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คำานำา
ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 ได้ก�าหนด
ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) เพื่อท�าหน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย แนวทาง
และประเด็นหัวข้อการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยระเบียบดังกล่าว ค.ต.ป. ได้ก�าหนดกลไก
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ซึง่ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวง
20 คณะ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) เกี่ยวกับการก�าหนดแนวทาง วิธีการ
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 1 คณะ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง 4 คณะ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด 4 คณะ
เพื่อท�าหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามแนวทางที่ ค.ต.ป. ก�าหนด โดยมีเจตนารมณ์เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของการก�ากับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของส่วนราชการ
ส�าหรับการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้ เพื่อเสริมสร้าง
ความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่สาธารณชนต่อผลการด�าเนินงานของส่วนราชการว่าได้มีการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลอย่างรอบคอบ และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการก�ากับดูแลและควบคุมตนเองทีด่ ขี องส่วนราชการ
อันจะน�าไปสู่การบรรลุเจตนารมณ์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดียิ่งขึ้น ค.ต.ป. จึงได้ก�าหนดแนวทาง
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงานตามโครงการ
ของส่วนราชการและจังหวัด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทโครงการ ได้แก่ 1) แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ส�าคัญของกระทรวงและจังหวัด 2) แผนงานส�าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก�าหนด และ 3) การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
ทัง้ นี้ การประเมินผลสัมฤทธิโ์ ครงการ ได้รายงานผลการตรวจสอบในรายงานการตรวจสอบแลประเมินผลภาคราชการ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) เรียบร้อยแล้ว
ค.ต.ป. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับส่วนราชการในการมีระบบ การก�ากับ
ดูแลตนเองที่ดี และผลส�าเร็จที่ได้จากการด�าเนินงานในครั้งนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือของหลายฝ่ายทั้งจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลคณะต่าง ๆ ในฐานะผู้สอบทาน และทีมงานสนับสนุนของฝ่ายเลขานุการ ฯ
รวมทั้งการสนับสนุนข้อมูลการตรวจสอบของส่วนราชการและจังหวัด ค.ต.ป. จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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บทสรุปผู้บริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ได้กำ� หนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ
ใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการของส่วนราชการและจังหวัด
ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่สาธารณชนต่อผลการด�ำเนินงานของส่วนราชการ ว่าได้มี
การตรวจสอบและก�ำกับดูแลอย่างรอบคอบ และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการก�ำกับดูแลและควบคุม
ตนเองที่ดีของส่วนราชการ อันจะน�ำไปสู่การบรรลุเจตนารมณ์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ส�ำหรับผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สรุปได้ ดังนี้
1. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) สรุปได้ ดังนี้
		 1.1 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวง
และจังหวัด จ�ำนวนทั้งสิ้น 38 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 38,249.4883 ล้านบาท ส�ำหรับผลการเปรียบเทียบ
ผลผลิต ผลการเบิกจ่าย และผลลัพธ์ สรุปผลได้ ดังนี้
(1) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย
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ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

N/A

รวม

ดีมาก

5

13

1

1

2

22

ดี

1

5

1

-

-

7

พอใช้

-

-

-

-

-

-

ควรปรับปรุง

-

1

-

-

-

1

N/A

-

3

-

1

3

7

รวม

6

22

2

2

5

37*

* หมายเหตุ ไม่รวมโครงการของกระทรวงกลาโหม เนื่องจากมีชั้นความลับ

โครงการทีม่ ผี ลการเบิกจ่ายดี - ดีมาก และผลผลิตดี - ดีมาก มีจำ� นวน 24 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 64.86
โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
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(2) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์

ผลผลิต

ผลลัพธ์
ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

N/A

รวม

ดีมาก

10

2

1

-

7

20

ดี

1

3

-

1

2

7

พอใช้

-

-

-

-

-

-

ควรปรับปรุง

-

-

-

1

-

1

N/A

2

2

-

-

5

9

รวม

13

7

1

2

14

37*

* หมายเหตุ ไม่รวมโครงการของกระทรวงกลาโหม เนื่องจากมีชั้นความลับ

โครงการที่มีผลผลิตดี - ดีมาก และผลลัพธ์ดี - ดีมาก มีจ�ำนวน 16 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 43.24
โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(3) ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

xxviii

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. ด้านงบประมาณ บางโครงการยังคงต้องการงบประมาณ
เพิ่ ม เติ ม ส�ำหรับการบริหารจัดการหรือดูแลผลผลิตภายหลัง
การด�ำเนินงาน หรือเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ เพิม่ พืน้ ที่ กลุม่ เป้าหมาย
และกิจกรรมให้มากขึ้น
2. ด้านการบริหารจัดการ ยังคงพบปัญหาด้านการบูรณาการ
ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ที่ยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานส�ำคัญ
ไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม และไม่ได้ก�ำหนดผู้รับผิดชอบหลัก
จึงท�ำให้ล่าช้า
3. ด้านอุปกรณ์และสถานที่ พบความทรุดโทรมและความไม่พร้อม
ของอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์บางส่วน
4. ด้านบุคลากร บางหน่วยงานยังมีบุคลากรไม่เพียงพอกับ
ภาระงานที่ต้องปฏิบัติ
5. ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้การด�ำเนินโครงการอาจ
ล่าช้า หรือลดทอนความส�ำเร็จของโครงการ
6. ด้านเทคโนโลยี บางโครงการขาดเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่
ทันสมัยที่จะช่วยให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

1. ด้านงบประมาณ
1.1 ส�ำนักงบประมาณ
1) ควรสนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินการต่อเนือ่ ง
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน เช่น ด้านบ�ำรุงรักษา ด้านบริหารจัดการ
การใช้ผลผลิตหรือควรก�ำหนดมาตรการเพือ่ เร่งรัดให้สว่ นราชการ
ส่งมอบผลผลิตโครงการ หรือถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 2
		 2) ควรก�ำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในภาครัฐ
โดยมีขอ้ ยกเว้นส�ำหรับโครงการประเภทสิง่ ก่อสร้างหรือโครงการ
ที่มีข้อจ�ำกัดของฤดูกาล 2
2. ด้านการบริหารจัดการ
2.1 ในกรณีทมี่ กี ารบูรณาการร่วมกันหรือมีความซ�ำ้ ซ้อนกัน
ในหลายหน่วยงาน จ�ำเป็นที่ต้องก�ำหนดผู้รับผิดชอบหลัก
และผู้ประสานงานหลัก นอกจากนั้นเพื่อเพิ่มความคุ้มค่า
ควรสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการใช้ประโยชน์จากผลผลิต
ของโครงการอย่างจริงจังโดยสนับสนุนให้ทกุ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และเครือข่ายมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน 2

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
2.2 รั ฐ บาลควรสร้ า งและใช้ ป ระโยชน์ จ ากกลไก
การติดตามผลการด�ำเนินโครงการ ระบบข้อมูลโครงการ
และให้มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง 2
3. ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมาย
ในบางโครงการอาจจ�ำเป็นต้องมีกฎหมายรองรับหรือ
สนับสนุนการท�ำงาน หรืออาจต้องทบทวนกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2

		 1.2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 11 แผนงาน ประกอบด้วย
1) แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ 2) แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
3) แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4) แผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ 5) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 6) แผนงานบูรณาการสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 7) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
8) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 9) แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 10) แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพือ่ รองรับสังคมผูส้ งู อายุ และ 11) แผนงาน
บูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีโครงการทั้งสิ้น 589 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น
205,809.9930 ล้านบาท
			 ส�ำหรับโครงการที่คัดเลือกตรวจติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) มีจ�ำนวน
147 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 24.96 ของโครงการ และงบประมาณที่ตรวจติดตาม 100,785.4391 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 48.97 สรุปผลได้ ดังนี้
(1) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย

ผลผลิต

ผลการเบิกจ่าย
ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

N/A

รวม

ดีมาก

20

8

3

2

16

49

ดี

7

24

11

25

13

80

พอใช้

2

-

2

1

2

7

ควรปรับปรุง

-

-

-

2

1

3

N/A

-

1

1

3

3

8

รวม

29

33

17

33

25

147

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
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			 โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายดี - ดีมาก และผลผลิตดี - ดีมาก มีจ�ำนวน 59 โครงการ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 40.14 ส่วนใหญ่เป็นโครงการของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงแรงงาน
(2) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์

ผลผลิต

ผลลัพธ์
ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

N/A

รวม

ดีมาก

17

6

-

-

26

49

ดี

8

15

2

-

55

80

พอใช้

-

-

1

-

6

7

ควรปรับปรุง

-

-

-

2

1

3

N/A

-

-

-

-

8

8

รวม

25

21

3

2

96

147

			 โครงการที่มีผลผลิตดี - ดีมาก และผลลัพธ์ดี - ดีมาก มีจ�ำนวน 46 โครงการ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 31.29 ส่วนใหญ่เป็นโครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(3) ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของแผนงานบูรณาการที่ส�ำคัญ
(3.1) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

xxx

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ
1) การด�ำเนินงานตามกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการจัดหา
วัสดุและหน่วยงานไม่มผี เู้ ชีย่ วชาญ และไม่มผี มู้ คี วามรูเ้ ฉพาะทาง
ด้านการก่อสร้าง
2) ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องในการด�ำเนินงาน
3) พื้ น ที่ ด� ำ เนิ น การไม่ เ อื้ อ อ� ำ นวย บางพื้ น ที่ ยั ง ไม่ มี
สาธารณูปโภคเพื่อด�ำเนินการ
4) ขาดการบูรณาการเกีย่ วกับการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน

1. ส� ำ นั ก งบประมาณควรมี ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณ
ในโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนงานที่มีลักษณะเป็นโครงการ
โครงสร้างพืน้ ฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการทีจ่ ำ� เป็น และ
เป็ น โครงการที่ มี ผ ลต่ อ ความส� ำ เร็ จ ในการพั ฒ นาพื้ น ที่
เพื่อให้การด�ำเนินการตามแผนการบูรณาการพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้
ส่วนราชการต่าง ๆ ก�ำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ในทุกกิจกรรมให้
ครบถ้วน เป็นรูปธรรม สามารถประเมินผลลัพธ์โครงการได้
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

2. ด้านการให้ข้อมูลแก่นักลงทุน พัฒนาผู้ประกอบการและ
การประชาสัมพันธ์
1) ยังขาดการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ของชุมชน/
ท้ อ งถิ่ น ในการประกาศให้ พื้ น ที่ ใ นเขตจั ง หวั ด เป็ น เขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ
2) บุคลากรไม่เพียงพอ มีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ท�ำให้ขาด
การสั่งสมประสบการณ์
3) การพิจารณาอนุมตั /ิ อนุญาตของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้าน
การลงทุน ยังไม่สามารถท�ำได้ในเรื่องที่เป็นข้อกฎหมาย
3. ด้านการจัดระบบแรงงานและความมั่นคง
1) ความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนยังมีขอ้ จ�ำกัดในเรือ่ งพืน้ ที่
ท�ำงานของแรงงานต่างด้าว
2) พบปัญหาเรือ่ งทีด่ นิ บางพืน้ ทีเ่ ป็นป่าอนุรกั ษ์ จึงต้องอาศัย
การประสานงานที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเจรจาเพื่อขอใช้พื้นที่
ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
4. ด้านการประเมินผลระดับยุทธศาสตร์
1) การก�ำหนดเป้าหมายระดับยุทธศาตร์ ตัวชีว้ ดั ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนาประเทศยังไม่ชดั เจนเท่าทีค่ วร ขาดการเชือ่ มโยง
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับกระทรวงและพื้นที่
ไปสู่ผลส�ำเร็จในระดับยุทธศาสตร์
2) ยังขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยในการติดตาม
ประเมินผลในระดับยุทธศาสตร์ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง
ด�ำเนินการ

2. ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส�ำนักงบประมาณ
2.1 ควรร่วมกันพิจารณาเรือ่ งการประเมินผลกระทบของ
การพั ฒ นาพื้ น ที่ เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ โดยมี ก ารประเมิ น
3 ช่ ว งเวลา ก� ำ หนดให้ มี ก ารประเมิ น ก่ อ นเริ่ ม โครงการ
โดยร่วมกันก�ำหนดเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่วัดผลผลิต
ผลลัพธ์ และผลกระทบที่ชัดเจน และควรมีการจัดท�ำข้อมูล
พืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ
ส�ำหรับการประเมินในระหว่างด�ำเนินการและหลังสิ้นสุด
โครงการ ส่งเสริมให้มีการติดตามและประเมินผลในระหว่าง
ด�ำเนินการและหลังสิ้นสุดโครงการผ่านระบบสารสนเทศ
และมี ค วามสามารถในการเชื่ อ มต่ อ ข้ อ มู ล กั บ ระบบที่
เกี่ยวข้องได้ 3
2.2 ควรร่วมกันพิจารณาเรื่องการปฏิรูประบบติดตาม
ประเมินผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำ� คัญในการพัฒนา
ประเทศ เพือ่ ดูแลด้านการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ และพั ฒ นา
เครื่องมือติดตามประเมินผลภาครัฐที่สามารถสะท้อนผลที่
เกิดขึ้นจริง ตลอดจนจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับ
นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานกลางทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการจั ด ท� ำ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศ รวมทั้ ง มี
การพั ฒ นาระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งาน
ตามยุทธศาสตร์ส�ำคัญของประเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์ 3
3. กระทรวงการต่ า งประเทศควรเร่ ง เจรจากั บ ประเทศ
มาเลเซียเพื่อเปิดจุดผ่านแดนไทย - มาเลเซีย ที่ด่านศุลกากร
สะเดาแห่งใหม่ 3
4. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรมีการเจรจาหารือขยายพื้นที่ท�ำงานของแรงงานต่างด้าว
ไป - กลับ หรือตามฤดูกาลให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด หรือถึง
จังหวัดข้างเคียง 3

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
5. คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)
ควรก�ำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องศึกษาศักยภาพและ
โอกาสของพื้นที่ทั้งของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
พืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของ
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ อย่างรวดเร็ว และพิจารณาส่งเสริมการลงทุน
และอ�ำนวยความสะดวกต่อการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และ
ประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
ทั้งนี้ควรค�ำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม สังคม ความมั่นคง และความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่ อ นบ้ า นด้ ว ยและควรให้ ค ณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับพืน้ ทีม่ บี ทบาทหลักในการติดตาม
และขั บ เคลื่ อ นเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษในระดั บ พื้ น ที่
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีกลไกที่ชัดเจนในการประสานนโยบาย
ลงสู่การปฏิบัติ และจังหวัดที่มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สามารถรายงานและเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญ หาอุ ป สรรค
การพัฒนาในระดับพื้นที่ได้โดยตรง 3

(3.2) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนปัญหาจังหวัดชายแดนใต้

xxxii

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. การด�ำเนินการบางโครงการไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ตรงกับ
สภาพปั ญ หาพื้ น ที่ เ นื่ อ งจากมี ห ลายหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จึงมีความจ�ำเป็นต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ขาดอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการที่มีประสบการณ์
สมั ค รใจไปปฏิ บั ติ ง าน และข้ อ จ� ำ กั ด ในเรื่ อ งเวลาปฏิ บั ติ ง าน
เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการใช้อาวุธ
และการป้องกันตัว

ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอ�ำนวยการรักษา
ความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร และศูนย์อำ� นวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ ควรมี
การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการด� ำ เนิ น งานตามแผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทั้งหมดว่ามีผลส�ำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ นอกจากนี้ ควรจัดท�ำข้อมูล
เชิงประจักษ์ที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคมในจังหวัดชายแดนใต้ ตามดัชนีบ่งชี้ที่เป็นสากล
เพื่ อ ชี้ แจงให้ ป ระชาชนทั่ ว ไปเข้ า ใจและเห็ น เป็ น รู ป ธรรม
มากยิ่งขึ้น 2

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

(3.3) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. ปัจจุบนั ปัญหาสังคมทีม่ าจากความยากจนได้กลายเป็นปัญหา
ในเชิงระบบและโครงสร้างระดับชาติที่สั่งสมมานานในสังคมไทย
จนเป็นอุปสรรคต่อความยั่งยืนของการพัฒนาประเทศ แม้ว่า
ภาครั ฐ จะได้ ใ ห้ ค วามสนใจในการแก้ ไขปั ญ หาความยากจน
มาโดยตลอด แต่ยังไม่สามารถแก้ไขให้บรรลุผลที่จริงจัง ขณะที่
สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปในปั จ จุ บั น ได้ ส ่ ง ผลให้ ป ั ญ หาความยากจน
มีความสลับซับซ้อนยิง่ ขึน้ ปัญหาความยากจนจึงจ�ำเป็นต้องได้รบั
การแก้ไขอย่างเป็นองค์รวม ทีเ่ ชือ่ มโยงมิตติ า่ ง ๆ เข้าด้วยกันอย่าง
เป็นระบบ
2. ขาดยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาแต่ละ
ช่วงวัยที่ชัดเจนและครอบคลุมภารกิจที่เกี่ยวข้อง
3. ประชาชนทีม่ ฐี านะยากจนบางส่วนยังขาดโอกาสในการเข้าถึง
สวัสดิการของรัฐอันเนื่องมาจากมีหลายขั้นตอน ไม่สามารถรับรู้
ข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนและกระบวนการลงทะเบียน
การตรวจรับรอง และการบันทึกข้อมูลทีอ่ าจจะมีความคลาดเคลือ่ น
ไม่มีระบบการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานที่ชัดเจน
4. หน่วยงานในภูมภิ าคประสบปัญหาไม่มีขดี ความสามารถและ
ศักยภาพทีเ่ พียงพอในการด�ำเนินการตามภารกิจ บุคลากรยังขาด
องค์ความรู้ประสบการณ์ งบประมาณ และการประสานกับ
ส่วนราชการต่าง ๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และส�ำนักงาน ก.พ. ร่วมกันเสนอแนะ
รัฐบาลเพื่อด�ำเนินการให้มีการปรับปรุงระบบบริหารภาครัฐ
เพือ่ แก้ไขปัญหาความยากจน เช่น การปรับกระบวนทัศน์และ
บทบาทของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และบุ ค ลากรภาครั ฐ ทั้ ง
หน่วยงานส่วนกลางและระดับท้องถิ่น การจัดท�ำแผนงาน/
โครงการทีม่ ลี กั ษณะเป็นองค์รวม และการจัดท�ำโครงการต่าง ๆ
ทีเ่ อือ้ ต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยัง่ ยืน โดยส่งเสริม
และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจชุมชน
ซึ่ ง มี ผ ลกระทบในเชิ ง บวกเกี่ ย วกั บ การระดมเงิ น ออม
ภายในชุมชนเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยและทุกภาคส่วน
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ และมีความรูด้ า้ นการเงิน
(financial literacy) ที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดพลังรากฐาน
ของสังคมที่เข้มแข็ง
2. หน่ ว ยงานกลางควรจั ด ท� ำ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคน
ในแต่ละช่วงวัยให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ตลอดจนขยายผลการจั ด ตั้ ง โครงการให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก
กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศและไม่ซ�้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น 2
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3.1 ควรปรับหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการมากขึน้ ลดกระบวนการและขัน้ ตอน
การลงทะเบียนและควรมีระบบการติดตามและประเมินผล
การด�ำเนินงานที่มีความชัดเจน สามารถวัดผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม
3.2 ควรมีการปรับปรุงกฎหมายและวิธีการท�ำงานให้
สอดคล้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น โครงการ เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ และสนองตอบการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง 2

