ�ำเภอเมอืงเพชรบรูณ์	

จังหวัดเพชรบูรณ์

•	ระบบปองกันน�้ำท่วม

พื้นที่ชุมชนเมืองเพชรบูรณ์

ได้แก่	งำนก่อสร้ำงคันปองกนั

น�ำ้ท่วม	งำนปรบัปรงุคลองตะลุก 

และงำนก ่อสร ้ำงระบบ

ระบำยน�ำ้	สำมำรถช่วยแก้ไข

และบรรเทำปญหำน�้ำท่วม

ซึ่ ง เป นควำมเดือดร ้อน

ของประชำชนในเขตพ้ืนที่

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์ได้

•	โครงกำรก่อให้เกิดประโยชน์

และสร ้ำงควำมพึงพอใจให ้กับ

ประชำชน	 ชุมชน	ภำครำชกำรและ

ประเทศในภำพรวม	 เนือ่งจำกสำมำรถ

ป องกันป ญหำน�้ ำท ่วมเขตพื้นที่

เศรษฐกิจของเมืองเพชรบูรณ์ได้ดี	

ส ่งผลดีต ่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ	

สังคม	 จิตวิทยำมวลชนของจังหวัด	

นอกจำกนี	้ยงัได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน	

ในด้ำนกำรขยำยเส้นทำงคมนำคม	

กำรขยำยพื้นที่นันทนำกำรและ

พักผ่อนหย่อนใจ	 รวมทัง้กำรปรบัปรุง

ภูมิทัศน์ของเมืองให้มีควำมสวยงำม

น่ำอยู่มำกขึ้นอย่ำงไรก็ตำม	 พบว่ำ

ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของ

เทศบำล	 และมีประชำชนบำงส่วน

ยงัคงได้รบัควำมเดอืดร้อนจำกปญหำ

น�้ำท่วมอยู่

•	มี ก ำ ร ใช ้ ป ร ะ โ ยชน ์ จ ำ ก

ผลผลิตของโครงกำรตรงตำม

วัตถุประสงค์	และมีควำมต่อเนื่อง	

เพรำะกรมโยธำธิกำรและผังเมือง

ให้เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์จัดกำร

ดูแลอย่ำงยั่งยืนต่อไป	

	 นอกจำกนี้	 โครงกำรสำมำรถ

ตอบสนองควำมต ้องกำรของ

ชุมชนในกำรแก้ไขปญหำน�้ำท่วม

และบรรเทำควำมเดือดร้อนของ

ประชำชนได้เปนอย่ำงดี

ภ�พรวมโครงก�ร ดีม�ก ดี ดีม�ก

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 กำรด�ำเนินโครงกำรส่งผลกระทบทำงบวกในด้ำนนโยบำย	เศรษฐกจิ	สงัคม/วัฒนธรรม	ด้ำนสิง่แวดล้อม	ด้ำนเทคโนโลย	ีและด้ำนประชำชน/

ชุมชนพื้นที่โครงกำร	 ภำพรวมผลกระทบที่ได้จำกโครงกำรมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล	 ลดควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจ	 และสร้ำงควำมมั่นใจ

แก่ผูป้ระกอบกำร	 นกัลงทนุ	 ท�ำให้ไม่เกดิปญหำสังคม	 โดยเฉพำะกำรลดควำมเจ็บปวยจำกโรคภยัทีม่ำจำกภำวะน�ำ้ท่วม	 นอกจำกนัน้	 ยงัเปนกำรรกัษำ

สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติไม่ให้ถูกท�ำลำย	ผลโดยรวมท�ำให้ประชำชนด�ำรงชีวิตได้อย่ำงเปนปกติสุข

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 กำรได้รับควำมร่วมมือจำกเทศบำลเมืองเพชรบูรณ์	และประชำชนในพื้นที่โครงกำรอย่ำงดียิ่ง	ปจจัยส�ำคัญคือ	กำรที่เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์	

และกรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้ส�ำรวจและรับฟงควำมคิดเห็นของประชำชนอย่ำงทั่วถึงและจริงใจ	 ตลอดแนวบริเวณและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำก

กำรก่อสร้ำงโครงกำร	สัญญำที่ก�ำหนด

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 โครงกำรก่อสร้ำงฯ	บำงส่วนกระทบกับประชำชนทีม่บ้ีำนเรือนอยูริ่มแม่น�ำ้ปำสกั	ผูรั้บผดิชอบโครงกำรจงึต้องเจรจำเพ่ือขอใช้พ้ืนทีด่�ำเนนิงำน

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

	 1)	 เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์	จังหวัดเพชรบูรณ์	ควรท�ำกำรศึกษำในภำพรวมทั้งสำยน�้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์	เพื่อแก้ไขปญหำน�้ำท่วม	เช่น	

กำรจัดท�ำแหล่งกักเก็บน�้ำ	และจัดท�ำทำงระบำยน�้ำท่วม	เปนต้น

	 2)	 ส�ำหรับถนนของกรมทำงหลวงที่กลำยเปนพนังกั้นน�้ำ	 หรือเปนอุปสรรคต่อกำรไหลของน�้ำ	 ท�ำให้น�้ำท่วมขัง	 ในระยะสั้นควรท�ำช่องทำง

ระบำยน�้ำในจุดที่มีปญหำน�้ำท่วมขังทุกป	 และในระยะยำวควรมีนโยบำยให้ชัดเจนในกำรก่อสร้ำงถนนเส้นใหม่มิให้ขวำงทำงน�้ำ	 โดยก่อนสร้ำงถนน

ควรมีกำรศึกษำทำงไหลของน�้ำ	และจัดช่องระบำยน�้ำลอดถนนให้เพียงพอ	ทั้งนี้	 เพื่อให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเปนระบบครบวงจร	และเปน

ต้นแบบส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนในจังหวัดอื่น	ๆ
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6.  โครงการที่สอดคลองยุทธศาสตร 
(ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)