หมายเหตุ : 1 แผนการด�ำเนินการระยะสั้น (ระยะเวลาด�ำเนินการไม่เกิน 6 เดือน)
2 แผนการด�ำเนินการระยะปานกลาง (ระยะเวลาด�ำเนินการไม่เกิน 12 เดือน)
3 แผนการด�ำเนินการระยะยาว (ระยะเวลาด�ำเนินการตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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2. ข้อเสนอเชิงนโยบายในภาพรวมที่ส�ำคัญ สรุปได้ ดังนี้
(1) การจัดสรรงบประมาณและการบูรณาการการท�ำงาน
ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. ระบบของแผนบู ร ณาการยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม การบู ร ณาการ
แผนบูรณาการเงิน บูรณาการคน และบูรณาการงาน โดย
งบประมาณหลักยังอยู่ที่หน่วยงานเจ้าภาพหลักหรืองบประมาณ
ของกระทรวง (Function based) ในขณะที่การด�ำเนินโครงการ
ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ (Area based)
นอกจากนี้ บางโครงการทีด่ ำ� เนินการแล้วเสร็จ แต่ยงั คงต้องการ
การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมส�ำหรับการบริหารจัดการหรือ
ดูแลผลผลิตภายหลังการด�ำเนินงาน หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้ผลผลิตต่อไป และยังไม่มมี าตรการในการถ่ายโอนภารกิจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส�ำนักงบประมาณ
1. ควรปรับกลไกการบริหารจัดการงบประมาณ โดยให้
ความส�ำคัญกับพืน้ ที่ (Area based) หรือหน่วยปฏิบตั โิ ดยตรง
ในการบริหารงบประมาณ เพื่อให้โครงการบรรลุผลลัพธ์ตาม
นโยบายรัฐบาลโดยอาจก�ำหนดเป็น “คณะกรรมการทีป่ รึกษา
ในการจัดตั้งงบประมาณ”
2. ควรสนั บ สนุ น งบประมาณในการด� ำ เนิ น การต่ อ เนื่ อ ง
เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืน เช่น ด้านบ�ำรุงรักษา ด้านบริหารจัดการ
การใช้ผลผลิต หรือควรก�ำหนดมาตรการเพื่อเร่งรัดให้
ส่วนราชการส่งมอบผลผลิตโครงการ หรือถ่ายโอนภารกิจให้กบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งก�ำหนดมาตรการเร่งรัด
การเบิกจ่ายในภาครัฐ

2. ในการของบประมาณ หน่วยงานยังไม่เตรียมความพร้อม ส� ำ นั ก งบประมาณ ควรก� ำ หนดให้ ส ่ ว นราชการประเมิ น
ในการวิเคราะห์โครงการ/แผนงาน ความเป็นไปได้ และความพร้อม ความเป็ น ไปได้ แ ละความพร้ อ มของปั จ จั ย ในการด� ำ เนิ น
ก่อนได้รับการจัดสรรงบประมาณ
โครงการ เช่น บุคลากร อุปกรณ์ สถานที่ พื้นที่ด�ำเนินการ
เป็นต้น และจัดท�ำแผนการด�ำเนินงาน(work plan) โดยมี
รายละเอี ย ดที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การด� ำ เนิ น โครงการ เช่ น พื้ น ที่
ด�ำเนินการ กลุม่ เป้าหมาย (ข้อมูลพืน้ ฐาน ความต้องการ ปัญหา)
เครือข่าย
3. การบูรณาการการท�ำงานในพื้นที่ยังไม่ได้ด�ำเนินการอย่าง
จริงจัง ขาดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนราชการ
มีการจัดเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน จึงท�ำให้มีฐานข้อมูลที่ใช้ใน
แผนบูรณาการแตกต่างกัน และข้อมูลกระจัดกระจาย ไม่อยู่ใน
ระบบฐานข้อมูลเดียวกัน
นอกจากนี้ ยังไม่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ที่จำ� เป็นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคลากร ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย
ให้ครอบคลุมและเพียงพอ รวมทั้งยังไม่สามารถบริหารจัดการ
เนื้อหาข้อมูลข่าวสารให้ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย

xxxiv

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ประสานงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์
รวมทั้งการดูแลรักษาผลผลิตและส่งมอบผลผลิต เป็นต้น ทั้งนี้
ควรน�ำผลการด�ำเนินโครงการที่ผ่าน ๆ มา เช่น ความส�ำเร็จ
ของผลผลิต ความล่าช้า ความยั่งยืนของผลผลิตมาประกอบ
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้วย
ส� ำ นั ก งบประมาณและหน่ ว ยงานผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ใน
แผนงานบู ร ณาการควรผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การบู ร ณาการ
การด�ำเนินงาน ข้อมูลที่มีมาตรฐานและอยู่ในระบบเดียวกัน
และการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างแท้จริงทั้งในระดับพื้นที่และ
ระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่ ในการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ชุมชน
ประชาชน เครือข่าย องค์กร ภาคเอกชน เป็นต้น โดยต้อง
ก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบหลักในแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ให้ชดั เจน และในบางพืน้ ทีค่ วรพิจารณาเพิม่ ระดับการบูรณาการ
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กับหน่วยงานในพื้นที่ โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนท้องถิ่น และ
ในกรณีที่ไม่สามารถหาพันธมิตรภาครัฐได้ ควรให้เอกชนเป็น
ผู้ร่วมด�ำเนินการแต่ต้องก�ำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ให้
ชัดเจน จะเป็นส่วนส�ำคัญที่ช่วยแบ่งเบาภาระการด�ำเนินงาน
ของบุคลากรและแก้ไขปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอได้ รวมทั้ง
เป็นการด�ำเนินงานตามนโยบาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ควรสร้างทักษะที่จ�ำเป็น ความรู้
ความเข้าใจ ให้แก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง เช่น บุคลากร ชุมชน ประชาชน
กลุ ่ ม เป้ า หมาย รวมถึ ง ท้ อ งถิ่ น และภาคเอกชน ซึ่ ง ควร
ด�ำเนินการตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการจนกระทั่งจบโครงการ
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการอันจะน�ำมา
ซึ่ ง ความร่ ว มมื อ และสามารถด� ำ เนิ น โครงการได้ อ ย่ า งดี
โดยใช้เครื่องมือและสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย
ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนในเรื่อง
การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการด�ำเนินงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน การน�ำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมา
สนับสนุนการปฏิบตั งิ านอย่างเหมาะสม รวมไปถึงการปรับปรุง
ขั้ น ตอนการท� ำ งานโดยใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศมาช่ ว ย
ด�ำเนินการซึ่ง การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยด้วย
นอกจากนีค้ วรส่งเสริมให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (Knowledge
Sharing) ในการท�ำงาน เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจหรือพัฒนา
แนวปฏิบัติการด�ำเนินงาน รวมทั้งเผยแพร่แนวปฏิบัติการ
ด�ำเนินงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรที่มา
รับช่วงต่อสามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
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การบริ ห ารจั ด การโครงการยั ง ไม่ เ ป็ น ระบบและขาด
ความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
เนื่องจากขาดการประเมิน 3 ช่วงเวลา (ก่อน ระหว่าง และหลัง
ด�ำเนินการ) ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มเตรียมการจนถึงหลังสิ้นสุด
โครงการ เช่น ขั้นตอนการเริ่มเตรียมการ พบว่า ขาดการศึกษา
ผลกระทบก่อนเริ่มด�ำเนินการ ท�ำให้การจัดสรรงบประมาณ
บุคลากรและองค์ความรูไ้ ม่ครอบคลุม หรือในระหว่างด�ำเนินการ
พบว่า เจ้าของโครงการไม่สามารถควบคุมเวลาในการปฏิบตั งิ านได้
เช่น ไม่สามารถควบคุมให้ผู้รับเหมาส่งงานได้ตามเวลาที่ก�ำหนด
จึงเป็นผลให้การด�ำเนินงานแผนงาน/โครงการไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้ได้

1. การประเมินก่อนเริ่มโครงการ (Ex-ante Evaluation)
1.1 ควรก�ำหนดเป้าหมายทีช่ ดั เจนของหน่วยงานในระดับ
นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำยุทธศาสตร์ โดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
(สศช.) ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ส�ำนักงบประมาณ ควรให้ความส�ำคัญ
กั บ การก� ำ หนดเป้ า หมายในระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ คาดหวัง
ให้เกิดขึน้ ทัง้ ในระดับผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบทีจ่ ะต้อง
เกิดขึน้ โดยน�ำเทคนิคการประเมินความต้องการจ�ำเป็น (Needs
Assessment) การใช้กรอบความคิดเชิงตรรกะ (Logical
Framework) เทคนิค SWOT มาใช้ เปิดโอกาสให้หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในระดับกระทรวงและระดับพืน้ ทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วม
ในการประเมินก่อน เพื่อให้ได้สารสนเทศที่รอบด้านเพื่อน�ำ
ไปสู่การก�ำหนดแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1.2 ควรมีการก�ำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่
ชัดเจน ส�ำหรับการออกแบบแผนงาน/โครงการ มาตรการ
และกิจกรรม เช่น แผนงานบูรณาการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจ
พิเศษ แผนงาน/โครงการในระยะแรก จะมุ่งเน้นการสร้าง
สิง่ อ�ำนวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม ควรมีการก�ำหนดผลลัพธ์
และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในการประเมิน
เป็นต้น
1.3 ควรมีการจัดท�ำข้อมูลพืน้ ฐาน (Baseline) ทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น แผนงานบูรณาการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ ควรมี
ข้อมูลพื้นฐานที่จ�ำเป็น เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจ
ข้อมูลการลงทุน ฯลฯ เพื่อใช้เปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้น
รวมทั้ ง เป็ น ข้ อ มู ล ส� ำ หรั บ ใช้ ใ นการวางแผนและออกแบบ
แผนงาน/โครงการ
2. การประเมินระหว่างการด�ำเนินโครงการ (On-going
Evaluation)
2.1 ควรวางแผนการก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ มาตรการ และกิจกรรม โดยให้หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องมีการรายงานผลการก�ำกับติดตามเกีย่ วกับโครงการ
เช่น การด�ำเนินตามแผนการใช้จ่ายเงิน เป็นต้น ผ่านระบบ
การติ ด ตามประเมิ น ผลแบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น
การรายงานการติ ด ตามผล ควรมี ร ะบบการตรวจสอบ
ความถูกต้อง โดยผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการทั้งในระดับ
กระทรวงและระดับพื้นที่
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2.2 ควรน�ำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาแผนงาน/โครงการ มาตรการ และกิจกรรม หากพบว่า
ไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามแผนหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้
3. การประเมินหลังโครงการเสร็จสิน้ (Ex-post Evaluation)
3.1 ควรรายงานผลทีเ่ กิดขึน้ จริง ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นผลผลิต
(Output) หลังเสร็จสิ้นแผนงาน/โครงการ โดยรายงานผ่าน
ระบบการติดตามประเมินผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น
การรายงานผลควรมี ร ะบบการตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
โดยผู ้ รั บ ผิ ด ชอบแผนงาน/โครงการทั้ ง ในระดั บ กระทรวง
และระดับพื้นที่
3.2 ควรมีการติดตามผล (Follow up) ทีเ่ กิดขึน้ หลังจาก
แผนงาน/โครงการ มาตรการหรือกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้นไปแล้ว
ระยะหนึ่งเพื่อติดตามผลที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะผลลัพธ์และ
ผลกระทบซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งจึงจะสามารถติดตาม
ผลลัพธ์และผลกระทบได้
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1. การก�ำหนดยุทธศาสตร์ทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวง
ระดับกรม ส่วนใหญ่ยงั ขาดการก�ำหนดเป้าหมายในระดับยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางในการพัฒนาประเทศที่ชัดเจน
ขาดการเชื่อมโยงผลที่เกิดขึ้นทั้งในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปยังหน่วยงานในระดับ
กระทรวงและในระดั บ พื้ น ที่ ส ่ ง ผลให้ ไ ม่ ส ามารถเชื่ อ มโยงผล
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระดั บ กระทรวงและในระดั บ พื้ น ที่ ไ ปสู ่ ผ ลส� ำ เร็ จ
ในระดับยุทธศาสตร์ได้
นอกจากนี้ ยั ง ขาดระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทั น สมั ย
ขาดการติดตามประเมินทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการด�ำเนิน
โครงการ โดยเฉพาะการประเมินก่อนการด�ำเนินโครงการ
(Ex-ante Evaluation) ท�ำให้ขาดการน�ำผลการประเมินมาใช้
ในการวางแผนและจัดท�ำยุทธศาสตร์ รวมทัง้ การก�ำหนดแนวทาง
กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง

ควรมีระบบการท�ำงานร่วมกันแบบบูรณาการจากหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในระดับยุทธศาสตร์ ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ส�ำนักงบประมาณ รวมทัง้ หน่วยงานระดับกระทรวงและพื้นที่
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยระบบดังกล่าว จะเป็น
ศูนย์กลางในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกับ
แผนงาน/โครงการ มาตรการ และกิจกรรมทีด่ ำ� เนินงานในระดับ
กระทรวงและระดับพื้นที่ ทั้งนี้ระบบฯ ที่พัฒนาขึ้น ควรมี
ลักษณะที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. มี ก ารออกแบบระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลฯ
ทีป่ ระกอบด้วย ระบบย่อย 4 ระบบ ได้แก่ (1) ระบบการออกแบบ
แผนงาน/โครงการ (2) ระบบการก�ำกับติดตามแผนงาน/
โครงการ (3) ระบบการติดตามผลการด�ำเนินงานแผนงาน/
โครงการ และ (4) การให้ขอ้ มูลป้อนกลับโดยแต่ละระบบย่อย
มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในระดับนโยบาย กระทรวง และพืน้ ที่
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2. ส�ำหรับในระดับกระทรวงและในระดับพืน้ ที่ ยังขาดการออกแบบ
และวางแผนโครงการที่เชื่อมโยงผลที่เกิดขึ้น ทั้งผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบ และผูร้ บั ผิดชอบในการติดตามประเมินผลแผนงาน/
โครงการส่วนใหญ่ยงั ขาดความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องในการประเมิน
และการติดตามผล(Follow-up) นอกจากนี้ ยังขาดการด�ำเนินงาน
อย่างเป็นระบบทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง ขาดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดตามประเมินผลทีท่ นั สมัยรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบปรับปรุง ประมวลผล และรายงานผลทันที (Real time)
เพื่อน�ำผลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงโครงการ

2. ข้อมูลเกีย่ วกับแผนงาน/โครงการ มาตรการและกิจกรรม
ที่ป้อนเข้าสู่ระบบต้องเป็นระบบการตรวจสอบความถูกต้อง
ชัดเจน และครบถ้วนของข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีรอ่ งรอยหลักฐานทีส่ ามารถ ตรวจสอบได้ และมีการปรับปรุง
ข้อมูลแบบประมวลผลและรายงานได้ทันที
3. ระบบที่ พั ฒ นาขึ้ น ควรเชื่ อ มต่ อ ข้ อ มู ล กั บ ระบบที่
เกี่ยวข้อง เช่น ระบบงบประมาณในการด�ำเนินงานแผนงาน/
โครงการ และควรเชื่อมกับการบริหารงานการเงินการคลัง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal
Management Information System-GFMIS) ที่ช่วย
ในการตรวจสอบสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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บทที่ 1 บทนำ�
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ได้ก�ำหนดแนวทางการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
คณะต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการของส่วนราชการและ
จังหวัด ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่สาธารณชนต่อผลการด�ำเนินงานของส่วนราชการว่า
ได้มกี ารตรวจสอบและก�ำกับดูแลอย่างรอบคอบ และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการก�ำกับดูแลและควบคุม
ตนเองที่ดีของส่วนราชการ อันจะน�ำไปสู่การบรรลุเจตนารมณ์ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.1 รายละเอียดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
ค.ต.ป. ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบและก�ำหนดแนวทาง
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมุ่งเน้นการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลโครงการที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รวมถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อเป็นการสนับสนุนการด�ำเนินงานของรัฐบาลให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ส�ำหรับแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
ค.ต.ป. ได้ก�ำหนดประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
สัมฤทธิโ์ ครงการ ทีไ่ ด้ดำ� เนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จดั ท�ำเล่มรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) โดยในเดือนมีนาคม 2561 ได้จัดส่งให้ทุกส่วนราชการและจังหวัด ค.ต.ป.
ประจ�ำกระทรวงคณะต่าง ๆ รวมทั้งฝ่ายเลขานุการ อ.ค.ต.ป. ทุกคณะ ส�ำหรับการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) เป็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ
ประเภทที่ 1 แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึง่ ประกอบด้วยโครงการ 2 ลักษณะ และโครงการประเภทที่ 2
แผนงานส�ำคัญตามที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด ดังนี้
1) โครงการประเภทที่ 1 แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ลักษณะที่ 1 : การด�ำเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด ซึ่ง ค.ต.ป. ประจ�ำ
กระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุม่ จังหวัด และ อ.ค.ต.ป. กลุม่ กระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการไม่สงั กัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง ได้พจิ ารณาคัดเลือกโครงการมาด�ำเนินการ จ�ำนวนอย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม ในการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลตามหลักเกณฑ์ที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด
		 ลักษณะที่ 2 : การด�ำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ร่วมกันพิจารณา
คัดเลือกแผนงานบูรณาการ จ�ำนวนอย่างน้อย 1 แผนงาน ส�ำหรับใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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และให้ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คัดเลือกแผนงานบูรณาการมาด�ำเนินการ จ�ำนวนอย่างน้อย 1 แผนงาน ส�ำหรับใช้ใน
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ตามหลักเกณฑ์ที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด
2) โครงการประเภทที่ 2 แผนงานส�ำคัญตามที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด
		 ค.ต.ป. เป็นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกแผนงานให้สว่ นราชการและจังหวัดด�ำเนินการ เป็นแผนงาน Top Down
จากกรอบแนวคิดระดับนโยบาย ซึง่ จะก�ำหนดให้ดำ� เนินการในทุกกระทรวงและทุกกลุม่ จังหวัด เพือ่ เป็นการประเมินผล
ภาพรวมของแผนงานบูรณาการนั้น ทั้งในมิติพื้นที่และมิติภารกิจ รวมถึงเป็นการพัฒนากลไกการด�ำเนินงาน
เชิงบูรณาการของ ค.ต.ป. ให้เกิดเอกภาพในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
		 ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค.ต.ป. ได้ก�ำหนดแผนงาน Top Down เพื่อให้
ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง/อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
โครงการ จ�ำนวน 1 แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
		 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการในกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ 2 (แผนงาน
ส�ำคัญตามที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด) ของส่วนราชการ จะเป็นการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่าง ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง
ที่เกี่ยวข้อง กับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ซึ่งจะต้องท�ำหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้ง
การจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานเสนอต่อ ค.ต.ป. ส่วนการด�ำเนินการของจังหวัด ให้ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด
ท�ำหน้าทีใ่ นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทัง้ การจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานเสนอต่อ ค.ต.ป. ต่อไป
โดยก�ำหนดให้ อ.ค.ต.ป. กลุม่ กระทรวงด้านเศรษฐกิจ ท�ำหน้าทีใ่ นการบูรณาการและเป็นเจ้าภาพในการประสานงาน
ระหว่าง ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง อ.ค.ต.ป. กลุม่ กระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุม่ จังหวัดเพือ่ บูรณาการข้อมูล
และกลไกการด�ำเนินงานตามแผนงานบูรณาการที่ ค.ต.ป. ได้คัดเลือกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1.2 สรุปจ�ำนวนโครงการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (ครัง้ ที่ 2)
ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด แจ้งรายชื่อโครงการและ
แผนงานที่ได้พิจารณาคัดเลือกในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ซึ่งได้แจ้งให้ ค.ต.ป. ทราบ และสามารถ
สรุปจ�ำนวนแผนงานและโครงการได้ ดังต่อไปนี้
1) โครงการประเภทที่ 1 แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ
		