ชื่อยุทธศ�สตร์ งบประม�ณที่ใช้ดำ�เนินก�ร

❖ ก�รปรับสมดุลและพัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ  (รวมจำ�นวน 6 โครงก�ร)
 ได้รับก�รจัดสรรงบประม�ณทั้งสิ้น  1,035,830,300  บ�ท  เบิกจ่�ย  1,014,062,300 บ�ท

1.	 โครงกำรระบบให้บรกิำรรบังบกำรเงนิผ่ำนระบบ	
	 อเิลก็ทรอนกิส์	(e-Filing)
	 (ปงบประมำณทีด่�ำเนินกำร	พ.ศ.	2556	-	พ.ศ.	2558)

จดัสรรงบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2556	-	พ.ศ.	2558 
รวมเปนจ�ำนวน	88,000,000	บำท
ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2556	จ�ำนวน	17,700,000	บำท
	 พ.ศ.	2557	จ�ำนวน	7,030,000	บำท
	 พ.ศ.	2558	จ�ำนวน	63,270,000	บำท

เบกิจ่ำยโดยใช้งบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2557	-	พ.ศ.	2558	
รวมเปนจ�ำนวน	88,000,000	บำท
ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2557	จ�ำนวน	17,702,000	บำท
	 พ.ศ.	2558	จ�ำนวน	70,298,000	บำท

2.	 โครงกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ	
	 ณ	จดุเดยีวของกระทรวงพำณชิย์	(Moc	Single	Point)
	 (ปงบประมำณที่ด�ำเนินกำร	พ.ศ.	2558)

จัดสรรงบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2558	
จ�ำนวน	27,000,000	บำท

เบิกจ่ำยโดยใช้งบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2558	
จ�ำนวน	24,396,000	บำท

3.	 โครงกำรศูนย์ข้อมูลแรงงำนแห่งชำติ
	 (ปงบประมำณทีด่�ำเนินกำร	พ.ศ.	2554	-	พ.ศ.	2557)

จัดสรรงบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2554	
จ�ำนวน	366,867,300	บำท

เบกิจ่ำยโดยใช้งบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2555	-	พ.ศ.	2557	
รวมเปนจ�ำนวน	366,867,300	บำท
ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2555	 จ�ำนวน	120,958,026.03	บำท
	 พ.ศ.	2556	 จ�ำนวน	241,289,273.97	บำท
	 พ.ศ.	2557	 จ�ำนวน	4,620,000	บำท

4.	 โครงกำรศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ำรอง	กรมศุลกำกร
	 (ปงบประมำณทีด่�ำเนินกำร	พ.ศ.	2557	-	พ.ศ.	2559)

จัดสรรงบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2557	
จ�ำนวน	516,400,000	บำท

เบกิจ่ำยโดยใช้งบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2557	-		พ.ศ.	2559	
รวมเปนจ�ำนวน	499,600,000	บำท
ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2557	 จ�ำนวน	149,880,000	บำท
	 พ.ศ.	2558	 จ�ำนวน	149,880,000	บำท
	 พ.ศ.	2559	 จ�ำนวน	199,840,000	บำท
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ชื่อยุทธศ�สตร์ งบประม�ณที่ใช้ดำ�เนินก�ร

5.	 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรส�ำนักงำนพัฒนำสังคมและ	
	 ควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์
	 (ปงบประมำณที่ด�ำเนินกำร	พ.ศ.	2557)

จัดสรรงบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2557	
จ�ำนวน	17,563,000	บำท

เบิกจ่ำยโดยใช้งบประมำณในปงบประมำณ	พ.ศ.	2557	
จ�ำนวน	15,249,000	บำท

6.	 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรส�ำนักงำนพัฒนำสังคมและ	
	 ควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปรำจีนบุรี
	 (ปงบประมำณทีด่�ำเนนิกำร	พ.ศ.	2558	-	พ.ศ.	2559)

จดัสรรงบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2558	-	พ.ศ.	2559	
รวมเปนจ�ำนวน	20,000,000	บำท
ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2558	 จ�ำนวน	4,000,000	บำท
	 พ.ศ.	2559	 จ�ำนวน	16,000,000	บำท

เบกิจ่ำยโดยใช้งบประมำณช่วงปงบประมำณ	พ.ศ.	2558	-		พ.ศ.	2559	
รวมเปนจ�ำนวน	19,950,000	บำท
ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2558	 จ�ำนวน	4,000,000	บำท
	 พ.ศ.	2559	 จ�ำนวน	15,950,000	บำท

รวมเปนจำ�นวนเงินทั้งสิ้น จัดสรร รวมเปนจำ�นวน  1,035,830,300  บ�ท
ปงบประมำณ	พ.ศ.	2554	จ�ำนวน	366,867,300	บำท
	 พ.ศ.	2556	จ�ำนวน		17,700,000	บำท
	 พ.ศ.	2557	จ�ำนวน	540,993,000	บำท
	 พ.ศ.	2558	จ�ำนวน		94,270,000	บำท
	 พ.ศ.	2559	จ�ำนวน		16,000,000	บำท

เบิกจ่�ย  รวมเปนจำ�นวน  1,014,062,300.03  บ�ท
ปงบประมำณ	 พ.ศ.	2555	 จ�ำนวน	120,958,026.03	บำท
	 พ.ศ.	2556	จ�ำนวน	241,289,274	บำท
	 พ.ศ.	2557	จ�ำนวน	187,451,000	บำท
	 พ.ศ.	2558	จ�ำนวน	248,574,000	บำท
	 พ.ศ.	2559	จ�ำนวน	215,790,000	บำท
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สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการระบบใหบริการรับงบการเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Filing)

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 88,000,000 บาท  ผลการเบิกจาย 88,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 เพ่ิมช่องทำงในกำรน�ำส่งงบกำรเงิน 

ซึง่เปนกำรอ�ำนวยควำมสะดวก	 ลดระยะเวลำ

และค่ำใช้จ่ำยให้กับทั้งภำคธุรกิจ	สมำคม	

และหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 ที่มีหน้ำที่น�ำส่ง

งบกำรเงินตำมกฎหมำย

2.	 เพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร

รบัและตรวจสอบงบกำรเงนิให้มคีวำมถกูต้อง 

ท้ังในส่วนของรูปแบบตำมมำตรฐำน

บัญชีของประเทศ	และควำมถูกต้องของ

เนื้อหำข้อมูลงบกำรเงิน

3.	 เพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร

ข้อมูลงบกำรเงินแก่สำธำรณชนได้อย่ำง

รวดเร็ว	 ถูกต้อง	 สำมำรถเช่ือถือได้	 และ

เปนศูนย์กลำงข้อมูลรำยงำนกำรเงินท่ี

ส�ำคัญของประเทศ

4.	 พัฒนำรู ปแบบของข ้ อ มู ล ให ้

สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำน

ต่ำง	ๆ	ทัง้ในและต่ำงประเทศได้	เพือ่รองรับ

กำรก้ำวสู ่กำรเปนประชำคมเศรษฐกิจ

อำเซียน	(ASEAN	Economic	Community	:	

AEC)

•	ระบบงำน	ให้บริกำรรับ

ง บก ำ ร เ งิ น ผ ่ ำ น ร ะบบ

อิเล็กทรอนิกส์	 (e-Filing)	

จ�ำนวน	1	ระบบ

1.	 กำรด�ำเนินโครงกำรเกดิผลลัพธ์

ที่เปนประโยชน์ต่อกลุ่มเปำหมำย	

อย่ำงไรก็ดี	 จำกกำรประเมินผล

กำรบรรลุวัตถุประสงค์โครงกำร	

พบว่ำมีระดับควำมส�ำเร็จท่ีต่อเน่ือง

ถึงปจจุบันอยู่ระดับพอใช้

2.	 สำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพ

กำรท�ำงำนทำงด้ำนประหยัดเงิน

งบประมำณและลดต้นทุนทั้งใน

ภำครัฐและเอกชน

1.	 โครงกำรมี ควำมยั่ ง ยื น	

เพรำะมีกำรใช ้ประโยชน์และ

พัฒนำระบบงำนให้ใช้งำนง่ำยขึ้น	

และส่งเสริม/พัฒนำผู้ใช้งำนอย่ำง

ต่อเนื่อง

2.	 กำรตอบสนองต่อกลุม่เปำหมำย 

ได ้มีกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจ

จำกกลุ่มตัวอย่ำง	 โดยรวมอยู่ที่

ร้อยละ	 41.95	 ซึ่งสะท้อนมำจำก

ควำมยำกในกำรปรับเปล่ียนทัศนคติ

ให้ยอมรับ	และเปลี่ยนมำใช้ระบบ

งำนอิเล็กทรอนิกส์

ภ�พรวมโครงก�ร ดี พอใช้ ดี

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 กำรด�ำเนินโครงกำรส่งผลกระทบทำงบวก	 โดยส่งผลทำงตรงด้ำนนโยบำยรัฐบำลที่มุ่งส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัล	 รวมทั้งวำงรำกฐำนของ

เศรษฐกจิดจิิทลัให้สำมำรถขบัเคล่ือนได้อย่ำงจรงิจัง	 นอกจำกนี	้ ด้ำนเศรษฐกจิเปนกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันในยคุกำรค้ำไร้พรมแดน	

และด้ำนเทคโนโลยีในกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ยุค	 Thailand	 4.0	 และส่งผลกระทบทำงอ้อมในด้ำนสังคม/วัฒนธรรม	 ในกำรน�ำ

นวัตกรรมมำใช้เพื่อให้ชีวิตมีควำมสะดวกสบำยและรวดเร็วมำกขึ้น	 และด้ำนสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งจะช่วยลดปริมำณกำรใช้กระดำษ	 ก่อให้เกิดกำรประหยัด

พลังงำน	และกำรลดมลพิษ	เปนต้น

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 1)		 ผู้บริหำรระดับสูงให้ควำมส�ำคัญและได้ก�ำหนดเปนนโยบำยของกรมเพื่อสนับสนุน	ผลักดันให้ระบบกำรรับงบกำรเงิน	เกิดผลสัมฤทธิ์

เปนรูปธรรม	

	 2)		 กำรก�ำหนดเปำหมำยและกำรวำงแผนกำรด�ำเนินงำน	ที่มีขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน	และเปนระบบ	

	 3)		 กำรรับรู้		ควำมเข้ำใจ	และควำมร่วมมือของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน

	 4)		 ทัศนคติ	และควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเข้ำใช้งำนระบบฯ	ของภำคธุรกิจหรือหน่วยงำนนิติบุคคลที่มีหน้ำที่น�ำส่งงบกำรเงิน



177

ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 1)		 ระบบงำนฯ		มีควำมซับซ้อนและมีกระบวนงำนหลำยขั้นตอน	ประกอบกับผู้ใช้งำนมีทักษะเชิงเทคนิคไม่เพียงพอ	ท�ำให้เกิดปญหำใน

กำรยื่นงบกำรเงินผ่ำนระบบ	e-Filing

	 2)		 ภำคธุรกิจหรือหน่วยงำนนิติบุคคลโดยส่วนใหญ่ไม่เห็นควำมส�ำคัญของกำรจัดท�ำบัญชีให้เปนไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี	ท�ำให้ไม่สำมำรถ

บันทึกข้อมูลในระบบ	e-Filing	ได้อย่ำงถูกต้อง

	 3)		 ยังไม่สำมำรถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ชัดเจน	เพรำะโครงกำรฯ	ไม่ได้ก�ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเปำหมำยของวัตถุประสงค์ที่เปนรูปธรรมเท่ำที่ควร

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

	 ระบบให้บริกำรรับงบกำรเงินผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์	 (DBD	 e-Filing)	 เปนระบบที่พัฒนำรหัสรำยกำรทำงบัญชีตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินที่ประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชีฯ	 ซ่ึงประกำศใช้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ	 (International	 Financial	

Report	 Standard	 :	 IFRS)	 ซึ่งเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกรมฯ	 ดังนั้น	 จึงควรได้รับกำรจัดสรรงบประมำณให้กับกรม

เพื่อด�ำเนินกำรพัฒนำระบบให้มีรหัสรำยกำรทำงบัญชีตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เปลี่ยนแปลงไป
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
    โครงการพัฒนาระบบการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ของกระทรวงพาณิชย (Moc Single Point)

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2558 
(เปนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของป พ.ศ. 2557 มาดำเนินการในป พ.ศ. 2558)

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 27,000,000 บาท  ผลการเบิกจาย  24,396,000 บาท  คิดเปนรอยละ 90.36
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 พัฒนำระบบกำรให้บริกำรของ

กระทรวงพำณิชย์	 ให้สำมำรถให้บริกำร

แบบเบ็ดเสร็จแก่ประชำชนได้อย่ำงมี

คุณภำพ	ณ	จุดเดียว	(Single	Point)	โดย

กำรเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ	

ระบบฐำนข้อมูล	 และงำนบริกำรของ

หน่วยงำนต่ำง	ๆ	ภำยในกระทรวง	จ�ำนวน	

9	หน่วยงำน

2.	 เพื่อกำรก ้ำวไปสู ่กำรน�ำระบบ

สำรสนเทศมำใช ้ ในงำนบริกำรของ

กระทรวงพำณิชย์ได้อย่ำงสะดวก	รวดเร็ว	

ลดระยะเวลำและค่ำใช้จ่ำย	รวมถงึลดกำร

ใช้กระดำษให้มำกที่สุด

3.	 เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก ่

ผู ้ประกอบกำรและประชำชนทั่วไปที่มี

ควำมประสงค์ในกำรด�ำเนินธุรกิจและ

ขอรับบริกำรต่ำง	 ๆ	 ของกระทรวง	

ณ	จุดเดียว	(Single	Point)

4.	 เพื่อเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ	ระบบฐำนข้อมลู	และงำนบริกำร

กับหน่วยงำนภำยนอกกระทรวงภำยใต้

ระบบ	National	Single	Window	:	NSW	

เพื่อเปนกำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำง

ด้ำนกำรค้ำ	 อันจะสร้ำงประโยชน์สูงสุด

ต่อระบบเศรษฐกิจ

•	ระบบงำน	MOC	Single	

Point	 จ�ำนวน	1	 ระบบ	ที่

สำมำรถให้บรกิำรงำนต่ำง	ๆ	

ของหน ่วยงำนในสั งกัด

กระทรวงฯ	 รวม	 9	 หน่วยงำน 

ครอบคลุม	12	งำนบริกำร

•	กำรด�ำเนินกำรพัฒนำระบบ

แล้วเสร็จเมือ่เดอืนกนัยำยน	 2559	

แต่ยังไม่ได้เปดให้บริกำรประชำชน

อย่ำงเปนทำงกำร	 ท�ำให้ไม่ปรำกฏ

ผลลพัธ์ทีช่ดัเจน	 จึงไม่สำมำรถประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ของโครงกำรได้	

และอำจกล่ำวได้ว่ำกำรด�ำเนินงำน

ยงัไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงกำร

อย่ำงแท้จริง

•	ผลผลิตท่ีเกิดจำกกำรด�ำเนิน

โครงกำรยังคงมีอยู ่และเปนไป

เพ่ือวตัถุประสงค์เดมิ	 แต่เน่ืองจำก

ยังไม ่มีกำรเป ดใช ้งำนระบบฯ		

ดังนั้น	 จึงยังไม่เกิดผลลัพธ์	 หรือ

ผลกระทบที่ชัดเจน	 รวมทั้งยังไม่

สำมำรถประเมนิระดบักำรตอบสนอง

ต่อกลุม่เปำหมำยได้		แต่หน่วยงำน

ได ้จัดท�ำแผนงำนที่ จะพัฒนำ

ต่อยอดโครงกำรต่อไปในอนำคต		

ภ�พรวมโครงก�ร ดี ควรปรับปรุง ควรปรับปรุง

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 โครงกำรส่งผลกระทบทำงบวกต่อนโยบำยรัฐบำล	 โดยเฉพำะกำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศตำมยุทธศำสตร์	 20	 ป	 และ

นโยบำย	Thailand	4.0	 ของรัฐบำลในกำรวำงรำกฐำนของเศรษฐกิจดิจิทัลในระยะยำว	ด้ำนระบบเศรษฐกิจในส่วนที่ก่อให้เกิดกำรลงทุนภำครัฐ	

ส่งผลให้มีกำรจ้ำงงำนและกำรใช้จ่ำยในระบบเศรษฐกิจ	รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำเทคโนโลยีของประเทศ

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 1)		 ผู้บริหำรระดับสูงเห็นควำมส�ำคัญโดยก�ำหนดนโยบำยกำรน�ำระบบงำน	 MOC	 Single	 Point	 มำใช้และบูรณำกำรกำรท�ำงำนเพื่อ

ปรับปรุงกำรให้บริกำรของกระทรวง	

	 2)		 พ.ร.บ.	อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนญุำตของทำงรำชกำร	พ.ศ.	2558	ซึง่ก�ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องจดัให้มศีนูย์บริกำรร่วมเพ่ือ

ให้ค�ำปรึกษำและรับค�ำขอแบบเบ็ดเสร็จ	ณ	จุดเดียว
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 1)		 ปญหำกำรบรหิำรจดักำรโครงกำรของหน่วยงำนทีรั่บผดิชอบโครงกำร		ซึง่ได้จัดสรรเจ้ำหน้ำท่ีรับผดิชอบโครงกำรพัฒนำระบบฯ	จ�ำนวนเพยีง	1	คน	

ซึ่งไม่เพียงพอกับปริมำณงำนในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร

	 2)		 หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำรไม่มีแผนปฏิบัติงำน	(Action	Plan)	ที่ครอบคลุมกำรบริหำรจัดกำรทั้งโครงกำรจนถึงกำรเปดใช้

ระบบงำน	กำรบริหำรจัดกำรระบบ	และกำรติดตำมกำรด�ำเนินงำน	

	 3)		 รำยละเอียดโครงกำรไม่สมบูรณ์ชัดเจนเพียงพอ	กล่ำวคือ	ขำดตัวชี้วัดและค่ำเปำหมำย	และไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ส่งผลให้

ไม่สำมำรถประเมินผลสัมฤทธ์ิได้

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

	 -	 นโยบำยรัฐบำลควรมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบดิจิทัลเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้รับบริกำร	ทั้งนี้	 ในปจจุบันหน่วยงำนต่ำง	ๆ	 ได้มี

กำรจัดท�ำระบบรองรับกำรช�ำระค่ำธรรมเนียมด้วยอิเล็กทรอนิกส์	(e-Payment)	ดังนั้น	กำรพัฒนำระบบ	e	-	Payment	ของหน่วยงำนต่ำงๆ	จึงควร

มีหน่วยงำนกลำงที่ท�ำหน้ำที่ดูแลเชื่อมโยงระบบและฐำนข้อมูล	 เพื่อให้กำรใช้งำนระบบมีประสิทธิภำพและเปนไปในลักษณะเดียวกัน	เพื่อให้ง่ำยต่อ

กำรใช้งำนของประชำชนผู้รับบริกำร	
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 366,867,300 บาท  ผลการเบิกจาย 366,867,300 บาท  คิดเปนรอยละ  100.00

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงแรงงาน      

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

1.	 เพื่อจัดท�ำระบบสำรสนเทศเชิง

บูรณำกำรด้ำนแรงงำนให้รองรับกำรใช้

ข้อมูลที่หลำกหลำย	 และตอบสนองกำร

ใช้ข ้อมูลเพ่ือกำรบริหำรด้ำนแรงงำน	

(Labour	e-Service)	ทั้งด้ำนผู้ใช้แรงงำน

และสถำนประกอบกำร	 (Job	 Bank	 &	

Labour	Bank)	ได้อย่ำงรวดเรว็และถูกต้อง	

ครบถ้วน

2.	 เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศของ

กระทรวงแรงงำน	ให้สำมำรถน�ำเสนอข้อมลู 

ในหลำกหลำยมติิในเชงิกำรวิเครำะห์	และ

เชงิพ้ืนที	่ รวมท้ังเพือ่สนับสนนุกำรตัดสนิใจ 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

3.	 เพื่อให้กระทรวงแรงงำนมีศูนย์

ปฏิ บั ติกำรด ้ำนแรงงำนที่ตอบสนอง

ควำมต้องกำร	 ส�ำหรับกำรบรูณำกำรด้ำน

แรงงำนของประเทศ	 และมีกำรคงอยู่ที่

ยั่งยืน

•	ศูนย ์ข ้อมูลแรงงำน

แห่งชำติจ�ำนวน	 1	 ระบบ		

ผ ล ผ ลิ ต ที่ ไ ด ้ จ ำ ก ก ำ ร

ด�ำเนินงำนโครงกำรไปตำม

วัตถุประสงค ์ เป  ำหมำย

ที่ก�ำหนด	 และเปนไปตำม

แผนระยะเวลำกำรด�ำเนินงำน

ต ำ ม สั ญ ญ ำ ที่ ก� ำ ห น ด

(14	งวดงำน)

1.	 ผ ลลั พ ธ ์ จ ำ กก ำ รด� ำ เ นิ น

โครงกำรในภำพรวมเปนประโยชน์	

โดยข้อมูลมีกำรบูรณำกำรร่วมกัน

ระดบัหนึง่	 แต่ยงัไม่เปนระบบอัตโนมตั ิ

อย่ำงไรก็ตำม	 กำรใช้งำนในปจจุบัน

ยังไม่กว้ำงขวำงเท่ำที่ควร

2.	 ระบบสำรสนเทศเชิงบูรณำกำร

ด้ำนแรงงำน	มีข้อมูลด้ำนแรงงำน

จำกหน่วยงำนต่ำงๆ	สำมำรถตอบสนอง

กำรใช้ข้อมูลเพ่ือกำรบริกำรด้ำน

แรงงำน	(Labour	e-Service)	สำมำรถ

น�ำมำใช้ในเชิงกำรวิเครำะห์	 และ

เชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนกำรวำงแผน	

กำรตัดสินใจได้ในระดับหนึ่ง

•	โครงกำรศูนย์ข้อมูลแรงงำน

แห ่งชำติ เป นกำรจัดท�ำระบบ

สำรสนเทศเชิงบูรณำกำรด้ำน

แรงงำนให้รองรับกำรใช้ข้อมูลท่ี

หลำกหลำย	 และตอบสนองกำรใช้

ข้อมูลเพื่อกำรบริหำรด้ำนแรงงำน	

รวมทั้งควำมต้องกำรของผู้ใช้แรงงำน

และสถำนประกอบกำรระดับหนึ่ ง 

แต ่ป  จจุบันมีควำมต ้องกำร

ข้อมูลด้ำนแรงงำนที่หลำกหลำย

มำกขึ้น	 หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลต้อง

พัฒนำระบบของตนเองก่อนเช่ือมโยง

เข้ำศูนย์ข้อมูลแรงงำนแห่งชำติ	

ดังน้ันเพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนของ

โครงกำรจ�ำเปนต้องพัฒนำระบบ

กำรเชื่อมโยงข้อมูลอย่ำงต่อเน่ือง	

รวมทัง้เพ่ิมเตมิประเภทของข้อมลู

ทัง้จำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอก	

ภ�พรวมโครงก�ร ดีม�ก พอใช้ ดี

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 ภำพรวมผลกระทบของโครงกำรฯ	 เปนไปในทำงบวก	 โดยรัฐบำลสำมำรถได้ข้อมูลหลำกหลำยมิติในกำรประเมินวำงแผนแก้ไขสถำนกำรณ์

แรงงำน	 ประชำชน	 สถำนประกอบกำร	 สำมำรถใช้ระบบสำรสนเทศเชงิบรูณำกำรด้ำนแรงำนเพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรจ้ำงงำนและได้แรงงำนตำมทีต้่องกำร

รวมทั้งใช้วำงแนวทำงกำรใช้แรงงำนในระยะสั้น	ระยะกลำง	และระยะยำวของสถำนประกอบกำรได้	

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 ปจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้โครงกำรประสบควำมส�ำเร็จ	 คือกำรร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ	 ในกำรบูรณำกำรด้ำนข้อมูลและกำรเชื่อมโยง

ข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน	 ตลอดจนมีแผนบริหำรควำมเสี่ยงในกรณีท่ีหน่วยงำนท่ีเช่ือมโยงข้อมูลมีกำรปรับเปลี่ยน

โครงสร้ำงของข้อมูล	หรือปรับเปลี่ยนระบบ

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 1)		 กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงฐำนข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลต้นทำง	อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในอนำคต

	 2)		 หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลมีกำรปรับเปลี่ยนพัฒนำระบบสำรสนเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรส่งข้อมูลเข้ำฐำนข้อมูลแบบ	real	time

	 3)		 ข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลขำดควำมหลำกหลำยในบำงมิติ	ไม่เปนปจจุบันอำจส่งผลกระทบต่อกำรประเมินสถำนกำรณ์
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

	 1)	 เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้ำนแรงงำนที่มีควำมแม่นย�ำและต่อเนื่องเปนภำพรวมของทั้งประเทศ	 เห็นควรบูรณำกำรข้อมูลทะเบียนแรงงำนจำก

หน่วยงำนภำครัฐทั้งหมด	 เพ่ือให้เกิดทะเบียนรำษฎร์ด้ำนแรงงำน	 เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์และวำงแผนก�ำลังแรงงำนในอนำคตได้แม่นย�ำและ

ครอบคลุม

	 2)	 ข้อมูลบำงจ�ำพวกติดเรื่องสิทธิในกำรเรียกดูข้อมูล	 เห็นควรให้มีหน่วยงำนกลำงประสำนเร่ือง	 กฎหมำย	 ปรับปรุงแก้ปญหำสิทธิใน

กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้ข้อมูลร่วมกัน

	 3)	 เห็นควรให้มีกำรวำงนโยบำยหรือก�ำหนดมำตรกำรในเรื่องกำรจัดกำร	ฐำนข้อมูลในระดับทะเบียนควรมีระบบ	Matching	ข้อมูลแรงงำน	

และสถำนประกอบกำรต้องสำมำรถระบุตัวตนได้จริง



182

ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการศูนยคอมพิวเตอรสำรอง กรมศุลกากร

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 516,400,000 บาท  ผลการเบิกจาย 499,600,000 บาท  คิดเปนรอยละ 96.75

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการคลัง       

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

•	 เพื่อให้กรมศุลกำกรมีศูนย์คอมพิวเตอร์
ส� ำรองที่สำมำรถให ้บริกำรทดแทน
ศนูย์คอมพวิเตอร์หลกัได้ทันที	 เมือ่เกดิเหตุ
หรือภัยพิบัติต่ำง	 ๆ	 ที่เปนสำเหตุให้
ศูนย ์คอมพิว เตอร ์ห ลักไม ่สำมำรถ
ให้บริกำรได ้โดยศูนย์คอมพิวเตอร ์ฯ
จะท�ำให้กรมศุลกำกร	มีควำมพร้อม
ในกำรให้บริกำรพิธีกำรศุลกำกรทำง
อิเล็กทรอนิกส์	 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตลอด	24	ชั่วโมง	ไม่มีวันหยุด

•	ระบบคอมพวิเตอร์ของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ำรอง	
จ�ำนวน	 1	 ศูนย์	 สำมำรถ
ด�ำเนินกำรได ้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้	

•	กลุ ่ม เป ำหมำย/ผู ้มีส ่วนได ้
ส่วนเสีย	 ได้รับประโยชน์จำกกำร
ด�ำเนินโครงกำรฯ	 เช่น	 กำรส�ำรอง
ข้อมลู	และกำรปรับปรุงข้อมลูให้เปน
ปจจุบัน	 (Update	 data)	 เปนต้น	
อย่ำงไรก็ตำม	ในส่วนของระบบ
คอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์
ส�ำรอง	ที่ยังไม่มีกำรน�ำไปใช้งำนจริง	
เกี่ยวกับกรณี ท่ี เกิดเหตุ ภัยพิบั ติ
ต่ำงๆ	นั้น	ได้มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่ำ	
ควรมกีำรวดัประสทิธผิลของโครงกำรฯ 
หลังจำกท่ีเกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำว	
ว่ำยังคงสำมำรถใช้งำนได้ตรงตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ	 หรือไม่	
ต่อไปด้วย

1.	 โครงกำรฯ	 ยังคงมีกำรใช้
ประโยชน์จำกผลผลิตที่เกิดขึ้น
และมีระดับควำมส�ำเร็จที่ต่อเนื่อง
จนถึงปจจุบัน	 โดยก่อให้เกิด
ประโยชน ์ต ่อกลุ ่มเป ำหมำย/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำยด้ำน	 เช่น	
ด้ำนเศรษฐกิจ	ด้ำนเทคโนโลยี
และด้ำนควำมเช่ือมั่นต่อองค์กร	
เปนต้น	 รวมถึงได้มีกำรรองรับ
ระบบงำนต่ำงๆ	ของกรมศุลกำกร	
ที่คำดว ่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต	
หำกมกีำรปรบัเปลีย่นระบบงำนให้
สอดรับกับสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยน
ไปด้วย	 จะท�ำให้โครงกำรศูนย์
คอมพิวเตอร์ส�ำรองนี้	 สำมำรถ
เชื่อมั่นได ้ว ่ำจะยังคงมีกำรใช ้
ประโยชน์ต่อไปได้อีก

2.	 ด้ำนกำรตอบสนองต่อกลุ่ม
เปำหมำย	 เนื่องจำกโครงกำรฯ	
ไม่มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ของกลุ ่มเปำหมำย/ผู ้มีส ่วนได้
ส่วนเสยี	จงึท�ำให้ไม่สำมำรถทรำบ
ถึงระดับกำรตอบสนองต่อกลุ ่ม
เปำหมำยได้

ภ�พรวมโครงก�ร ดีม�ก ดี ดี

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 โครงกำรส่งผลกระทบทำงบวกหลำยด้ำน	ซึ่งช่วยให้โครงกำรฯ	สำมำรถขับเคลื่อน/มีควำมยั่งยืนของผลผลิตโครงกำรฯ	ต่อไปได้	ทั้งนี้	
ในส่วนของผลกระทบทำงลบด้ำนเทคโนโลยี	คือควำมล้ำสมัยของอุปกรณ์ที่ใช้งำนนั้น	ได้มีกำรจ้ำงบ�ำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
โครงกำรศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ำรองในปงบประมำณ	พ.ศ.	2560	เพื่อรองรับผลกระทบในเรื่องดังกล่ำวแล้ว

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 1)		 โครงสร้ำงองค์กร	กำรมอบหมำยอ�ำนำจ	หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ	มีควำมชัดเจนและเปนลำยลักษณ์อักษร

	 2)		 โครงกำรฯ	 มีระบบกำรควบคมุภำยในและกำรตดิตำมผลกำรด�ำเนนิโครงกำรฯ	 เช่น	 ระเบยีบ	 ค�ำสัง่	 และข้อปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้อง	 ก�ำหนดไว้	
และ/หรือมีกำรติดตำมเร่งรัดกำรด�ำเนินโครงกำรฯ	เปนต้น

	 3)		 โครงกำรฯ	มกีำรจัดท�ำแผนด�ำเนนิงำนโครงกำรฯ	แผนกำรเบกิจ่ำยเงิน	และก�ำหนดกรอบระยะเวลำในแต่ละขัน้ตอนเปนลำยลกัษณ์อกัษร

	 4)		 บุคลำกร/ผู้ปฏิบัติงำน	ที่ได้รับมอบหมำยในกำรด�ำเนินโครงกำรฯ	เปนผู้มีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	และทักษะเกี่ยวข้องตรงกับลักษณงำน
โครงกำรฯ	คือ	ด้ำนระบบคอมพิวเตอร์

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ
 -

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย
 -
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ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการกอสรางอาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบูรณ

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2557
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 17,563,000 บาท  ผลการเบิกจาย 15,249,000 บาท  คิดเปนรอยละ 86.83

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

•	 เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให ้แก ่

ผู ้ ที่ มำติดต ่อรำชกำรกับหน ่วยงำน

ส�ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคง

ของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

•	อำคำรส�ำนักงำนพัฒนำ

สั ง คมและคว ำมมั่ น ค ง

ของมนุษย์จังหวัด	ที่มีควำม

เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน	

และอ�ำนวยควำมสะดวกให้

แก ่ประชำชนท่ีมำติดต ่อ

รำชกำร	 รวมถึงยังสำมำรถ

ให้บริกำรแก่หน่วยงำนอื่น

ได้อีกด้วย

•	อำคำรส�ำนักงำนพัฒนำสังคม

และควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

มีควำมเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน	

และอ�ำนวยควำมสะดวกให ้แก ่

ประชำชนท่ีมำตดิต่อรำชกำรได้ดข้ึีน	

มี พ้ืน ท่ีและวัสดุ อุปกรณ ์ ในกำร

ให้บรกิำรทีม่ำกข้ึน	 ท�ำให้เกดิคณุภำพ

และประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนที่

ดีขึ้น

•	ผลผลิต	และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

จำกโครงกำร	 มีควำมยัง่ยนื	 เน่ืองจำก

เปนสิ่งก่อสร้ำงถำวรที่สำมำรถใช้

ประโยชน์ได้เปนระยะเวลำนำน					

นอกจำกน้ี	 อำคำรสถำนที่มี

ควำมมั่นคงปลอดภัย	 เปนไปตำม

มำตรฐำนกำรก่อสร้ำง	 และสำมำรถ

ให้บริกำรประชำชนกลุ่มเปำหมำย

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 สะดวก	

รวดเร็ว	อย่ำงต่อเนื่อง

ภ�พรวมโครงก�ร ดีม�ก ดีม�ก ดีม�ก

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 โครงกำรเกิดผลกระทบในทำงบวก	 ในด้ำนนโยบำยรัฐบำล	 โดยเฉพำะในกำรสร้ำงงำน	 และกำรสร้ำงรำยได้ให้กับประชำชนด้ำนเศรษฐกิจ

ก่อให้เกิดรำยได้ในพื้นที่	 จำกกำรด�ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรส�ำนักงำน	และด้ำนประชำชน/ชุมชนพื้นที่โครงกำร	ที่ส่งผลให้ประชำชน/ผู้รับบริกำร

ได้รับบริกำรที่ดีขึ้นมีสำมำรถอ�ำนวยควำมสะดวกได้มำกขึ้น	 เช่น	 มีพื้นที่ในกำรจอดรถ	 มีพื้นที่ในกำรรอรับบริกำร	 มีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับ

ผู้พิกำรที่พร้อมสมบูรณ์	เปนต้น

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 กำรแบ่งงวดงำนในกำรก่อสร้ำง	ท�ำให้สำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรก่อสร้ำงได้อย่ำงเปนขั้นตอน

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 กำรก่อสร้ำงอำคำรส�ำนักงำนแยกออกมำจำกตึกศำลำกลำง/ศูนย์รำชกำรฯ	ต้องมีแผนงำนในกำรบ�ำรุงรักษำ	กำรดูแลรักษำควำมสะอำด	

และควำมปลอดภัย	จึงท�ำให้ต้องใช้งบประมำณ/เจ้ำหน้ำที่เพิ่มขึ้น

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

	 งำนของส�ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัด	 เปนงำนที่มีควำมใกล้ชิด	 อ�ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน	อีกทั้ง

ยังเปนงำนที่สนับสนุนงำนของผู้บริหำรจังหวัดและหน่วยงำนอื่นในจังหวัด	ดังนั้น	เพื่อให้กำรก่อสร้ำงอำคำรสถำนที่ศำลำกลำงจังหวัด	และส�ำนักงำน

พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดให้มีควำมคุ้มค่ำ	 กระทรวงมหำดไทย	 และกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์	

ควรมีกำรหำรือกัน	 เนื่องจำกกลุ่มเปำหมำยและผู้มำติดต่อส�ำนักงำนพัฒนำสังคมจังหวัดมีจ�ำนวนมำกทุกวัน	อีกทั้งผู้รับบริกำรมีทั้งผู้พิกำร	ผู้สูงอำยุ	

ผู้ที่ต้องนั่งวิลแชร์	 (wheelchair)	ดังนั้น	ส�ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	 จึงควรมีส�ำนักงำนอยู่ในศำลำกลำง	และมีพ้ืนที่

ในกำรให้บริกำรที่เหมำะสม	เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อรำชกำรให้กับประชำชน
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สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โครงการกอสรางอาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดปราจีนบุรี

ปงบประมาณที่ดำเนินการ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร  20,000,000 บาท  ผลการเบิกจาย 19,950,000 บาท  คิดเปนรอยละ  99.75

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คว�มยั่งยืนของโครงก�ร

•	 เพื่ อก ่อสร ้ ำงอำคำรส� ำนักงำน

พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

จงัหวัดปรำจนีบรุแีละสิง่ก่อสร้ำงประกอบ

•	อำคำรส�ำนักงำนพัฒนำ

สังคมและควำมมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด	 ที่มีควำม

เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน	

และอ�ำนวยควำมสะดวกให้

แก ่ประชำชนท่ีมำติดต ่อ

รำชกำร	 รวมถึงยังสำมำรถ

ให้บริกำรแก่หน่วยงำนอื่น

ได้อีกด้วย

•	อำคำรส�ำนักงำนพัฒนำสังคม

และควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	

ช่วยให้กำรปฏิบติังำนของข้ำรำชกำร	

เจ้ำหน้ำที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น	

เนื่องจำกมี พ้ืนที่ ในกำรท�ำงำนที่

เหมำะสม	 มีห้องประชุม	 และวัสดุ

อปุกรณ์ทีเ่พยีงพอ	 และท�ำให้สำมำรถ

ให้บริกำรประชำชนได้สะดวกรวดเร็ว

มำกข้ึน	กลุ่มเปำหมำยมคีวำมพงึพอใจ

มำกขึ้น

•	สิ่งก่อสร้ำงถำวรสำมำรถใช้

ประโยชน์ได้เปนระยะเวลำนำน					

นอกจำกนี้ 	อำคำรสถำนที่มี

ควำมมั่นคงปลอดภัย	 เปนไปตำม

มำตรฐำนกำรก่อสร้ำง	 และสำมำรถ

ให้บริกำรประชำชนกลุ่มเปำหมำย

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 สะดวก	

รวดเร็ว	อย่ำงต่อเนื่อง

ภ�พรวมโครงก�ร ดีม�ก ดีม�ก ดีม�ก

❖ ผลกระทบของโครงก�ร

	 โครงกำรเกิดผลกระทบในทำงบวก	 ในด้ำนนโยบำยรัฐบำล	 โดยเฉพำะในกำรสร้ำงงำน	 และกำรสร้ำงรำยได้ให้กับประชำชน	 ด้ำนเศรษฐกิจ

ก่อให้เกิดรำยได้ในพื้นที่	 จำกกำรด�ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรส�ำนักงำน	และด้ำนประชำชน/ชุมชนพื้นที่โครงกำร	ที่ส่งผลให้ประชำชน/ผู้รับบริกำร

ได้รับบริกำรที่ดีขึ้นมีสำมำรถอ�ำนวยควำมสะดวกได้มำกขึ้น	 เช่น	 มีพื้นที่ในกำรจอดรถ	 มีพ้ืนที่ในกำรรอรับบริกำร	 มีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับ

ผู้พิกำรที่พร้อมสมบูรณ์	เปนต้น

❖ ปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

	 กำรแบ่งงวดงำนในกำรก่อสร้ำง	ท�ำให้สำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรก่อสร้ำงได้อย่ำงเปนขั้นตอน

❖ ปญห� อุปสรรคที่สำ�คัญ

	 กำรก่อสร้ำงอำคำรส�ำนกังำนแยกออกมำจำกตกึศำลำกลำง/ศนูย์รำชกำรฯ	ต้องมแีผนงำนในกำรบ�ำรุงรักษำ	กำรดูแลรักษำควำมสะอำด	และ

ควำมปลอดภัย	จึงท�ำให้ต้องใช้งบประมำณ/เจ้ำหน้ำที่เพิ่มขึ้น

❖ ข้อเสนอแนะสำ�คัญเชิงนโยบ�ย

	 งำนของส�ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัด	 เปนงำนที่มีควำมใกล้ชิด	 อ�ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน	 อีกทั้ง

ยังเปนงำนที่สนับสนุนงำนของผู้บริหำรจังหวัดและหน่วยงำนอื่นในจังหวัด	ดังนั้น	เพื่อให้กำรก่อสร้ำงอำคำรสถำนที่ศำลำกลำงจังหวัด	และส�ำนักงำน

พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดให้มีควำมคุ้มค่ำ	 กระทรวงมหำดไทย	 และกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์	

ควรมีกำรหำรือกัน	 เนื่องจำกกลุ่มเปำหมำยและผู้มำติดต่อส�ำนักงำนพัฒนำสังคมจังหวัดมีจ�ำนวนมำกทุกวัน	อีกทั้งผู้รับบริกำรมีทั้งผู้พิกำร	ผู้สูงอำยุ	

ผู้ที่ต้องนั่งวิลแชร์	 (wheelchair)	ดังนั้น	ส�ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	 จึงควรมีส�ำนักงำนอยู่ในศำลำกลำง	และมีพ้ืนที่

ในกำรให้บริกำรที่เหมำะสม	เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อรำชกำรให้กับประชำชน



ภาคผนวก 4
>> แผนบันทึกขอมูลรายงานผลการตรวจสอบและ  
 ประเมินผลภาคราชการ ประจำปงบประมาณ 
 พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
 ภาคราชการคณะตาง ๆ





187

ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 