ลักษณะที่ 1 : การด�ำเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด
		 ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการไม่สังกัด กระทรวง
หรือทบวง ได้คัดเลือกโครงการเพื่อด�ำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล จ�ำนวน 30 โครงการ และ
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดได้พิจารณาคัดเลือกโครงการมาด�ำเนินการ จ�ำนวน 8 โครงการ รวมโครงการภายใต้นโยบาย
ยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด ที่ได้รับการตรวจ ติดตาม และประเมินผลทั้งสิ้น 38 โครงการ ดังนี้
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ลำ�ดับ

โครงการ

สำ�นักนายกรัฐมนตรี
1. โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระยะที่ 4
กระทรวงกลาโหม
2. โครงการพัฒนาพื้นที่กองทัพอากาศ บางซื่อ (ระยะที่ 1) (ลับมาก)
กระทรวงการคลัง
3. ศูนย์ที่พักอาศัยสำ�หรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior complex)
กระทรวงการต่างประเทศ
4. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว
6. โครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
7. โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
8. โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9. โครงการแหล่งน�้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม.
กระทรวงคมนาคม
10. กิจกรรมก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. โครงการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ซากดึกด�ำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา/จัดการซากดึกด�ำบรรพ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
12. โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 1 การขยายโครงข่าย
กระทรวงพลังงาน
13. โครงการพลังงานชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงานปี 2560
14. โครงการการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
กระทรวงพาณิชย์
15. โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
16. โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
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ลำ�ดับ

โครงการ

กระทรวงมหาดไทย
17. กิจกรรมจัดที่ดินทำ�กินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน
18. กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน
กระทรวงยุติธรรม
19. โครงการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน
กระทรวงแรงงาน
20. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการเพื่อการแข่งขัน
กระทรวงวัฒนธรรม
21. โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22. โครงการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
23. โครงการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
24. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
กระทรวงศึกษาธิการ
25. ทวิศึกษา
กระทรวงสาธารณสุข
26. โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
27. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ�ำเภอ (DHS)
กระทรวงอุตสาหกรรม
28. ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาเพือ่ ปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุอ์ อ้ ยและพัฒนาระบบบริหารจัดการการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร
29. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านบริหาร
30. เงินอุดหนุนโครงการสร้างความปรองดอง สนามฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5)
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 1
31. โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
32. โครงการพัฒนาถนนเครือข่ายโลจิสติกส์ แยกทางหลวงหมายเลข 3067 - บ้านแสนสุข อ�ำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
33. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสามแยกทางหลวงหมายเลข 348 - บ้านป่าไร่ ต�ำบลป่าไร่ อ�ำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
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ลำ�ดับ

โครงการ

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 2
34. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 3
35. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จังหวัดอุดรธานี
36. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดนครพนม
37. โครงการปรับโครงสร้างพื้นฐานทางเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต จังหวัดนครราชสีมา
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 4
38. โครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพด้วยน�้ำแร่ฝั่งอันดามัน (ระยะที่ 1 - 4)

ลักษณะที่ 2 : การด�ำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกแผนงานบูรณาการ
จ�ำนวนอย่างน้อย 1 แผนงาน ส�ำหรับใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของส่วนราชการ และให้ อ.ค.ต.ป.
กลุ่มจังหวัด พิจารณาคัดเลือกแผนงานบูรณาการมาด�ำเนินการ จ�ำนวนอย่างน้อย 1 แผนงาน ซึ่ง ค.ต.ป.
ประจ�ำกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ได้พิจารณาคัดเลือกแผนงานบูรณาการ
มาด�ำเนินการ จ�ำนวน 10 แผนงาน ดังนี้
ลำ�ดับ

แผนงานบูรณาการ

โครงการทัง้ หมด

โครงการที่คัดเลือก
ตรวจติดตาม

66

38

203

4

1

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

2

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

3

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

13

3

4
5

บริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

45
49

18
40

6
7
8

สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

54
64
36

5
5
3

9

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

25

3

10

การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

13

7

568

126

รวม

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
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2) โครงการประเภทที่ 2 แผนงานส�ำคัญตามที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด
		 ค.ต.ป. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกแผนงานให้ส่วนราชการและจังหวัดด�ำเนินการ เป็นแผนงาน
Top Down จากกรอบแนวคิดระดับนโยบาย ซึ่งจะก�ำหนดให้ด�ำเนินการในทุกกระทรวงและทุกกลุ่มจังหวัด
เพื่อเป็นการประเมินผลภาพรวมของแผนงานบูรณาการนั้น ทั้งในมิติพื้นที่และมิติภารกิจ รวมถึงเป็นการพัฒนา
กลไกการด�ำเนินงานเชิงบูรณาการของ ค.ต.ป. ให้เกิดเอกภาพในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
		 ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค.ต.ป. ได้ก�ำหนดแผนงาน Top Down เพื่อให้
ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง/อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
โครงการ จ�ำนวน 1 แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
		 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการในกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ 2 (แผนงาน
ส�ำคัญตามที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด) ของส่วนราชการ จะเป็นการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่าง ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง
ที่เกี่ยวข้อง กับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ซึ่งจะต้องท�ำหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้ง
การจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานเสนอต่อ ค.ต.ป. ส่วนการด�ำเนินการของจังหวัด ให้ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด
ท�ำหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้งการจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานเสนอต่อ ค.ต.ป.
ต่อไป โดยก�ำหนดให้ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ท�ำหน้าที่ในการบูรณาการและเป็นเจ้าภาพ
ในการประสานงานระหว่าง ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด
เพือ่ บูรณาการข้อมูลและกลไกการด�ำเนินงานตามแผนงานบูรณาการที่ ค.ต.ป. ได้คดั เลือกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลำ�ดับ
1

8

แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

โครงการ
ทั้งหมด
21

โครงการที่คัดเลือก
ตรวจติดตาม
21

บทที่ 2
รายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินงาน
ตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ

10

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

บทที่ 2
		
		
		

รายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินงาน
ตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ก�ำหนดให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กลุ่มกระทรวงและกลุ่มจังหวัด และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจ�ำกระทรวง (ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง) คณะต่าง ๆ จัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน และการติดตามประเมินผลในด้านต่าง ๆ เสนอต่อ
รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
โดย ค.ต.ป. ได้ประมวลเป็นรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พร้อมจัดท�ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การตรวจสอบและประเมินผลเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติให้ส่วนราชการต่าง ๆ ด�ำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องและได้น�ำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้นต่อไป
ส�ำหรับรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/กลุ่มจังหวัด ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการรายงาน
ความก้าวหน้าทีส่ ว่ นราชการได้ดำ� เนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 รวมถึงการด�ำเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559)
โดยมีประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลครอบคลุม 6 ด้าน คือ 1) ด้านการตรวจราชการ 2) ด้านการตรวจสอบภายใน
3) ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 4) ด้านการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
5) ด้านรายงานการเงิน 6) การสอบทานกรณีพิเศษ/การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
สรุปในภาพรวมตามประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
2.1 การสอบทานกรณีปกติ
v

มิติด้านการบริหารจัดการ

			 1) การตรวจราชการ
มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.

ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงาน

ข้อค้นพบ
การจัดท�ำแผนการตรวจราชการประจ�ำปี โดยส�ำนักตรวจราชการของกระทรวง พบว่ามีบางกระทรวงจัดท�ำแผนการตรวจราชการ
ประจ�ำปี ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และตัวชี้วัดของกระทรวง รวมทั้งส�ำนักตรวจราชการบางหน่วยงานไม่ได้ก�ำหนด
มาตรการในการติดตามผลการด�ำเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
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มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.

ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงาน

1. ส� ำ นั ก งานปลั ด ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี
ในฐานะเจ้าภาพหลัก ควรก�ำหนดแผนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการ
ประจ�ำกระทรวงทุกกระทรวง โดยก�ำหนดแผน
และจัดระบบการลงปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีใ่ ห้เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพการณ์เงือ่ นไขและข้อจ�ำกัด
ของผู้ตรวจราชการประจ�ำกระทรวงแต่ละกระทรวง

- ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีได้กำ� หนดแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง โดย
		 1) การประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ จั ด ท� ำ แผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการของผู้ตรวจราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณา
กรอบประเด็นนโยบายส�ำคัญเพื่อพิจารณาคัดเลือกจุดเน้น/ประเด็นปัญหา
ที่สอดคล้องกับประเด็นของนโยบายส�ำคัญ
		 2) ประชุมคณะท�ำงานจัดท�ำแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการของผูต้ รวจราชการซึง่ ประกอบด้วย ผูต้ รวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี
และผู ้ ต รวจราชการกระทรวง เพื่ อ พิ จ ารณาก� ำ หนดแนวทางและวิ ธี ก าร
ตรวจราชการ กรอบประเด็นการตรวจติดตาม เครื่องมือในการตรวจติดตาม
รูปแบบรายงานของการตรวจราชการแบบบูรณาการโดยจัดระบบการลงปฏิบตั งิ าน
ในพื้นที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์เงื่อนไขและข้อจ�ำกัดของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแต่ละกระทรวง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ก�ำหนดตรวจติดตามในพื้นที่ร่วมกันอย่างน้อยเขตตรวจราชการละ 2 จังหวัด
(นร)
- ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีได้ว่าจ้างสถาบันพระปกเกล้าเป็น
ทีป่ รึกษาในการวิจยั เพือ่ วิเคราะห์และพัฒนาระบบการตรวจราชการในภาพรวม
โดยมีขอบเขตการศึกษาวิจัย คือ ค้นหา และวิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย ปัญหา
และอุปสรรคของระบบการตรวจราชการในปัจจุบัน ความเหมาะสมของ
แนวทางและวิธีการตรวจราชการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และความสอดรับกับ
สภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และการปฏิรูประบบราชการที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น
ในอนาคต
- ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่าง
ผูต้ รวจราชการกระทรวงทุกกระทรวงในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับข้อคิดเห็นเพือ่ พัฒนา
ระบบการตรวจราชการเป็นประจ�ำทุกปี (นร)

2. ควรศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาของ
การตรวจราชการว่ า สภาพการณ์ ที่ เ ป็ น อยู ่ ใ น
ปัจจุบนั มีปญ
ั หาด้านใดบ้าง โดยจัดให้มกี ารประชุม
หารือร่วมกันระหว่างผูต้ รวจราชการประจ�ำกระทรวง
ทุกกระทรวงในประเด็นต่าง ๆ เช่น ภาพรวมเรื่อง
จ�ำนวนเขตตรวจราชการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
สนับสนุนการตรวจราชการ เป็นต้น

ข้อค้นพบ
ระบบฐานข้อมูลการตรวจราชการแบบบูรณาการระหว่างผู้ตรวจราชการสำ�นักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการประจำ�
กระทรวงต่าง ๆ ยังไม่สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำ�เนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ควรจั ด ให้ มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล การตรวจ
ราชการเพือ่ ใช้เป็นฐานข้อมูลกลางในการด�ำเนินงาน
ร่วมกัน และควรศึกษาความเป็นไปได้ในการน�ำ
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ น� ำ มาใช้ ใ น
การพัฒนาและด�ำเนินงานด้านการตรวจราชการ

12

1) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ได้ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นการน� ำ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเข้ า มา
สนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อให้ผู้ตรวจราชการได้มีข้อมูล
ศึกษาล่วงหน้าก่อนการลงพื้นที่ตรวจราชการโดยประสานความร่วมมือกับ
ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ ส� ำ นั ก งานรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ และส�ำนักงานสถิติแห่งชาติในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
สนับสนุนการตรวจราชการ (Intelligence Map for Executives : iMAP)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.

ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงาน
การบริหารจัดการขยะ (โครงการต้นแบบ) น�ำร่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็ น ต้ น แบบและขยายผลครอบคลุ ม ทุ ก จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ (ยกเว้ น
กรุ ง เทพมหานคร) และได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การบริหารจัดการขยะ เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ในการสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศ การบริหารจัดการขยะ
2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้กำ� หนดตรวจติดตามประเด็นนโยบาย
ส�ำคัญการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และใช้ระบบภูมิสารสนเทศ
สนับสนุนการตรวจราชการ (iMAP) ซึ่งได้มีการพัฒนาโดยมีการน�ำข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์พื้นที่
และการให้ ข ้ อ เสนอแนะ ซึ่ ง ส� ำ นั ก งานปลั ด ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ ชี้ แจง
ท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์จากระบบ (iMAP) ให้แก่ผตู้ รวจราชการ
และผู ้ ส นั บ สนุ น การตรวจราชการ นอกจากนี้ คณะท� ำ งานจั ด ท� ำ แผน
และขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ได้มี
มติเห็นชอบให้แต่งตัง้ คณะท�ำงานพัฒนาระบบภูมสิ ารสนเทศการตรวจราชการ
และการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาระบบภูมสิ ารสนเทศฯ
อีกด้วย (นร)

ข้อค้นพบ
ระบบการประสานการด�ำเนินงานระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวง และ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง เพื่อรับการสนับสนุนข้อมูล
ด้านการตรวจราชการส�ำหรับใช้ในการจัดท�ำรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการยังขาดประสิทธิภาพและ
ไม่มีระบบการด�ำเนินงานที่ดีเท่าที่ควร
- ส�ำนักตรวจราชการ ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ได้มกี ารสนับสนุน
- ควรก�ำหนดให้มีการประชุมหารือร่วมกัน
อย่ า งสม�่ ำ เสมอและต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ วางระบบ ข้อมูลด้านการตรวจราชการส�ำหรับใช้ในการจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบ
และกลไกการประสานการด� ำ เนิ น งานร่ ว มกั น และประเมินผลภาคราชการตามที่ ค.ต.ป. ร้องขอ (นร)
ระหว่าง ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง และผูต้ รวจราชการกรม โดยให้สำ� นักงาน
ปลั ด กระทรวง ทุ ก กระทรวงเป็ น เจ้ า ภาพหลั ก
ในการจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกัน
ข้อค้นพบ
การจัดท�ำรายงานผลการตรวจราชการของบางกระทรวง ไม่มีผลการด�ำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่มีผลการวิเคราะห์
และการประเมินผลการด�ำเนินงานในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า รวมทั้งส่วนราชการไม่ได้น�ำรายงาน
ความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา รอบ 6 เดือน มารายงานผลจึงท�ำให้ไม่สามารถทราบความคืบหน้าและผลของการแก้ไขปัญหา

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
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มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.

ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงาน

- การจัดท�ำรายงานผลการตรวจราชการ
ควรมีผลวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเป้าหมายและ
ควรมี ก ารประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานทั้ ง ในเชิ ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า เพื่อให้
เห็นผลสัมฤทธิข์ องการตรวจราชการได้อย่างชัดเจน
โดยอาจระบุ ป ระเด็ น ข้ อ ค้ น พบในพื้ น ที่ ต ่ า ง ๆ
ที่พบเหมือนกันในหลายพื้นที่ และน�ำเสนอเป็น
ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย กับข้อเสนอแนะระดับ
ปฏิบัติ เพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 ส�ำนักงานปลัดส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีได้ก�ำหนดรูปแบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงโดยให้กระทรวงมีการรายงานเป้าหมายของ
แผนงาน/โครงการ และผลการด� ำ เนิ น การตามเป้ า หมาย ตลอดจน
การประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น การตามข้ อ เสนอแนะ และผลการด� ำ เนิ น การ
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ส่วนการรายงานของผู้ตรวจราชการส�ำนักนายก
รัฐมนตรีเป็นการวิเคราะห์ผลในภาพรวมของประเด็นนโยบาย และวิเคราะห์
ผลของการที่หน่วยงานในระดับพื้นที่น�ำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
ไปปฏิบัติ
2) การรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี และรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 ได้มีการระบุประเด็นข้อค้นพบ
ในพื้นที่ พร้อมทั้งเสนอเป็นข้อเสนอแนะระดับนโยบายและข้อเสนอแนะ
ระดับปฏิบัติ โดยในส่วนของข้อเสนอแนะระดับนโยบายได้ผ่านการพิจารณา
กลั่ น กรอง โดยคณะท� ำ งานจั ด ท� ำ แผนและขั บ เคลื่ อ นการตรวจราชการ
แบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ และน�ำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณา
มีค�ำสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการไปพิจารณาด�ำเนินการ และติดตามผล โดยมีการสรุปผล
การด�ำเนินการของหน่วยงานต่างๆ ตามข้อเสนอแนะไว้ในรายงานภาพรวม
ผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 น�ำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบเรียบร้อยแล้ว (นร)

ข้อค้นพบ
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนบางกระทรวงยังขาดความเข้าใจภารกิจงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง จึงให้ข้อเสนอแนะ
และให้ค�ำปรึกษาในประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการที่ก�ำหนดไว้
1. ควรมีการทบทวนการก�ำหนดคุณสมบัติ
กระบวนการสรรหา การคัดเลือกและการกลัน่ กรอง
ผู ้ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมในการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ทีป่ รึกษาผูต้ รวจราชการภาคประชาชนอย่างเข้มข้น
มากขึน้ และควรมีการก�ำหนดบทบาทอ�ำนาจหน้าที่
ของที่ ป รึ ก ษาผู ้ ต รวจราชการภาคประชาชน
รวมทั้ง ก�ำหนดกลไกการด�ำเนินงาน และประสาน
การด�ำเนินงานระหว่างผูต้ รวจราชการประจ�ำกระทรวง
และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนให้มี
ความถูกต้องเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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1) ส�ำนักตรวจราชการ ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ขอเรียนชีแ้ จง
ว่าการจัดตั้งเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนของส�ำนักงาน
ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน
ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการตรวจราชการ ระบบการตรวจราชการเกิดการพัฒนา
สอดรับกับการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม โดยเป็นทีป่ รึกษาของผูต้ รวจราชการ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง ทั้งนี้ ได้มีการก�ำหนดบทบาท
หน้าที่ และหลักเกณฑ์ในการสรรหาโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส�ำนักงาน
ปลั ด ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ได้ ด�ำ เนิ น การแต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาผู ้ ต รวจราชการ
ภาคประชาชน วาระที่ 5 แล้ว โดยใช้แนวทาง ตามวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
สรรหาดังกล่าวข้างต้น มีวาระด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี (ปี พ.ศ. 2559 - 2560)
ทั้งนี้ ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีจะได้ด�ำเนินการวิเคราะห์และทบทวน

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.

ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงาน

2. ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีควร
ก�ำหนดให้มีการประชุมหารือ และแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นร่วมกัน เพือ่ ซักซ้อมความเข้าใจในบทบาท
การด� ำ เนิ น งานร่ ว มกั น ระหว่ า งผู ้ ต รวจราชการ
กระทรวงและทีป่ รึกษาผูต้ รวจราชการภาคประชาชน
อย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ

การก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ แ ละกระบวนการสรรหาที่ ป รึ ก ษาผู ้ ต รวจราชการ
ภาคประชาชนในวาระที่ 6 (ปี พ.ศ. 2561 - 2562) ต่อไป
2) ก�ำหนดให้มีการประชุมสัมมนาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
ทั่ ว ประเทศอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสม�่ ำ เสมอทุ ก ปี ปี ล ะ 1 ครั้ ง ส� ำ หรั บ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�ำนักตรวจราชการ ได้กำ� หนดให้มกี ารประชุมสัมมนา
ทีป่ รึกษาผูต้ รวจราชการภาคประชาชน เป็นรายกลุม่ จังหวัด รวม 18 กลุม่ จังหวัด/
ครั้ง และมีการบูรณาการร่วมกันกับการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด (ก.ธ.จ.) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
		 (1) เพื่ อ ก� ำ หนดแนวทางในการด� ำ เนิ น งานร่ ว มกั น ทั้ ง ในส่ ว นของ
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนและ ก.ธ.จ. ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
อันน�ำไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
		 (2) เพื่ อ ให้ ที่ ป รึ ก ษาผู ้ ต รวจราชการภาคประชาชนและ ก.ธ.จ.
มี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และประสบการณ์ อั น เป็ น การเสริ มสร้า ง
ศักยภาพและความเข้มแข็งของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (นร)

ข้อค้นพบ
ผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานตรวจราชการ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณส�ำหรับการตรวจราชการไม่สอดคล้องกับ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย งบประมาณที่ได้รับมีจ�ำกัด ท�ำให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงไม่สามารถลงพื้นที่ตามแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่ผู้ตรวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรีก�ำหนด
- ควรก�ำหนดมาตรการและแนวทางทีส่ ามารถ
เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนเพื่อให้ผู้บริหารของ
ส่วนราชการให้ความส�ำคัญและเห็นถึงประโยชน์
ของกลไกและระบบการตรวจราชการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกระบวนการเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้ตรวจราชการ
ประจ�ำกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรม และก�ำหนด
จ�ำนวนผู้ปฏิบัติงานซึ่งท�ำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ
และสนับสนุนการด�ำเนินงานให้กบั ผูต้ รวจราชการ
ให้เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับภาระงาน
เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการตรวจราชการ

- ได้พยายามจัดท�ำร่างระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจ
ราชการ พ.ศ. ....ร่วมกับผูแ้ ทนหน่วยงานระดับกระทรวงทีม่ อี ตั ราผูต้ รวจราชการ
หรื อ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ สมื อ นผู ้ ต รวจราชการ ซึ่ ง ร่ า งระเบี ย บดั ง กล่ า วเป็ น
การปรับปรุงเนื้อหาของระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ
พ.ศ. 2548 ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการตรวจราชการ
ที่ปฏิบัติจริง และได้ก�ำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการที่มีอัตราผู้ตรวจราชการ
ทั้งระดับกระทรวงและกรม พิจารณาจัดโครงสร้างภายในส่วนราชการเป็น
หน่วยงานรองรับงานตรวจราชการ และจัดสรรงบประมาณ บุคลากรสนับสนุน
งานตรวจราชการ เครื่องมือ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานตรวจราชการ
ในจ�ำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอแต่อย่างไรก็ดี ร่างระเบียบฯ ดังกล่าวยังมี
ประเด็นอื่น ๆ ที่ยังไม่สอดรับกับแนวทางของฝ่ายบริหารจึงยังไม่ผ่านการพิจารณา
ของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) นอกจากนี้ ส�ำนักงานปลัด
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่จะท�ำให้ฝ่ายบริหารเกิด
การยอมรับและเห็นความส�ำคัญของการตรวจราชการมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ที่
จะต้องด�ำเนินการพัฒนาระบบการตรวจราชการในประเด็นส�ำคัญ ได้แก่

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
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มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.

ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงาน
		 1) การสร้างมาตรฐานวิชาชีพการตรวจราชการให้เป็นทีย่ อมรับ เพือ่ สร้าง
ความส�ำคัญและความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสายงานผู้ตรวจราชการ
และบุคลากรสนับสนุนการตรวจราชการ
		 2) การผลักดันให้มีการก�ำหนด Career Path ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงในการเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง อยู่ระหว่างการจ้างสถาบัน
พระปกเกล้าเป็นทีป่ รึกษาในการวิจยั เพือ่ วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการตรวจ
ราชการในภาพรวม คาดว่าจะด�ำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม
2560 โดยจะน�ำผลการวิจยั ดังกล่าวจัดท�ำหลักสูตรฝึกอบรมผูต้ รวจราชการและ
บุคลากรสนับสนุนการตรวจราชการในทุกระดับทีม่ มี าตรฐาน ซึง่ จะเป็นการสร้าง
มาตรฐานวิชาชีพการตรวจราชการ รวมทั้ง จะได้ผลักดันให้มีการก�ำหนด
Career Path ของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงตามข้อสัง่ การของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ต่อไป (นร)
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม

1. ค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 3/2560 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 ก�ำหนด
ให้มีคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตาม
กรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ
การสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ให้ทุก
กระทรวงแต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งานเพื่ อ สนั บ สนุ น
การด�ำเนินการของ ป.ย.ป. ขึน้ ภายในส�ำนักงานปลัด
กระทรวงโดยให้ก�ำหนดผู้รับผิดชอบในภาพรวม
และในแต่ละยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน
2. ให้ทกุ ส่วนราชการเร่งรัดการจัดท�ำทะเบียน
รายชือ่ ผูไ้ ด้รบั รางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและ
ระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ผลงานทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมวิชาชีพเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ
รวมถึงให้ทกุ ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดท�ำ
เอกสารหรือสือ่ ต่าง ๆ เพือ่ ใช้ในการประชาสัมพันธ์
หรือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการด�ำเนินโครงการ/
กิ จ กรรมตามนโยบายรั ฐ บาล โดยให้ จั ด ส่ ง สื่ อ
ดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการ
จังหวัดทุกจังหวัด เพื่อท�ำความเข้าใจและน�ำไป
ถ่ายทอดหรือเผยแพร่อย่างทั่วถึง
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- กระทรวงวัฒนธรรมได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามกรอบการปฏิรปู ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
(ป.ย.ป.) เรียบร้อยแล้ว (วธ)
- กระทรวงวัฒนธรรมได้จดั ท�ำทะเบียนรายชือ่ ผูไ้ ด้รบั รางวัลจากการแข่งขัน
ระดับชาติและระดับนานาชาติโดยได้ส่งข้อมูลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ รวมทั้งได้รวบรวมข้อมูลการส่งเสริม สนับสนุนการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ในรอบปี 2557 - 2560 เป็นฐานข้อมูลใช้ประโยชน์ต่อไป
นอกจากนี้ ได้จัดท�ำวีดิทัศน์สรุปผลการจัดประกวดแข่งขันการแสดงทาง
วัฒนธรรมระดับนานาชาติเสนอคณะรัฐมนตรี
- กระทรวงวัฒนธรรมได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและด�ำเนินการ
จัดส่งคู่มือเอกสารหรือสื่อต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือสร้าง
การรับรู้เกี่ยวกับการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายรัฐบาลและ
ข้อสั่งการแล้ว โดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดท�ำคู่มือ เอกสาร หรือสื่อต่าง ๆ อาทิ
การน�ำสื่อโฆษณาวีดิทัศน์ออกเผยแพร่ในราชอาณาจักร การส่งภาพยนตร์ที่
สร้างขึ้นในราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณาจักร คู่มือร้านเกม พ.ร.บ.
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 คู่มือระบบ National Single Window
(NSW) น�ำเข้า ส่งออก โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ข้อแนะน�ำการแต่งกายทีเ่ หมาะสม
ในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชและการรณรงค์ด้านการแต่งกายที่เหมาะสมในบริเวณศาสนสถาน
และโบราณสถานต่าง ๆ เป็นต้น (วธ)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

			 2) การตรวจสอบภายใน
มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.

ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงาน

ข้อค้นพบ
เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านด้านการตรวจสอบภายใน มีความรูแ้ ละทักษะความช�ำนาญงานด้านการตรวจสอบภายในบางด้านยังไม่เพียงพอ
เช่น ความช�ำนาญและทักษะทางการบัญชี การเงิน การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบการด�ำเนินงาน
เป็นต้น
- ควรส่ ง เสริ ม การสร้ า งทั ก ษะ ความรู ้
ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ
ผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
รวมทั้ ง มี แ ผนการพั ฒ นาฝึ ก อบรม เพื่ อ สร้ า ง
ความต่ อ เนื่ อ งและความเข้ ม แข็ ง ให้ ร ะบบ
การตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น

- กรมบัญชีกลางได้พัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะการปฏิบัติงานให้กับ
ผู้ตรวจสอบภายในโดยการจัดฝึกอบรม 1) หลักสูตรวิชาชีพ : หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 2) หลักสูตรเสริมสร้าง
สมรรถนะของผู้ตรวจสอบภายใน 3) หลักสูตรเครือข่ายการตรวจสอบภายใน
(กค)
- กระทรวงมหาดไทยได้เสนอค�ำขอต่อคณะกรรมการก�ำหนดเป้าหมาย และ
นโยบายก� ำ ลั ง คนภาครั ฐ (คปร.) เพื่ อ ขอรั บ การจั ด สรรอั ต ราเพิ่ ม ใหม่ ใ ห้
สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ดังนี้
		 1) ต�ำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบตั กิ ารหรือช�ำนาญการ
จ�ำนวน 185 อัตรา ซึ่งจังหวัดจะมีนักวิชาการตรวจสอบภายในรวมจังหวัดละ
5 อัตรา
		 2) ต�ำแหน่งนักวิชาการเงิน/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ�ำนวน
67 อัตรา ซึ่งจังหวัดจะมีต�ำแหน่งนักวิชาการเงิน/เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี รวมจังหวัดละ 5 อัตรา (มท)
- กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับแผนการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับอัตราก�ำลัง
ที่มีอยู่ (พณ)

ข้อค้นพบ
แผนการตรวจสอบภายในยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจการตรวจสอบและบางหน่วยงานมีการปรับลดหน่วยงาน/กิจกรรมตามแผน
การตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราก�ำลังที่มีการเปลี่ยนแปลงและศักยภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
1. หั ว หน้ า ส่ ว นราชการควรให้ ค วามส� ำ คั ญ
กับการมีส่วนร่วมในการวางแผนการตรวจสอบ
ภายใน นอกจากการพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนการ
ตรวจสอบควรมอบนโยบายทิศทางการก�ำหนด
ประเด็นส�ำคัญในแผนการตรวจสอบประจ�ำปีให้
ครอบคลุมทุกประเด็น เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน
สามารถวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ส่วนราชการได้อย่างแท้จริง
2. ควรก� ำ หนดให้ มี ห ลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม
ส�ำหรับ ผู้บริหารระดับสูงทุกระดับ โดยให้มีหัวข้อ
การตรวจสอบภายในอยูใ่ นหลักสูตรเพือ่ ให้ผบู้ ริหาร

- หั ว หน้ า ส่ ว นราชการในสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
การมีส่วนร่วมในการวางแผนการตรวจสอบภายในเป็นประจ�ำทุกปี โดยมอบ
นโยบายทิศทางการก�ำหนดประเด็นส�ำคัญในแผนการตรวจสอบประจ�ำปีให้
ครอบคลุมทุกประเด็น รวมทั้งกลุ่มตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ�ำปี โดยค�ำนึงถึงอัตราก�ำลัง และ man - day เพื่อให้เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้ตรวจสอบภายในมีเส้นทาง
สายอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจนขึ้น
- กรมบัญชีกลางให้ความรู้ด้านการตรวจสอบภายในแก่ผู้บริหาร ดังนี้
		 1) หลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ ระดั บ สู ง (บงส.)
โดยกรมบั ญ ชี ก ลางก� ำ หนดหั ว ข้ อ วิ ช าการด้ า นการควบคุ ม ภายในและ
การตรวจสอบภายใน เพื่ อ ให้ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ กรมและส� ำ นั ก /กอง/ศู น ย์
ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการตรวจสอบภายใน

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
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มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.

ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงาน

สามารถใช้ ก ระบวนการตรวจสอบภายในเป็ น 		 2) การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้าน
เครื่องมือในการบริหารงานได้อย่างถูกต้องและมี การเงินการคลัง โดยรางวัลนีแ้ สดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ภายในของส่วนราชการทั้ง 5 มิติ คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้าน
การเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชี มิติด้านการตรวจสอบภายใน และมิติด้าน
ความรับผิดทางละเมิด (กค)
ข้อค้นพบ
แบบประเมิ น ตนเองของผู ้ ต รวจสอบภายในควรมี ค� ำ อธิ บ ายระดั บ คะแนนและปรั บ ประเด็ น ค่ า คะแนนบางส่ ว นเพื่ อ ให้
ผลการประเมินสะท้อนถึงสิ่งที่จะน�ำไปพัฒนาคุณภาพงานต่อไป
- กรมบัญชีกลางได้ด�ำเนินการปรับปรุงแนวทางและแบบประเมินตนเอง
- แบบประเมินตนเองของผู้ตรวจสอบภายใน
เห็นควรให้กรมบัญชีกลางเพิ่มเติมค�ำอธิบายของ ของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ซึ่งก�ำหนดให้ส่วนราชการใช้
ระดั บ คะแนนให้ ชั ด เจนมากขึ้ น รวมทั้ ง ควรมี แนวทางและแบบประเมินตนเองทีป่ รับปรุงใหม่ตงั้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2558
การปรับประเด็นที่มีค่าคะแนนระดับ 4 เพื่อให้ได้ เป็นต้นไป (กค)
มาตรฐานในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

			
			

3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.

ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงาน

ข้อค้นพบ
บางส่วนราชการและจังหวัดยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการด�ำเนินการควบคุมภายในตามขั้นตอนต่าง ๆ การรายงานตามแบบ
รายงานต่าง ๆไม่สอดคล้องกัน และการพิจารณาความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องการให้
ตรวจสอบ ซึ่งส่งผลต่อความส�ำเร็จในการควบคุมความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมาย
- ผู้บริหารควรให้ความส�ำคัญในกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามแผนปรับปรุงควบคุมภายใน และ
เป็นผูน้ ำ� ในการด�ำเนินงานวิเคราะห์ความเสีย่ งและ
จัดท�ำแผนการควบคุมโดยสนับสนุนให้มกี ารน�ำเอา
ภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรส�ำคัญของหนวยงาน
มาวิเคราะหความเสีย่ ง กาํ หนดแนวทางการปรับปรุง
ในภาพรวม เพื่ อ ให ค รอบคลุ ม สภาพป ญ หา
ทั้งปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก โดยเฉพาะ
ประเด็นทีท่ าํ ใหส ว นราชการไมส ามารถ ดาํ เนินงาน
ไดบรรลุเป้าหมาย
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1) ผู้บริหารไดแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายในเพื่อก�ำหนดแนวทางและติดตามผลการดําเนินงาน และมีการประชุม
รับคําชี้แจงและข้อเสนอแนะจากเจาหนาที่อยางสมํ่าเสมอ (พน)
2) สวนราชการไดมีการปรับปรุงแผนการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง
โดยมีการประเมินความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตรตามภารกิจและวัตถุประสงค
การดํ า เนิ น งานที่ ส� ำ คั ญ ไว ใ นแผนการปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายในสํ า หรั บ
ครั้งตอไป (พน)
3) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงสาธารณสุข ได้ก�ำหนดตัวชี้วัด
ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินระบบ
การควบคุมภายใน เป็นตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข
โดยกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบการด�ำเนินงาน
ประเมินผลการด�ำเนินงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงบนเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบ
ภายในระดับกระทรวง (สธ)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

			

4) การปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ

มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.

ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงาน

ข้อค้นพบ
ตัวชี้วัดมิติภายใน : ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ มีผลการด�ำเนินงานต�่ำกว่าค่าเป้าหมาย หรือตัวชี้วัดบางตัวอยู่ระหว่าง
การด�ำเนินการ หรือรอผลการประเมินจากส่วนกลาง และมีการระบุการด�ำเนินงานเป็นค่า N/A รวมไปถึงบุคลากรยังขาดความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามค�ำรับรองฯ โดยเฉพาะความรู้เรื่องการประเมินที่เป็น
ค่าทางสถิติ รวมทั้งการรายงานผลการประเมินตนเองของจังหวัดผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองฯ (e-SAR)
ยังขาดความครบถ้วน สมบูรณ์
1. ผู้บริหารควรเร่งรัดการปฏิบัติราชการเพื่อ
เพิ่มการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมาย
โดยก�ำชับให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับด�ำเนินงานตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัดและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้มี
ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหารือเพื่อก�ำหนด
แนวทางแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณเชิง
ระบบร่วมกัน และควรให้คณะกรรมการนโยบาย
การบริ ห ารงานจั ง หวั ด และกลุ ่ ม จั ง หวั ด แบบ
บูรณาการ (ก.น.จ.) เป็นผู้ประสานกับจังหวัด
ในการปฏิบัติตามแนวทาง
3. ผูบ้ ริหารส่วนราชการ ควรให้ความส�ำคัญกับ
การรายงานผลให้ถกู ต้อง ครบถ้วน เพือ่ ใช้ประโยชน์
ในการปรับปรุงการด�ำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น และควร
สนับสนุนบุคลากรให้มีความเข้าใจในรายละเอียด
ตัวชี้วัดและแนวทางการรายงานผล

1) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้มมี าตรการเร่งรัดการติดตาม
การใช้ ง บประมาณรายจ่ า ย เพื่ อ เร่ ง รั ด และติ ด ตามการใช้ ง บประมาณให้
เป็นไปตามเป้าหมายรวมทั้งได้มีการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (กค)
2) กรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมร่วมกันเพื่อหารือ
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นเร่งรัดด�ำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ไตรมาสที่ 1
ของปีงบประมาณ โดยเฉพาะงบฝึกอบรมประชุมสัมมนา ให้เบิกจ่ายไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส�ำหรับรายจ่ายลงทุน
ให้เตรียมความพร้อมต่าง ๆ ในการจัดซือ้ จัดจ้างในส่วนจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
กรมบัญชีกลางร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ส�ำนักงบประมาณ และส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ได้ ร ่ ว มกั น เปิ ด คลิ นิ ก ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาปั ญ หาในการด� ำ เนิ น งานให้ กั บ จั ง หวั ด
และกลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (กค)
3) รวบรวมสรุ ป รายงานผลค� ำ รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการเป็ น ประจ� ำ
ทุ ก เดื อ นให้ผู้บริหารรับทราบโดยเสนอในที่ประชุมเพื่อให้ผู้บริหารทราบ
ผลการด�ำเนินงาน และใช้ในการติดตาม เร่งรัด และแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
ของตัวชี้วัดได้อย่างทันท่วงที (กค)
4) กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการสร้างความเข้าใจให้กับผู้รับผิดชอบ
ในการจัดท�ำตัวชีว้ ดั เพือ่ ให้มคี วามรูแ้ ละเข้าใจแนวทางการด�ำเนินงานทีถ่ กู ต้อง
(สธ)
5) ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ได้ด�ำเนินการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและมีการประชุมติดตามการเบิกจ่ายระดับกระทรวง และระดับกรม
เป็นประจ�ำทุกเดือน (พน)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
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			 5) ด้านรายงานการเงิน
มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.

ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงาน

ข้อค้นพบ
อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั้งในภาพรวมและงบลงทุนของส่วนราชการมีการเบิกจ่ายต�่ำกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด
1. ควรปรับปรุงการด�ำเนินงานทางการเงิน
โดยก�ำหนดแนวทางหรือมาตรการในการควบคุม
เร่งรัด ติดตาม ก�ำกับดูแลเพื่อให้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณได้ตามเป้าหมายโดยให้ความส�ำคัญ
กับการก�ำกับดูแล เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไป
ตามแนวทางหรือมาตรการที่ก�ำหนด
2. เร่งรัดให้สว่ นราชการและจังหวัดด�ำเนินการ
เบิ ก จ่ า ยงบประมาณให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย
โดยก�ำหนดให้ส่วนราชการและจังหวัดรายงาน
ความก้ า วหน้ า พร้ อ มทั้ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรค
ในการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับกระทรวงและ
หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องทราบทุกระยะ
3. ก�ำหนดมาตรการแนวทางและหลักเกณฑ์
ในการจัดสรรและติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
และก�ำหนดแนวทางการวัดผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดในเอกสารงบประมาณรายจ่ า ยประจ� ำ ปี
โดยน� ำ ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดไปใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผล
ความก้ า วหน้ า ของการด� ำ เนิ น งานและติ ด ตาม
ผลการปฏิ บั ติ ร าชการโดยใช้ เ ป็ น องค์ ป ระกอบ
ส�ำหรับประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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1) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง มีการด�ำเนินงานทางการเงิน
ดังนี้
		 1.1) มีการมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการก�ำกับดูแล
และติดตามการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน โดยจัดท�ำหนังสือ
แจ้งหน่วยงานเพือ่ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ�ำปีและงบลงทุน (กค)
		 1.2) ได้ด�ำเนินการแต่งตั้งคณะท�ำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
เพื่อเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ� ำ ปี แ ละติ ด ตามข้ อ มู ล
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเสนอ
ผู้บริหารทราบ (กค)
		 1.3) เจ้าหน้าที่บัญชีมีการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีอย่างเป็นระบบ
ก่อนบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS ดังนั้น จึงท�ำให้ข้อมูลการบันทึกบัญชีมี
ความผิดพลาดน้อย และสามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งมีคู่มือในการปฏิบัติงาน มีการสอนงาน
อย่างเป็นระบบ การถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การบันทึกบัญชี
มีความถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนมีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
และเป็นขั้นตอน (กค)
2) กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่ก�ำกับดูแลการใช้จ่ายเงินของ
แผ่ น ดิ น ได้ ด� ำ เนิ น การในหลายมิ ติ เ พื่ อ ให้ ส ่ ว นราชการสามารถเบิ ก จ่ า ย
เงินงบประมาณให้เป็นไปตามที่มติคณะรัฐมนตรีก�ำหนด โดยรายละเอียด
การด�ำเนินการประกอบด้วย
		 2.1) การสื่อสารท�ำความเข้าใจกับส่วนราชการเพื่อให้เข้าใจมาตรการ
หลักเกณฑ์ ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่ติดขัดในข้อกฎหมาย หรือระเบียบ
		 2.2) การก�ำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นตัวชี้วัด
ภาคบังคับของส่วนราชการ ซึ่งด�ำเนินการร่วมกับส�ำนักงาน ก.พ.ร.
		 2.3) สร้างทีมเฉพาะกิจเพื่อเป็นพี่เลี้ยง และ Contact Person ให้กับ
ทุ ก ส่ ว นราชการในการให้ ค� ำ ปรึ ก ษาและช่ ว ยเหลื อ หากเกิ ด ข้ อ ติ ด ขั ด
ในกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
		 2.4) สร้างแรงจูงใจให้กบั ส่วนราชการทีส่ ามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
ตามเป้าหมาย ผ่านการมอบรางวัลองค์กรทีม่ คี วามเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.

ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงาน
		 2.5) จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงาน หรือรองหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณที่ได้รับงบประมาณสูง เพื่อชี้แจงมาตรการสนับสนุนการเร่งรัด
การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐและเตรียมความพร้อมการด�ำเนินงานโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
		 2.6) ร่วมกับส�ำนักงาน ก.พ.ร. ก�ำหนดเป้าหมายเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพรวมเป็นตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
		 2.7) กรมบัญชีกลางมีค�ำสั่ง ที่ ก 514/2559 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน
2559 แต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งานเฉพาะกิ จ ในการติ ด ตามเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ย
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�ำหรับส่วนภูมิภาค
มอบหมายให้ส�ำนักงานคลังเขตและส�ำนักงานคลังจังหวัดลงพื้นที่ติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการ (กค)
3) กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ�ำ
ปีง บประมาณ พ.ศ. 2560 ทุ ก ไตรมาส เพื่ อ ให้ ก ารเบิ ก จ่ า ยเป็ น ไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีก�ำหนด ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 95.24 การเบิกจ่ายภาพรวมงบลงทุน
ร้อยละ 71.34 (สธ)
4) กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณระดับกระทรวงและระดับกรม ซึ่งมีการจัดประชุมติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย
รัฐบาลร่วมกันเป็นประจ�ำทุกเดือน รวมทั้งมีการประชุม VDO Conference
และได้ตรวจติดตามในระดับพืน้ ที่ จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงาน และแนวทาง
แก้ไขให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ (มท)
5) กระทรวงพลังงานได้ด�ำเนินการประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจาย
เงิ น งบประมาณอย  า งสมํ่ า เสมอ เพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ แผนการปฏิ บั ติ ง าน
และแผนการเบิกจายฯ ใหสอดคลองสามารถบรรลุตามเปาหมาย รวมถึง
มีการแตงตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจายเงินงบประมาณเป็นประจ�ำ
ทุ ก เดื อ น และการใช ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศช่ ว ยดํ า เนิ น การให มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (พน)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.

ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงาน

ข้อค้นพบ
บางหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่บัญชีเป็นการเฉพาะหรือมีอัตราก�ำลังผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อภาระงานที่ต้องปฏิบัติเนื่องจาก
มีการโยกย้ายเปลีย่ นแปลงเจ้าหน้าทีบ่ อ่ ยครัง้ ท�ำให้การบันทึกบัญชีมขี อ้ บกพร่องและข้อผิดพลาด ซึง่ เป็นประเด็นปัญหาซ�ำ้ เดิม เช่น
บัญชีผิด หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก�ำหนด
1. ผู้บริหารส่วนราชการควรให้ความส�ำคัญ
ในการแก้ไขปัญหาการบันทึกบัญชีผิดพลาดและ
เร่งแก้ไขปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS
ให้ ถู ก ต้ อ งอย่ า งเร่ ง ด่ ว น ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถ
ด� ำ เนิ น การได้ เ อง ควรขอความร่ ว มมื อ หรื อ
ความช่ ว ยเหลื อ จากผู ้ เชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น
พร้ อ มทั้ ง ให้ มี ก ารตรวจสอบรายการบั ญ ชี ก ่ อ น
บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS
2. เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจทีจ่ ำ� เป็นให้กบั
เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง โดยจัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน
การอบรม และในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ไม่มีวุฒิการศึกษาทางบัญชีหรือการเงิน ควรมี
การเสริมสร้างความรู้ สอนงานและให้มีผู้ควบคุม
การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
3. ควรใช้ ก ารควบคุ ม ภายในเป็ น เครื่ อ งมื อ
ในการบริหารจัดการและขับเคลือ่ นการปฏิบตั งิ าน
และปรั บ ปรุ ง ระบบการควบคุ ม ภายในให้ มี
ความเหมาะสม
4. จัดหาโปรแกรมที่เหมาะสมหรือปรับปรุง
ระบบ GFMIS และโปรแกรมวิธกี ารปฏิบตั งิ านทาง
บัญชี ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตาม
มาตรฐาน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1) จั ด ให้ มี เจ้ า หน้ า ที่ ป ระสานงานเพื่ อ ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแนะน� ำ เกี่ ย วกั บ
การบันทึกและปรับปรุงรายการทางบัญชี และหากไม่สามารถด�ำเนินการได้เอง
จะติดต่อประสานงานและขอค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง
และเจ้าหน้าทีผ่ ตู้ รวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพือ่ แก้ไขปัญหา
การบันทึกบัญชี (กค)
2) ก�ำหนดวิธีการและแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
และมีการประสานงานท�ำความเข้าใจ รวมทัง้ ติดตามเจ้าหน้าทีก่ ารเงินและบัญชี
ในส่วนภูมภิ าคให้ปฏิบตั งิ านในระบบ GFMIS เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด (กค)
3) จัดอบรมเพือ่ เป็นการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจด้านการเงินการคลัง
ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านการเงินเป็นประจ�ำทุกปี รวมทั้ง จัดท�ำคู่มือการบัญชี
เพือ่ ให้หน่วยเบิกจ่ายทีม่ หี น้าทีจ่ ดั เก็บรายได้ใช้เป็นคูม่ อื ในการปฏิบตั งิ าน (กค)
4) ก�ำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการให้สอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี พร้อมทั้งให้มีการรายงานข้อมูลเป็น
ประจ�ำทุกเดือน (กค)
5) สร้ า งเครื่ อ งมื อ ในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เป็ น การควบคุ ม ภายในของ
แต่ละฝ่าย โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติให้แก่ส่วนราชการอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางและส�ำนักงานคลังจังหวัด ท�ำหน้าที่เป็น
พี่เลี้ยงให้กับส่วนราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งเชิงรับและเชิงรุก
ด้วยการตรวจติดตามทุกส่วนราชการ เพือ่ ให้คำ� ปรึกษาการบันทึกและปรับปรุง
บัญชี (กค)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.

ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงาน

ข้อค้นพบ
รายงานบัญชีที่มีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของกรมการขนส่งทางบก
- เห็นควรให้กรมการขนส่งทางบกให้ความส�ำคัญ
ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน เนื่องจาก
เรือ่ งนีเ้ ป็นปัญหาทีค่ งั่ ค้างมานานตัง้ แต่ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2548 โดยอาจตั้งคณะท�ำงานให้มีรองอธิบดี
กรมการขนส่งทางบกเป็นประธานคณะท�ำงาน
เฉพาะกิจ เพื่อด�ำเนินการเร่งรัดแก้ไขโดยเร็วและ
ต้องมีกำ� หนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

- กรมการขนส่งทางบก ได้ด�ำเนินการดังนี้
		 1) วันที่ 24 มีนาคม 2559 แต่งตั้งคณะท�ำงานเร่งรัดการแก้ไขปัญหา
การจัดท�ำรายงานการเงินของกรมการขนส่งทางบกโดยรองอธิบดีกรมการขนส่ง
ทางบก (ฝ่ายบริหาร) เป็นประธานคณะท�ำงานในส่วนกลาง มีแผนด�ำเนินการ
แก้ไขข้อคลาดเคลือ่ นในงบการเงินของกรมการขนส่งทางบก ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ผลด�ำเนินการ ข้อคลาดเคลื่อน จ�ำนวน 1,245 รายการ มีการแก้ไข
และจัดส่งเอกสารให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้ว จ�ำนวน
511 รายการ คิดเป็นร้อยละ 41.04 ซึ่งต�่ำกว่าเป้าหมายก�ำหนดไว้ร้อยละ 60
เนือ่ งจากส่วนใหญ่คน้ หาเอกสารไม่พบ บางรายการต้องค้นหาย้อนหลังตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2557 ประกอบกับมีการเปลีย่ นแปลงเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชีผรู้ บั ผิดชอบเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ ทีย่ งั มีความรูค้ วามเข้าใจ
วิธีการตรวจสอบเพื่อค้นหาข้อคลาดเคลื่อนไม่เพียงพอ จึงท�ำให้การแก้ไข
ข้อคลาดเคลื่อนดังกล่าวไม่บรรลุเป้าหมาย และคณะท�ำงานเร่งรัดการแก้ไข
ปัญหาการจัดท�ำรายงานการเงินของกรมการขนส่งทางบกได้วางแผนการด�ำเนินการ
ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก�ำหนดจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่
เหลือให้ สตง. ตรวจสอบภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
		 2) วั น ที่ 22 ธั น วาคม 2559 ได้ ร ายงานผลการด� ำ เนิ น การแก้ ไข
ข้ อ คลาดเคลื่ อ นในงบการเงิ น ปี 2557 หน่ ว ยงานที่ แ ก้ ไขครบถ้ ว นแล้ ว
32 หน่วยงาน หน่วยงานที่แก้ไขแล้วบางส่วน 39 หน่วยงาน หน่วยงานที่ค้นหา
เอกสารไม่พบ 2 หน่วยงาน จ�ำนวนข้อคลาดเคลือ่ นทีแ่ ก้ไขถูกต้อง 569 รายการ
คิดเป็นร้อยละ 45.70 จ�ำนวนข้อคลาดเคลื่อนที่ค้นหาไม่พบ/ไม่ถูกต้อง
676 รายการ คิดเป็นร้อยละ 54.30
		 3) วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ได้รายงานสรุปผลการแก้ไขข้อคลาดเคลือ่ น
ในงบการเงินปี 2557 หน่วยงานที่แก้ไขครบถ้วนแล้ว 37 หน่วยงาน หน่วยงาน
ที่ แ ก้ ไขแล้ ว บางส่ ว น 34 หน่ ว ยงาน หน่ ว ยงานที่ ค ้ น หาเอกสารไม่ พ บ
2 หน่วยงาน จ�ำนวนข้อคลาดเคลื่อนที่แก้ไขถูกต้องแล้ว จ�ำนวน 595 รายการ
คิดเป็นร้อยละ 47.79 จ�ำนวนข้อคลาดเคลื่อนที่ค้นหาไม่พบ/ไม่ถูกต้อง
จ�ำนวน 650 รายการ คิดเป็นร้อยละ 52.21 (คค)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

23

2.2 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ การสอบทานกรณีพิเศษ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
		

1) การประเมินผลตามยุทธศาสตร์ชาติ
โครงการ/ข้อเสนอแนะ

ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงาน

1. โครงการภายใต้ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window : NSW)
ข้อเสนอแนะ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกับน�ำเข้า ส่งออก
น� ำ ผ่ า น และโลจิ ส ติ ก ส์ ผ ่ า นระบบ NSW ควร
ปรับปรุง ขั้นตอนในการประกอบธุรกิจเพื่อลด
ความซ�้ำซ้อน ลดขั้นตอนที่ต้องใช้กระดาษเท่าที่
จ�ำเป็น รวมทั้งควรปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบที่
เกี่ยวข้องให้รองรับการท�ำธุรกรรมดังกล่าวด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารผ่านระบบ NSW
(ผูร้ บั ผิดชอบกรมศุลกากรและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง)
- ควรพิจารณามอบหมายให้ทุกกรมในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท บทวนและ
ตรวจสอบการจัดท�ำพิกัดข้อมูลให้สอดคล้องกับ
พิกัดของกรมศุลกากร รวมทั้งสร้างความเข้าใจ
ในเรื่องดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ของแต่ละกรมและ
ผู ้ ป ระกอบการน� ำ เข้ า และส่ ง ออก เพื่ อ ให้ มี
ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและมีความถูกต้อง
แม่นย�ำ
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- ปัจจุบันระบบ NSW ให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนโดยให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้เอกสารระหว่างกรมศุลกากร
และผู้ประกอบการทั้งประเทศ และมีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ต่าง ๆ ได้ครบถ้วนแล้ว แต่ยงั ไม่ครบถ้วนทุกสินค้าทีต่ อ้ งมีใบอนุญาต/ใบรับรอง
โดยกรมศุลกากรร่วมกับ 35 หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders)
เช่น ผู้น�ำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของผู้รับขนส่งสินค้า ธนาคาร ผู้ให้บริการ
รับส่งข้อมูล (Van/VAS) ได้ร่วมมือกันผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานแบบบูรณาการผ่าน NSW
- ขณะนี้มีหน่วยงานที่เปิดให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ NSW อย่าง
เป็นทางการ จ�ำนวน 33 หน่วยงาน ประกอบด้วย
		 1) หน่วยงานทีเ่ ชือ่ มโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW แบบครบถ้วนทุกสินค้า/
ประเภทเอกสาร (ส� ำ หรั บ ใช้ ใ นการผ่ า นพิ ธี ก ารศุ ล กากรแบบไร้ เ อกสาร)
จ�ำนวน 25 หน่วยงาน
		 2) หน่ ว ยงานที่ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ผ่ า นระบบ NSW บางชนิ ด สิ น ค้ า
(ส�ำหรับใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร) จ�ำนวน 5 หน่วยงาน
		 3) หน่วยงานเชือ่ มโยงผ่านระบบ NSW แล้ว แต่ตอ้ งใช้เอกสารใบอนุญาต/
ใบรับรอง ในการผ่านพิธีการศุลกากร จ�ำนวน 3 หน่วยงาน
นอกจากนี้ มี 3 หน่วยงานที่มีระบบพร้อมให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ผ่านระบบ NSW แล้ว แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับ-ส่งข้อมูล/ประเทศ
ปลายทางยังไม่พร้อมรองรับการเชือ่ มโยงข้อมูลหรือความพร้อมเรือ่ งกฎระเบียบ
ของหน่วยงาน (กค)
- ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการด�ำเนินงานเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูล ดังนี้
		 1) กรมปศุสัตว์ ได้ด�ำเนินโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูล National Single Window (NSW)
		 2) กรมประมง ได้ด�ำเนินการก�ำหนดพิกัดข้อมูลระบบ NSW หรือที่
เรียกว่า พิกัดของต้องห้ามต้องก�ำจัด (Permission Good) จ�ำนวนทั้งสิ้น
684 พิกัด
		 3) กรมวิชาการเกษตร ได้ตั้งคณะท�ำงาน NSW เพื่อทบทวนพิกัดและ
รหัสสถิตสิ นิ ค้าทีอ่ ยูใ่ นข่ายควบคุมเป็นระยะซึง่ ได้พจิ ารณาปรับปรุงพิกัดสินค้า
ที่ควบคุมอยู่เดิม
		 4) ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้จัดจ้าง
ที่ปรึกษาในการวางระบบเชื่อมโยงข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลเรื่องด่าน
ของทุกหน่วยงานให้มีมาตรฐาน เดียวกัน (กษ)
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โครงการ/ข้อเสนอแนะ

ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงาน

2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์หวั ใจ มะเร็ง บ�ำบัดรักษา และรังสีวนิ จิ ฉัย โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี - อาคารอ�ำนวยการ
ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
ข้อเสนอแนะ
- ควรเร่งรัดการด�ำเนินงานในบางโครงการทีม่ ี
ความล่าช้า หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีโ่ ครงการก�ำหนดไว้ เนือ่ งจากการด�ำเนิน
โครงการ ขาดความพร้ อ มในด้ า นต่ า งๆ เช่ น
การจัดซื้อจัดจ้าง บุคลากร อุปกรณ์ และผู้เข้าร่วม
โครงการ รวมถึงควรประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อ
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างกว้างขวาง
และทั่วถึง

- กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ในฐานะกรรมการและผู้ช่วย
เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น ผลประจ� ำ กระทรวง
สาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการดังกล่าว
ก�ำชับให้หน่วยงานให้ความส�ำคัญและมีความระมัดระวังในการด�ำเนินโครงการ
ที่มีการลงทุนสูง ดังนี้
		 1) ก่อนการก่อสร้างอาคารควรมีเวลาและโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้มี
ส่ ว นร่ ว มในการรั บ ทราบและแสดงความคิ ด เห็ น ให้ ต รงตามความจ� ำ เป็ น
ความต้องการใช้งาน และมาตรฐานการบริการ รวมถึงการออกแบบให้ทนั สมัย
และมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน
		 2) ในระหว่างการก่อสร้างผูค้ วบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ควรให้ความส�ำคัญกับรายละเอียดของงานก่อสร้างเพือ่ ให้ได้ผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ให้ผใู้ ช้งานมีสว่ นร่วมในการตรวจรับงานก่อสร้างหากมีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งแก้ไข
แบบแปลนต้องเร่งด�ำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย
		 3) หลั ง จากการก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ และตรวจรั บ งานก่ อ สร้ า งแล้ ว
ผู้เกี่ยวข้องต้องรีบเข้าใช้อาคารเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการที่รัฐได้จ่ายเงิน
งบประมาณในการด�ำเนินงานโครงการ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและผู้รับบริการ (สธ)

3. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมี ก ารทบทวนและพั ฒ นารู ป แบบ
อาคารเรี ย นและอาคารประกอบต่ า ง ๆ ให้ มี
ความเหมาะสมกั บ ยุ ค สมั ย และเปิ ด โอกาสให้
สถานศึ ก ษาได้ เ ปลี่ ย นแปลงรู ป แบบได้ ต าม
ความเหมาะสมกับบริบทสถานการณ์ของแต่ละ
พื้ น ที่ รวมถึ ง ให้ น� ำ รู ป แบบอาคารต่ า ง ๆ ของ
หน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่ได้มาตรฐานมาเป็น
ทางเลือก โดยเฉพาะในเขตพื้นที่พิเศษต่าง ๆ
2. ควรก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ ใ นการจั ด สรร
งบประมาณการก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย น อาคาร
ประกอบให้กบั สถานศึกษา เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสม
กั บ ความต้ อ งการจ� ำ เป็ น ทั้ ง ในเขตพื้ น ที่ ป กติ
และเขตพื้นที่พิเศษต่าง ๆ

- กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส�ำนักอ�ำนวยการ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด�ำเนินการน�ำข้อเสนอแนะมาปรับใช้กับการออกแบบ
มาตรฐานอาคารเรียน อาคารประกอบที่ใช้ในการจัดท�ำค�ำขอตั้งงบประมาณ
ในแต่ ล ะปี โดยด� ำ เนิ น การออกแบบใหม่ ใ ห้ มี ค วามเหมาะสมกั บ ยุ ค สมั ย
บริบทสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ เพื่อทดแทนของเดิมเป็นระยะ ๆ อีกทั้งยัง
เชื่ อ มโยง แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กั บ ส� ำ นั ก นโยบายและแผนมากขึ้ น เพื่ อ ให้
สถานศึกษาได้รับทราบถึงแบบรูปรายการอาคารส�ำนักงาน อาคารเรียน และ
อาคารที่พักอาศัยแบบใดที่ยกเลิกการใช้แล้วหรือมีแบบใหม่ (ศธ)
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ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

25

โครงการ/ข้อเสนอแนะ

ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงาน

4. โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อเสนอแนะ
- ภาพรวมผลการด�ำเนินงานบรรลุผลส�ำเร็จ
- ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการจัดโครงการ เพื่อให้
ตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตามโครงการย่อยบาง ด�ำเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด และให้หน่วยงานในต่างประเทศที่
โครงการด�ำเนินการล่าช้าเนื่องจากต้องจัดให้ตรง รับผิดชอบด�ำเนินโครงการค�ำนึงถึงความต้องการของกลุม่ เป้าหมายและรายงาน
ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย กระทรวง ผลการด�ำเนินโครงการให้กระทรวงทราบโดยเร็วแล้ว (กต)
จึงควรเตรียมความพร้อมก่อนเริม่ ด�ำเนินโครงการจริง
เร่งการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อง
กั บ การจั ด โครงการ เพื่ อ ให้ ด� ำ เนิ น การได้ ต าม
ระยะเวลาทีก่ ำ� หนด รวมถึงควรค�ำนึงถึงความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายและปัจจัยแวดล้อมในการด�ำเนิน
โครงการและรายงานผลการด�ำเนินโครงการให้ทราบ
โดยเร็ว
5. โครงการเสริมสร้างนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
- กรมเศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศได้ รั บ
การจัดสรรงบประมาณให้ดำ� เนินโครงการเสริมสร้าง
นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกในต่างประเทศลดลง
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดท�ำค�ำขอ
งบประมาณ 75 ล้ า นบาท ได้ รั บ งบประมาณ
20 ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานโครงการที่
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ จัดท�ำค�ำขอ
งบประมาณ จึงมีผลกระทบต่อการจัดโครงการฯ
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ต้องปรับ
ลดรูปแบบและวิธกี ารจัดงานโครงการฯ ให้กระชับ
ลงตามงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรจึ ง ได้ ใ ห้
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศด�ำเนินการ ดังนี้
		 1. จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ จ� ำ น ว น ม า ก
ในการด�ำเนินโครงการฯ ให้กบั สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลใหญ่ทเ่ี ป็นตลาดใหม่ หรือมีรา้ นอาหารไทย
น้ อ ยราย เพื่ อ ให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ข องการจั ด งาน
โครงการฯ ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกสินค้า อาหาร
และผลไม้ไทยให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น
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กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศด�ำเนินการ ดังนี้
1. พิจารณาจัดสรรงบประมาณจ�ำนวนมากในการด�ำเนินโครงการฯ ให้กบั
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ที่เป็นตลาดใหม่ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของ
การจัดงานโครงการฯ ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกสินค้า อาหารและผลไม้ไทยให้
ขยายตัวเพิ่มขึ้น
2. ได้ประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ เพือ่ ขอข้อมูลผูป้ ระกอบการทีข่ าย
เครื่องปรุงอาหารในแต่ละประเทศ
3. อยูร่ ะหว่างจัดท�ำแผนระยะยาวว่าจะส่งเสริมนโยบายครัวไทยสูค่ รัวโลก
เป็นรายภูมิภาค เพื่อให้การด�ำเนินงานโครงการมีความต่อเนื่อง และเห็นผล
อย่างชัดเจน
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		 2. ประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อ
ขอข้อมูลผู้ประกอบการที่ขายเครื่องปรุงอาหาร
ในแต่ละประเทศ โดยจัดท�ำเป็น list รายชื่อ ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน
การด�ำเนินโครงการฯ ให้ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อ
เครื่องปรุงอาหารของไทยได้ทั้งในประเทศนั้น ๆ
และประเทศใกล้เคียง
		 3. จัดท�ำแผนระยะยาวว่าควรมีเป้าหมายที่
จะส่ ง เสริ ม นโยบายครั ว ไทยสู ่ ค รั ว โลกในเรื่ อ งใด
เป็นรายภูมิภาค เพื่อให้การด�ำเนินงานโครงการ
มีความต่อเนื่อง และเห็นผลอย่างชัดเจน โดยระบุ
ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์ให้เพิม่ มูลค่าการค้าของประเทศไทย
กับประเทศนั้น ๆ
6. ระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ กระทรวงการคลัง
ข้อเสนอแนะ
- กรมสรรพสามิตให้หน่วยงานในสังกัดด�ำเนินการรายงานผลการด�ำเนินงาน
- ควรติ ด ตามประเมิ น ผลอย่ า งเป็ น ระบบ
ครอบคลุ ม การประเมิ น ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ แ ละ โครงการในระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผลโครงการ ส�ำหรับ
ผลกระทบของโครงการในมิติต่าง ๆ รวมถึงควร กรมศุลกากรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการด�ำเนินงานในระบบ
สร้างระบบการเก็บข้อมูลในการติดตาม
สารสนเทศติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ (e-Project) (กค)
7. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อเสนอแนะ
- ควรมอบกรมส่ ง เสริ ม การเกษตรเตรี ย ม
- กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการเตรียมความพร้อมในปีงบประมาณ
ความพร้อมด�ำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ พ.ศ. 2561 โดยได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงาน
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้สามารถ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่
ด�ำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ 29 สิงหาคม 2560 แล้ว (กษ)
8. โครงการตามยุทธศาสตร์ส�ำคัญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ข้อเสนอแนะ
1. พบว่ า มี ค วามล่ า ช้ า จากการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณโครงการ จึงควรจัดสรรงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับค�ำของบประมาณและก�ำหนด
มาตรการเพื่อเร่งรัดให้ส่วนราชการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ และควรมีการเตรียมความพร้อมเพือ่
ด� ำ เนิ น โครงการได้ ทั น ที เ มื่ อ ได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณ

- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2560
สอดคล้องตามค�ำของบประมาณและมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปี และมีการจัดประชุมเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณทุกเดือน แต่เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่เป็นลักษณะจ้างที่ปรึกษา
ซึ่งก�ำหนดขั้นตอนและวิธีการด�ำเนินการที่มีองค์ประกอบในการด�ำเนินงาน
ตามระเบียบฯ หลายด้านเพื่อความโปร่งใส จึงเป็นเหตุให้การด�ำเนินโครงการ
ล่าช้ากว่าแผนที่ก�ำหนดไว้ (กก)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

27

โครงการ/ข้อเสนอแนะ

ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงาน

2. เพื่อเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
- ได้เชิญทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท�ำแผนแม่บท
และบริการให้เพิม่ ขึน้ จังหวัดและส่วนราชการควร การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น โดยเฉพาะ
- อยู่ระหว่างจัดท�ำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตต่าง ๆ
ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน โดยมีการก�ำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเป็น 8 เขต (กก)
และจั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว
รวมถึงการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบตามภารกิจที่
เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของแต่ละหน่วยงาน
ให้ชัดเจน เพื่อลดความซ�้ำซ้อนในการด�ำเนินงาน
และควรมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น
โครงการเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการจั ด ท� ำ
โครงการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
9. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก
10.	โครงการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อตุ สาหกรรมอาหารและสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่คณ
ุ ค่าอาหารของไทยกระทรวง
อุตสาหกรรม
ข้อเสนอแนะ
- กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการบูรณาการร่วมกันในการจัดท�ำโครงการ
- ควรมีการบูรณาการกันระหว่างส่วนราชการ
ที่ ข องบประมาณด� ำ เนิ น การในกิ จ กรรมลั ก ษณะ เพื่อของบประมาณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
เดียวกัน และควรใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงได้ดำ� เนินโครงการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อตุ สาหกรรมอาหาร
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่คณ
ุ ค่าอาหารของไทย โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่
สอดคล้องกับโครงการที่ได้รับงบประมาณ (อก)
11. โครงการตามยุทธศาสตร์ส�ำคัญภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด
ส่วนราชการไม่สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ข้อเสนอแนะ
- ควรจั ด สรรงบประมาณให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ค� ำ ของบประมาณ และเร่ ง รั ด การจ่ า ยเงิ น
งบประมาณตั้ ง แต่ ต ้ น ปี ง บประมาณ พร้ อ มทั้ ง
ก�ำหนดมาตรการเพือ่ เร่งรัดให้สว่ นราชการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ
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- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส�ำนักงบประมาณได้ก�ำหนดมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2558 เพือ่ ให้สว่ นราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอืน่ สามารถด�ำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม (ส่วนราชการไม่สังกัดฯ)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

		

2) การประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
โครงการ/ข้อเสนอแนะ

ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงาน

1. โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อเสนอแนะ
1. ควรจั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศของกระทรวงฯ โดยควรมีการประชุม
(Chief Information Officer : CIO) ของทุก
ส่วนราชการ เพือ่ วางระบบสารสนเทศของกระทรวง
ร่วมกัน
2. ควรให้ความส�ำคัญในการดูแลด้านมาตรฐาน
ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Security) เพิ่มมากขึ้น
3. ควรบู ร ณการการด� ำ เนิ น งานให้ เ ป็ น ไป
ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น รวมถึ ง การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล
ระหว่างหน่วยงานและที่ยังไม่เป็นเอกภาพ

1) ส่วนราชการในกระทรวงอุตสาหกรรมได้มกี ารบูรณาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและงบประมาณร่วมกัน โดยใช้เวทีคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศกระทรวงอุตสาหกรรม (Chief Information Officer : CIO) (อก)
2) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ด�ำเนินการตามมาตรฐาน
สากล ISO 27001 (พณ)
3) ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงได้ มุ ่ ง เน้ น การมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการจัดท�ำแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 9 กระทรวง (32 หน่วยงาน) ในแผนงานบูรณาการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจ�ำนวน 11 กระทรวง (49 หน่วยงาน) จัดท�ำแผนงานโครงการตาม
เกณฑ์การจัดท�ำและพิจารณางบประมาณในลักษณะบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล โดยต้องสอดคล้องและมีผลต่อการขับเคลื่อนการด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัด (ดศ)

2. โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ข้อเสนอแนะ
- กรมส่งเสริมการเกษตรและส�ำนักงานเกษตร
จังหวัด ควรเป็นเจ้าภาพในการจัดท�ำแผนพัฒนา
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนแบบองค์ ร วมส� ำ หรั บ แต่ ล ะ
จังหวัดให้เชื่อมโยงกับแผนงานฯ ระดับประเทศ
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความต้ อ งการในการพั ฒ นาและ
ศักยภาพ/ความพร้อมของแต่ละพื้นที่เพื่อทดแทน
การก�ำหนดโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแยก
ตามภารกิ จ ของแต่ ล ะกระทรวงซึ่ ง อาจซ�้ ำ ซ้ อ น
หรื อ ไม่ ต รงตามความต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง ของ
กลุ่มเป้าหมาย

1) การก�ำหนดทิศทางการบูรณาการ การท�ำงานรวมถึงการบูรณาการ
และการจัดสรรงบประมาณระดับประเทศยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ประกอบกับ
การก�ำหนดทิศทางการบูรณาการมีหน่วยงานเจ้าภาพ คือ ส�ำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งท�ำหน้าที่จัดท�ำข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
และก�ำหนดทิศทางการท�ำงานร่วมกันต่าง ๆ ดังนัน้ เพือ่ ให้การบูรณาการแผนงาน
บูรณาการด้านส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีความเห็นว่าควรแจ้ง
ให้ส�ำนักงบประมาณและหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการประชุมหารือ
กับผู้เกี่ยวข้องในการก�ำหนดทิศทางการบูรณาการแผนงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
2) การก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายของโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และโครงการหนึ่งต�ำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีความซ�้ำซ้อนนั้น ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด�ำเนินการโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยเน้นพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เป็น
ผูป้ ระกอบการชุมชนในระดับทีส่ งู ขึน้ และการด�ำเนินงานดังกล่าว ด�ำเนินการตาม
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 โดยผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ
ชุ ม ชนที่ ผ ่ า นการพั ฒ นาบางส่ ว น ได้ ส ่ ง ไปจ� ำ หน่ า ยเป็ น สิ น ค้ า หนึ่ ง ต� ำ บล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (กษ)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
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โครงการ/ข้อเสนอแนะ

ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงาน

3. โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ข้อเสนอแนะ
1. รั ฐ บาลควรมอบหมายให้ ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พิจารณา
การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการเพื่อ
เป็นการจูงใจนักลงทุน และกระทรวงพาณิชย์ควร
เพิ่ ม การประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค� ำ ปรึ ก ษาข้ อ มู ล
การลงทุนให้กับภาคเอกชน
2. ควรเสนอรั ฐ บาลพิ จ ารณาก� ำ หนดให้
การด�ำเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในลักษณะพิเศษแยกจาก
งบประมาณปกติและมอบหมายหน่วยงานทีป่ ฏิบตั งิ าน
ด้านต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ให้มีความชัดเจน ซึ่งพบ
ปัญหาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด และ
จังหวัดหนองคาย
3. รั ฐ บาลควรมอบหมายให้ ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พิจารณา
การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการเพื่อ
เป็นการจูงใจนักลงทุน และเพิม่ การประชาสัมพันธ์
ให้ค�ำปรึกษาข้อมูลการลงทุนให้กับภาคเอกชน
4. ควรพิจารณาก�ำหนด Zoning ของพื้นที่
การพัฒนาให้ชัดเจน เพื่อให้พื้นที่การเกษตรได้รับ
การสงวนไว้ มิให้น�ำไปใช้ท�ำประโยชน์ในด้านอื่น ๆ
ซึ่งพบปัญหาที่จังหวัดสระแก้ว
5. ควรให้ความส�ำคัญในเรื่อง การลดต้นทุน
การด�ำเนินงานและการประหยัดเงินงบประมาณทีใ่ ช้
ในการบริหารจัดการด่านศุลกากร เช่น ระบบ
สาธารณูปโภคและระบบอื่น ๆ ของด่านฯ ที่ยัง
ไม่จ�ำเป็นต้องใช้งานในขณะนี้ เป็นต้น
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มีกระทรวง จ�ำนวน 5 กระทรวงที่จัดท�ำรายงานความก้าวหน้าฯ เกี่ยวกับ
การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
ดังนี้
- กรมการค้ า ต่ า งประเทศ ได้ จัด กิ จ กรรมต่ า งๆ ทั้ ง ในส่ ว นกลางและ
ส่วนภูมิภาคเพื่อให้ความรู้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการในการค้าการลงทุน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ส�ำหรับให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ
ด้านการค้าการลงทุนแก่ผู้สนใจ (พณ)
- ได้ มี ก ารจั ด ท� ำ งบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งแผนงาน/โครงการ
ในปีงบประมาณ 2560 วงเงินงบประมาณ 3,305 ล้านบาท มีเป้าหมายหลัก
คือ จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง
ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน เพื่ อ จู ง ใจผู ้ ป ระกอบการมาลงทุ น ในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
และให้ ห น่ ว ยงานในพื้ น ที่ เ ป็ น หน่ ว ยในการด� ำ เนิ น การและมี จั ง หวั ด เป็ น
หน่วยงานในการก�ำกับดูแลอย่างใกล้ชิด (กห)
- BOI ได้กำ� หนดสิทธิประโยชน์สำ� หรับกิจการทีล่ งทุนในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจ
พิเศษไว้ 2 กรณี คือ นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน และ
กิ จ การเป้ า หมาย (13 กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรม) เพื่ อ สนั บ สนุ น ด้ า นภาษี แ ละ
อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ และได้ดำ� เนินการประชาสัมพันธ์ให้คำ� ปรึกษาข้อมูล
การลงทุนกับภาคเอกชนเพิ่มขึ้นแล้ว (กห)
- กรมโยธาธิการและผังเมืองให้จงั หวัดต่าง ๆ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
น�ำประกาศผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมืองมาใช้ควบคู่กับการก�ำหนด
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับการลงทุน การใช้ประโยชน์และการพัฒนา
พื้นที่ ทั้งนี้ พื้นที่ทางการเกษตรได้มีแผนการควบคุมอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เกิด
ความซ�้ำซ้อนกับพื้นที่ที่จะน�ำมาพัฒนารองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (มท)
- ด่านศุลกากรเชียงของได้ด�ำเนินการตามมาตรการลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด เก็ บ รายได้ ข องกรมศุ ล กากรเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี และ
มีการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน ได้แก่ การน�ำเทคโนโลยีสื่อสาร Tablets
มาประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการตรวจสิ น ค้ า ด้ ว ยเครื่ อ งเอ็ ก ซเรย์ (Mobile X-ray)
ซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้หมึกพิมพ์สีที่มีราคาแพง ตลอดจนเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและอ�ำนวยความสะดวกในการตรวจสินค้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
อีกด้วย (กค)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงาน

6. ให้ความส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ จัดท�ำแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน
เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินใน
เขตที่ ดิ น ของรั ฐ โดยในระบบสารสนเทศมาเพื่ อ
การบริหารจัดการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและ
สร้ า งบรรทั ด ฐานในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า ง
มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมตามนโยบายรัฐบาล
รวมทั้ ง ผลั ก ดั น แนวทางการประเมิ น มู ล ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้
จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู
ระบบนิเวศ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

- กรมป่าไม้ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ภายใต้ โ ครงการจั ด ระบบดู แ ลทรั พ ยากรธรรมชาติ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 44,956,100 บาท
ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ
		 1) โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการป้ อ งกั น รั ก ษาป่ า ในพื้ น ที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ จ�ำนวน 34,731,500 บาท ซึง่ ได้ดำ� เนินการจัดตัง้ หน่วยป้องกัน
รักษาป่า จ�ำนวน 25 หน่วย และจัดตั้งจุดสกัด จ�ำนวน 24 จุด และ
		 2) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพตรวจสอบควบคุมและบริการน�ำเข้าไม้และ
ของป่าเคลื่อนที่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ�ำนวน 10,224,600 บาท ซึ่งได้
ด�ำเนินการก่อสร้างอาคารทีท่ ำ� การด่านป่าไม้ในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ั ฑ์
จ�ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ด่านป่าไม้มกุ ดาหาร และด่านป่าไม้ตาก พร้อมจัดซือ้ ครุภณ
ส�ำนักงาน และครุภัณฑ์ยานพาหนะแล้วเสร็จ สามารถใช้เป็นอาคารที่ท�ำการ
ส�ำหรับด�ำเนินการตามภารกิจของส�ำนักด่านป่าไม้ ในการอ�ำนวยความสะดวก
แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (ทส)

4. โครงการตามแผนงานบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ข้อเสนอแนะ
- มีการบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานเพีอ่ ก�ำหนดแนวทางและเป้าหมาย
- การด�ำเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการฯ
ยังขาดการบูรณาการกันอย่างแท้จริง เป็นเพียง ของโครงการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 ได้ด�ำเนินโครงการ
การรวมกิจกรรมและงบประมาณของหน่วยงาน จัดท�ำระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและด้านกีฬา (TIC/SIC) (กก)
เท่ า นั้ น จึ ง เสนอแนะให้ ส� ำ นั ก งบประมาณ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติ และส�ำนักงาน ก.พ.ร. ควรร่วมกัน
ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจให้สว่ นราชการ เจ้าภาพ
แผนงานบูรณาการ และส่วนราชการผู้รับผิดชอบ
โครงการร่วมกันก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงาน
ตามแผนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 รวมทั้ ง ร่ ว มกั น กลั่ น กรอง
โครงการ/กิ จ กรรม ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายแผนงาน
5. โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
1. ส่วนราชการเจ้าของโครงการควรรายงาน
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของรายงานผลการศึกษาที่
ได้รับเพื่อใช้ประเมินผลส�ำเร็จ และเพื่อให้ทราบ
แนวคิดความเป็นมาและใช้เป็นแนวทางในการน�ำไป
ต่อยอดในการด�ำเนินงานได้ต่อไป
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2. สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การวิ จั ย ของภาคเอกชนให้ มี
สัดส่วนที่สูงขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8 โดยเปิดโอกาส
ให้เอกชนผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในทุก
ระดับตัง้ แต่การก�ำหนดโจทย์ การร่วมลงทุนท�ำวิจยั
และเป็นเจ้าของผลงานวิจยั ร่วม ตลอดจนการจัดสรร
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาที่เหมาะสมเป็นธรรม
3. ควรมีการเน้นการใช้ทรัพยากรการวิจัย และ
เครือข่ายภาคีการวิจัยที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการต่อยอดภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์
เชิงพาณิชย์ และผลักดันให้เกิดการน�ำผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ตอ่ ชุมชน ท้องถิน่ และสาธารณะให้
มากขึ้ น และมุ ่ ง เน้ น การก� ำ หนดตั ว ชี้ วั ด ระดั บ
ผลผลิตและระดับผลลัพธ์ในด้านการต่อยอดงาน
วิจัยไปสู่นวัตกรรม
4. ภาครั ฐ ควรก� ำ หนดหน่ ว ยงานหลั ก
ในการติ ด ตามประเมิน ผลสัม ฤทธิ์ของแผนงาน
บูรณาการด้านการส่งเสริมการวิจยั และการพัฒนา
รวมทั้งท�ำหน้าที่ในการประเมินผลส�ำเร็จของวิจัย
ภาพรวมของประเทศ
5. กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาควรมีการปรับปรุง
ระบบการจดแจ้ ง ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาให้ มี
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และหน่วยงานที่ท�ำ
หน้าที่ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา เช่น วช.
สวทช. สกว. ควรช่ ว ยอ� ำ นวยความสะดวก
ในการจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ขอรับ
บริการด้วย

-
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1. โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค
และระบบอืน่ ๆ ของด่านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่
ที่ยังไม่จ�ำเป็นต้องใช้งานในขณะนี้ให้สอดรับกับ
การด� ำ เนิ น ภารกิ จ ในปั จ จุ บั น เพื่ อ ลดต้ น ทุ น
การด�ำเนินงาน
2. ควรมีการติดตามและประเมินผลความคุม้ ค่า
จากการใช้ประโยชน์ของการก่อสร้างด่านศุลกากร
เชียงของแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบเป็น
ระยะ ๆ

1) ด่านศุลกากรเชียงของ ได้ด�ำเนินการตามมาตรการลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรเป็นประจ�ำทุกปี พร้อมทั้งได้
มีการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน ได้แก่ การน�ำเทคโนโลยีสื่อสาร Tablets
มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสินค้า ซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้หมึกพิมพ์สี
ตลอดจนเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพและอ�ำนวยความสะดวกในการตรวจสินค้า
ได้รวดเร็ว
2) ได้มกี ารจัดเก็บสถิตเิ พือ่ สะท้อนให้เห็นความคุม้ ค่าของโครงการ พบว่า
มีแนวโน้มของจ�ำนวนผู้ประกอบการรายใหม่ มูลค่าการค้าที่เพิ่มขึ้นและ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่น สถิติการลงทะเบียนของผู้ประกอบการ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 51 ราย ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จ�ำนวน 68 ราย และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คาดว่าสิ้นปีงบประมาณ
จะมีมากถึง 72 ราย (กค)

2. โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำ�รอง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
ข้อเสนอแนะ
- ภาพรวมของการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์
โครงการ พบว่า การใช้ประโยชน์จากผลผลิตของ
โครงการจากอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการบ�ำรุงรักษา
ดู แ ลระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์
ส�ำรองมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเด็นเพิ่มเติม
เพื่อให้การประเมินครอบคลุม คือ ควรมีการวัด
ผลลัพธ์โครงการ การประเมินความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ
การซักซ้อมจ�ำลองเหตุการณ์กรณีทเี่ กิดเหตุอคั คีภยั
(อาคารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์) และการทดสอบ
ระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ำรอง
กรณีที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักขัดข้อง

- ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดท�ำตัวชี้วัดผลลัพธ์
โครงการและเกณฑ์การประเมินผล เพื่อประเมินประสิทธิผลโครงการ และ
ผลกระทบที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการหลังเกิด
เหตุภยั พิบตั ติ า่ ง ๆ พร้อมกับให้ความเห็นอนุมตั กิ ารน�ำไปใช้ในการประเมินผลฯ
เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เตรียมแบบสอบถามการรับรู้และเข้าใจแผนรองรับ
เหตุ ภั ย พิ บั ติ ต ่ า ง ๆ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีหลังเกิดเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ ขึ้น และ
น�ำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการท�ำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ำรองต่อไป
		 นอกจากนี้ ได้ จั ด เตรี ย มแผนฉุ ก เฉิ น กรณี ที่ เ กิ ด อั ค คี ภั ย และให้ มี
การทดสอบ ซักซ้อมจ�ำลองเหตุการณ์กรณีที่เกิดเหตุอัคคีภัย (อาคารและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งได้มีการทดสอบปฏิบัติจริง
เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 โดยผลการทดสอบปรากฏว่า ระบบคอมพิวเตอร์
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ำรอง สามารถให้บริการได้ตามปกติ (กค)
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3. โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558
และงบลงทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
ข้อเสนอแนะ
- หน่วยงานกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม
- ได้มีการด�ำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 40 รายการ (เป้าหมาย 48
ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด สรรงบประมาณควร รายการ) ใช้จ่ายงบประมาณไป จ�ำนวน 413,639,760 บาท ซึ่งยังคงเหลืออีก
พิจารณาผลการด�ำเนินงานของส่วนราชการก่อน 8 รายการ ไม่สามารถด�ำเนินการได้ เนือ่ งจากได้มกี ารเปลีย่ นแปลงงบประมาณทีเ่ หลือ
ท�ำให้ส่งผลกระทบต่อการของบประมาณเพื่อด�ำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม
จัดสรรงบประมาณให้ในปีถัดไป
ได้มกี ารเร่งรัดให้ทกุ ส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการด�ำเนินงานของโครงการ
ให้แล้วเสร็จก่อนถึงปีงบประมาณถัดไป ประกอบกับได้มีการด�ำเนินการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและของกระทรวง
รวมถึงแผนงานงบประมาณต่าง ๆ ที่ส�ำนักงบประมาณก�ำหนด (อก)
4. โครงการพัฒนาระบบให้บริการรับงบการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ข้อเสนอแนะ
1. ควรพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน โดยปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นิติบุคคลสามารถใช้งาน
ระบบให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
(DBD e-Filing) ได้อย่างสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
ยิง่ ขึน้ รวมไปถึงการเชือ่ มโยงระบบกับหน่วยงานอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2. ควรส� ำ รวจความพึ ง พอใจ/ความคิ ด เห็ น
ของนิติบุคคลต่อการใช้ระบบงาน โดยก�ำหนด
กลุ่มตัวอย่างในการส�ำรวจฯ ให้มีสัดส่วนมากขึ้น
รวมทั้ ง นิ ติ บุ ค คลต่ า งชาติ ที่ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ใน
ประเทศไทยด้วย
3. ควรด� ำ เนิ น การส่ ง เสริ ม และเสริ ม สร้ า ง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบให้แก่
ผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง

34

1) ได้ มี ก ารด� ำ เนิ น โครงการเพื่ อ พั ฒ นาระบบให้ บ ริ ก ารรั บ งบการเงิ น
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน เพื่อให้นิติบุคคลสามารถใช้งานระบบให้บริการรับงบการเงิน
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ได้อย่างสะดวกและง่ายต่อการใช้งานยิง่ ขึน้
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ดำ� เนินงานโครงการพัฒนาระบบรหัสรายการทางบัญชี
(Taxonomy) เพือ่ ให้ระบบ DBD e-Filing สามารถรองรับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินรูปแบบ TFRS รวมถึงได้มีการด�ำเนินโครงการเชื่อมโยงเครือข่าย
อิ น เทอร์ เ น็ ต ของระบบให้ บ ริ ก ารรั บ งบการเงิ น ผ่ า นทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(DBD e - Filing) เพื่อรองรับการน�ำส่งงบการเงินในช่วงที่มีการใช้งานสูงสุด
		 นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มกี ารด�ำเนินโครงการพัฒนา
และปรับปรุงระบบรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เพื่อ
ให้ระบบสามารถรองรับมาตรฐานรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) และพัฒนา/ปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและให้นิติบุคคลใช้งานได้อย่างสะดวกและ
ง่ายมากยิ่งขึ้น
2) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการหารือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
กรมสรรพากร เพื่อพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ สามารถ
ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลระบบฯ นี้ร่วมกันได้ ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะท�ำงาน
ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
และได้มีการหารือกับกรมสรรพากรถึงแนวทางการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงาน
ของกรมฯ แล้ว ซึ่งกรมสรรพากรอยู่ในระหว่างการศึกษารูปแบบการถ่ายโอน
ข้อมูล แนวทางการเชื่อมโยงระบบงานและโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
การปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบของหน่วยงานให้สามารถด�ำเนินการเชื่อมโยง
ข้อมูลได้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรม
3) ได้ มี ก ารส� ำ รวจความพึ ง พอใจ/ความคิ ด เห็ น ของนิ ติ บุ ค คลต่ อ การใช้
ระบบงาน พบว่าผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากต่อโครงการ
อบรมฯ ทัง้ ด้านความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบตั งิ านระบบน�ำส่งงบการเงินผ่าน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
4) ได้มีการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การใช้งานระบบให้แก่ผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง (พณ)

5. โครงการพัฒนาระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (MOC Single Point) ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารให้ครอบคลุม
การบริ ห ารจั ด การและการติ ด ตามประเมิ น ผล
การใช้งานระบบฯ พร้อมทัง้ แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
การให้บริการและเป็นกรอบในการด�ำเนินการติดตาม
ประเมินผลและการปรับปรุงการด�ำเนินงานต่อไป
รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคด้วย
2. ควรเชื่ อ มโยงระบบและฐานข้ อ มู ล กั บ
หน่วยงานของกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
กรมสรรพากร กรมศุลกากร กระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นต้น เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาระบบงานบริการต่าง ๆ
รวมถึงระบบ e - Payment

1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ได้จัดท�ำแผนการด�ำเนินงานศูนย์บริการประชาชนด้านการพาณิชย์
ส�ำนักงานพาณิชย์จงั หวัด ซึง่ มีการจัดท�ำและประกาศแนวทางปฏิบตั ขิ องศูนย์ฯ
การสร้างการรับรู้ให้กับผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการติดตามผล
การปฏิบัติงานของศูนย์
2) กระทรวงฯ ซึง่ ได้มคี ำ� สัง่ จัดตัง้ คณะท�ำงานบริหารศูนย์บริการประชาชน
กระทรวงพาณิชย์ (MOC Service Center) โดยมีการประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ติดตามการด�ำเนินงานของศูนย์ฯ รวมไปถึงได้มกี ารประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนรับทราบถึงระบบฯ ที่จัดท�ำขึ้นอย่างทั่วถึงเพื่อให้มาใช้บริการ
เช่น การจัดท�ำแผ่นพับและคู่มือการใช้งาน
3) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ได้มกี ารค�ำนึงถึงการเชือ่ มโยงระบบ
และฐานข้อมูลกับหน่วยงานของกระทรวงอื่น ๆ โดยได้ก�ำหนดกรอบแนวทาง
การพัฒนารวมทั้งการเชื่อมกับระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
(National Payment Gateway) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงพาณิชย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาและจัดท�ำมาตรฐาน
ข้อมูลด้านการพาณิชย์ของกระทรวงพาณิชย์และได้รับความอนุเคราะห์จาก
สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการให้ค�ำปรึกษาและ
แนะน�ำการจัดท�ำมาตรฐาน (พณ)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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โครงการ/ข้อเสนอแนะ

ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงาน

6. โครงการจัดซื้อเครื่องเรดาห์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์ และหอเรดาห์ 2 เครื่อง ที่จังหวัดน่าน และ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ข้อเสนอแนะ
- ปัญหาอุปสรรคในภาพรวม คือ บุคลากร
ขาดทักษะเชิงเทคนิคและความเข้าใจเทคโนโลยี
ในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน และควรมีการศึกษา
แนวทางที่จะแก้ไขปัญหาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และการใช้ขอ้ มูลร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสิทธิในการเรียกดู
ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น

- การประเมินผลสัมฤทธิโ์ ครงการฯ จัดอยูใ่ นระดับดีมากทัง้ ความสอดคล้อง
กับนโยบาย ด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น ส�ำหรับปัญหา
อุปสรรคที่พบ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงได้แจ้งข้อเสนอแนะตามมติ ค.ร.ม.
เมือ่ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เพือ่ หน่วยงานรับทราบและด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุง
โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก คือ กรมอุตุนิยมวิทยา (อต) อยู่ระหว่างรับ
ข้อเสนอแนะไปด�ำเนินการ (ดศ)

7. โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ข้อเสนอแนะ
- ปัญหาอุปสรรคในภาพรวม พบว่า ด้านบริหาร
จัดการเกี่ยวกับผลผลิตโครงการศูนย์การเรียนรู้
ICT ชุมชนบางแห่งไม่สามารถด�ำเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซม หรือดูแลรักษาได้ เนื่องจากส่วนราชการ
ยังไม่ส่งมอบผลผลิตของโครงการไปยังหน่วยงาน
ส่วนท้องถิน่ และควรถ่ายโอนผลผลิตของโครงการ
ไปยังหน่วยงานทีม่ คี วามพร้อม จัดท�ำแผนการส่งมอบ
รวมทั้งแผนการบ�ำรุงรักษาร่วมกับส่วนราชการ
ทีเ่ กีย่ วข้องโดยพิจารณาถึงความพร้อมของหน่วยรับโอน
และควรมี ก ารปรั บ รู ป แบบการด� ำ เนิ น การของ
ศูนย์ ICT ชุมชน โดยการส่งเสริมการสร้างช่องทาง
การประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ภาคประชาชน
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- การประเมินผลสัมฤทธิโ์ ครงการฯ จัดอยูใ่ นระดับดีมากทัง้ ความสอดคล้อง
กับนโยบาย ด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ สามารถใช้งานได้จริง
ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง
ได้แจ้งข้อเสนอแนะตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เพื่อหน่วยงาน
รั บ ทราบและด� ำ เนิ น การแก้ ไขปรั บ ปรุ ง โดยหน่ ว ยงานผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก
(ส�ำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : สดช.)
รายงานความก้าวหน้า และประเด็นปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินการ ดังนี้
1) มีภาคเอกชนที่มีความพร้อมและสามารถบริหารศูนย์ฯ ได้ แต่ติด
ในเรื่องคุณสมบัติ ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ระเบียบที่ทางราชการก�ำหนด
		 2) ได้ จ ้ า งบริ ษั ท ไปรษณี ย ์ ไ ทย จ� ำ กั ด จั ด ท� ำ ทะเบี ย นครุ ภั ณ ฑ์ ใ น
ทุกศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
		 3) มีการปรับรูปแบบการด�ำเนินการของศูนย์ ICT ชุมชนทัว่ ประเทศไทย
เป็นการให้บริการลักษณะศูนย์ดิจิทัลชุมชน ซึ่งเป็นการท�ำงานเชิงบูรณาการ
ของหน่วยงานภาครัฐในระดับชุมชน
		 4) มีแผนการส่งเสริมการสร้างช่องทางการประกอบอาชีพและเพิ่ม
รายได้ภาคประชาชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาครัฐ ศธ. กศน.
และภาคเอกชน เป็นต้น โดยการก�ำหนดหลักสูตรในการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ผู้ดูแลศูนย์เพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชน และประชาชน (ดศ)
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8. โครงการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อเสนอแนะ
- ควรสนับสนุนด้านการวิจัยที่สามารถใช้ได้
จริงและการลงทุนควรมองที่ความต้องการของ
ตลาด (Demand Marketing) และต้นทุนการผลิต
(Raw Material) ซึง่ ในประเทศไทยยังไม่มศี กั ยภาพ
รองรับได้ รวมทั้งขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
จึงเหมาะที่จะเป็นผู้ประกอบเครื่องจักรมากกว่า
ผูผ้ ลิตเครือ่ งจักร และทบทวนเป้าหมายการท�ำงาน
ในปี ต ่ อ ไปใหม่ (2560-2561) โดยควรจั ด
Priority อุตสาหกรรม ซึ่งจะสามารถเพิ่มจ�ำนวน
ลู ก ค้ า และมี ค วามเชี่ ย วชาญในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว
โดยสนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมการเกษตรเป็ น
อันดับแรกเนื่องจากมีผู้ใช้งานมาก รองลงมาควร
เป็นอุตสาหกรรมอาหาร

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการสนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการ
พัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในหลากหลายด้าน รวมทั้งหมด
32 โครงการ โดยจัดเป็นเครือ่ งจักรในด้านการเกษตร ร้อยละ 15.62 เครือ่ งจักร
ด้ า นอุ ต สาหกรรมอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ร้ อ ยละ 56.25 และเครื่ อ งจั ก ร
อุตสาหกรรมด้านอื่น ๆ ร้อยละ 28.12 (วท)

ุ ภาพ และปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ
9. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ รองรับการทดสอบสินค้าให้มคี ณ
(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อเสนอแนะ
1. ควรให้เอกชนเป็นผู้จัดตั้งห้องปฏิบัติการ
และ วศ. เป็นผู้เข้าไปสนับสนุนในด้านเทคนิค
กระบวนการต่าง ๆ ควรคิดในลักษณะการสร้างตัวคูณ
เนื่องจากงบประมาณจ�ำกัด ภาครัฐไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้ทั้งหมด
2. ควรเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ
เรื่อง “การระบุรายละเอียดที่ผลิตภัณฑ์” หากมี
การออกกฎหมายบังคับในอนาคต ซึง่ ถือเป็นประโยชน์
ทางการค้า และเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
และเพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้า
3. ควรช่วยสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
เกี่ ย วกั บ การใช้ ป ระโยชน์ จ าก Bio-diversity
ภายในท้ อ งถิ่ น พวกสมุ น ไพร ผลิ ต เป็ น สบู ่
เครื่องส�ำอาง เป็นต้น และเพื่อสร้างความยั่งยืน
ให้เกิดขึ้นควรมีทีมงานวิจัยในด้านนี้โดยเฉพาะ

1) วศ. ได้ตระหนักถึงข้อจ�ำกัดของเอกชน จึงมุ่งเน้นอบรมถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่บุคลากรในภาคการปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการทั้งเอกชนและ
หน่วยงาน เช่น กรมปศุสัตว์ในการทดสอบน�้ำประปา ทางด้านการใช้สารเคมี
ในการเลี้ยงสัตว์ แนะน�ำการใช้เครื่องมือทดสอบ
2) ได้บรรจุหลักสูตรเพื่อถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการ มีความรู้ที่ควรระบุ
ในฉลากผลิตภัณฑ์ซึ่งหลักสูตรนี้อยู่ภายใต้การส่งเสริมเทคโนโลยี และเพิ่ม
ศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
3) ในปี พ.ศ. 2561 ได้กำ� หนดให้มโี ครงการเกีย่ วกับงานวิจยั พัฒนาโปรตีน
จากรังไหมเพื่อให้ได้โปรตีนที่มีคุณสมบัติคุณภาพดี ก�ำจัดอนุมูลอิสระ บ�ำรุงผิว
และด�ำเนินงานด้านสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง (วท)
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ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงาน

10. โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
ส่วนราชการไม่สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ข้อเสนอแนะ
- ให้มีการบูรณาการการด�ำเนินงานร่วมกับ
- ได้มีการด�ำเนินการแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ส� ำ นั ก งบประมาณและกรมบั ญ ชี ก ลางในฐานะ โดยมีหลักเกณฑ์การวางแผนงานและแผนงบประมาณร่วมกัน และเร่งรัด
หน่วยงานหลัก ตั้งแต่การวางแผน การก�ำหนด ด� ำ เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งเพื่ อ ให้ ส ามารถเบิ ก จ่ า ยงบประมาณได้ ทั น (ดศ)
โครงการ การจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนจัดให้มี (ส่วนราชการไม่สังกัดฯ)
ระบบติ ด ตามและประเมิน ผลที่มีป ระสิทธิภ าพ
ยิ่งขึ้น
11. โครงการก่อสร้างอาคารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (ค่าตกแต่งภายใน) กระทรวงการต่างประเทศ
- การด�ำเนินโครงการฯ มีผลผลิตและผลลัพธ์
- กระทรวงฯ ได้จัดท�ำคู่มือจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐของส่วนราชการ
อยู่ในระดับดีมาก การใช้ประโยชน์จากผลผลิต ในต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มีความยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบตั ติ ามระเบียบพัสดุฯ ของกฎหมายไทย
ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมายท้ อ งถิ่ น ส่ ง ผลให้
การด� ำ เนิ น โครงการล่ า ช้ า จึ ง มี ข ้ อ เสนอแนะ
เชิงนโยบายให้หน่วยงานกลางสนับสนุนให้มีระเบียบ
ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ
ภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ เพื่อให้
การจัดซื้อจัดจ้างในต่างประเทศมีความยืดหยุ่น
และคล่ อ งตั ว สอดคล้ อ งกั บ กฎหมายท้ อ งถิ่ น
ในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึง่ ปัจจุบนั
ระเบียบฯ ดังกล่าว ได้มีผลบังคับใช้แล้ว รายงานฯ
ค.ต.ป. ภาคราชการ จึงมีขอ้ เสนอแนะให้จดั ท�ำคูม่ อื
การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ
ส�ำหรับการปฏิบัติงานในต่างประเทศ
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บทที่ 3
สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลโครงการ

บทที่ 3 สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ
		 และประเมินผลโครงการ
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะมุง่ เน้นการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รวมถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ผ่านการด�ำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 25 แผนงาน
และแผนงานอืน่ ๆ จ�ำแนกตามยุทธศาสตร์ชาติทงั้ 6 ด้าน การด�ำเนินงานภายใต้กรอบแนวทางดังกล่าว จะช่วยสะท้อน
ผลการด�ำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ รวมถึงภาพรวมของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยใช้การติดตาม
ความก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของการด�ำเนินงาน เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และส่งเสริม
การด�ำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาประเทศ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ได้ด�ำเนินการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลโครงการของส่วนราชการและจังหวัด ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด ซึ่งสามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ ดังนี้
3.1 ประเด็นในการประเมินและเกณฑ์การประเมิน
1) ประเด็นการประเมิน
		 การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ตามประเด็นการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการในการรายงาน ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย
		
กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ 1 : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ
		 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามข้อเสนอของ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง/
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ที่เสนอต่อ ค.ต.ป. ภายใต้หลักเกณฑ์การคัดเลือก
โครงการที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด จ�ำนวนอย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม และแผนงานบูรณาการ จ�ำนวนอย่างน้อย
1 แผนงาน (การด�ำเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด และการด�ำเนินงานภายใต้แผนงาน
บูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งสอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี)
		
กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ 2 : แผนงานส�ำคัญตามที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด
		 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่ ค.ต.ป. เป็นผู้ก�ำหนด (แผนงาน Top Down)
เพื่อให้ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ จ�ำนวน 1 แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
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2) เกณฑ์การประเมิน
		 ค.ต.ป. ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในการประเมินด้านผลผลิต
ด้านผลลัพธ์ และด้านผลเบิกจ่าย ดังนี้
		 2.1) ระดับการประเมินด้านผลผลิต
ระดับการประเมิน

ความหมาย

ดีมาก
≥ 81%

มีผลการด�ำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย/ตัวชีว้ ดั ผลผลิตทีก่ ำ� หนด หรือมีความส�ำเร็จตามตัวชีว้ ดั ระดับผลผลิต
คิดเป็นร้อยละ 81 ขึ้นไป

ดี
71% - 80%

มีผลการด�ำเนินงานส�ำเร็จเท่ากับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตที่ก�ำหนด หรือมีความส�ำเร็จตามตัวชี้วัด
ระดับผลผลิตอยู่ในช่วงร้อยละ 71 - 80

พอใช้
61% - 70%

มีผลการด�ำเนินงานส�ำเร็จต�่ำกว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตที่ก�ำหนดเล็กน้อยหรือมีความส�ำเร็จตาม
ตัวชี้วัดระดับผลผลิตอยู่ในช่วงร้อยละ 61 - 70

ควรปรับปรุง
≤ 60%

มีผลการด�ำเนินงานต�ำ่ กว่าเป้าหมาย/ตัวชีว้ ดั ผลผลิตทีก่ ำ� หนด หรือมีความส�ำเร็จตามตัวชีว้ ดั ระดับผลผลิต
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60

		 2.2) ระดับการประเมินด้านผลลัพธ์
ระดับการประเมิน

ความหมาย

ดีมาก
≥ 81%

มีผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลที่ได้เกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้
และยังส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน

ดี
71% - 80%

มีผลลัพธ์ทไี่ ด้จากโครงการบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ และผลทีไ่ ด้เป็นไปตามเป้าหมายและยังส่งผล
มาจนถึงปัจจุบัน

พอใช้
61% - 70%

มีผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในระดับพอใช้ อาจจะส่งผลหรือไม่ส่งผล
มาจนถึงปัจจุบัน

ควรปรับปรุง
≤ 60%

มีผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจจะส่งผลหรือไม่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน

		 2.3) ระดับการประเมินด้านผลการเบิกจ่าย
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ระดับการประเมิน

ความหมาย

ดีมาก
≥ 81%
ดี
71% - 80%
พอใช้
61% - 70%

มีผลการการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการด�ำเนินงานที่ก�ำหนด หรือมีความส�ำเร็จคิดเป็น
ร้อยละ 81 ขึ้นไป
มีผลการการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเท่ากับเป้าหมาย หรือมีความส�ำเร็จตามตัวชี้วัดอยู่ในช่วง
ร้อยละ 71 - 80

ควรปรับปรุง
≤ 60%

มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต�่ำกว่าเป้าหมาย หรือมีความส�ำเร็จตามตัวชี้วัดน้อยกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 60

มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต�่ำกว่าเป้าหมาย หรือมีความส�ำเร็จตามตัวชี้วัดอยู่ในช่วง
ร้อยละ 61 - 70

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

3.2 สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
1) โครงการประเภทที่ 1 : โครงการตามยุทธศาสตร์ส�ำคัญ
		 1.1) ลักษณะที่ 1 : การด�ำเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด
			 การด�ำเนินโครงการภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด โดย ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง
อ.ค.ต.ป. กลุม่ กระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการไม่สงั กัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และ อ.ค.ต.ป.
กลุ่มจังหวัดได้พิจารณาคัดเลือกโครงการมาด�ำเนินการ ซึ่ง ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง
ด้านบริหารและส่วนราชการไม่สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ได้คัดเลือกโครงการเพื่อด�ำเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล จ�ำนวน 30 โครงการ และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดได้พิจารณาคัดเลือกโครงการ
มาด�ำเนินการ จ�ำนวน 8 โครงการ รวมโครงการภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด ที่ได้รับการตรวจ
ติดตาม และประเมินผลทั้งสิ้น 38 โครงการ สรุปรายชื่อและงบประมาณของแต่ละโครงการ ดังนี้
ลำ�ดับ

โครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

สำ�นักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ์
1

โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ระยะที่ 4

580.0000

กระทรวงกลาโหม
กรมสวัสดิการทหารอากาศ
2

โครงการพัฒนาพื้นที่กองทัพอากาศ บางซื่อ (ระยะที่ 1) (ลับมาก)

386.7260

กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
3

ศูนย์ที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior complex)

-

กระทรวงการต่างประเทศ
สำ�นักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
4

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

34.3560

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำ�นักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว

15.0000

กรมพลศึกษา
6

โครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

40.0000

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
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ลำ�ดับ

โครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
7

โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ*

-

8

โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

-

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน
9

โครงการแหล่งน�้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม.

752.4000

กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
10

กิจกรรมก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1

1431.0200

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรณี
11

โครงการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ซากดึกด�ำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติ
วิทยา/จัดการซากดึกด�ำบรรพ์

37.7300

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำ�นักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
12

โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
กิจกรรมที่ 1 การขยายโครงข่าย

13,000.0000

กระทรวงพลังงาน
สำ�นักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
13

โครงการพลังงานชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงานปี 2560

153.0870

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
14

โครงการการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

19,360.0000

กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
15

โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หมายเหตุ * หมายถึง ข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือไม่มีงบประมาณ

44

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

97.8400

ลำ�ดับ

โครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
16

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญา

9.3300

กระทรวงมหาดไทย
กรมที่ดิน
17

กิจกรรมจัดที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน

52.1701

กรมพัฒนาชุมชน
18

กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน

691.1577

กระทรวงยุติธรรม
สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
19

โครงการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน

111.0210

กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
20

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการเพื่อการแข่งขัน

295.2111

กระทรวงวัฒนธรรม
สำ�นักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
21

โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง*

-

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำ�นักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

48.0000

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
23

โครงการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

58.3319

สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ
24

โครงการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

12.3811

หมายเหตุ * หมายถึง ข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือไม่มีงบประมาณ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
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ลำ�ดับ

โครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

กระทรวงศึกษาธิการ
สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25

ทวิศึกษา

281.1828

กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์
26

โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ*

-

27

โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ�ำเภอ (DHS)*

-

กระทรวงอุตสาหกรรม
ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย
28

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร

29

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย

120.0000
73.4000

อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านบริหาร
สำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
30

เงินอุดหนุนโครงการสร้างความปรองดอง สนามฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
(หมู่บ้านรักษาศีล 5)

53.2915

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 1
จังหวัดฉะเชิงเทรา
31

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

25.0000

จังหวัดสระแก้ว
32

โครงการพัฒนาถนนเครือข่ายโลจิสติกส์ แยกทางหลวงหมายเลข 3067 - บ้านแสนสุข อ�ำเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

25.4370

33

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสามแยกทางหลวงหมายเลข 348 - บ้านป่าไร่ ต�ำบลป่าไร่
อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

45.0000

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 2
จังหวัดพะเยา
34
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14.0760

ลำ�ดับ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

โครงการ

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 3
จังหวัดอุดรธานี
35

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด จังหวัดอุดรธานี

59.4211

จังหวัดนครพนม
36

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดนครพนม

46.2744

จังหวัดนครราชสีมา
37

โครงการปรับโครงสร้างพื้นฐานทางเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต จังหวัดนครราชสีมา

220.4493

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 4
จังหวัดระนอง
38

โครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพด้วยน�้ำแร่ฝั่งอันดามัน (ระยะที่ 1 - 4)

120.1943
รวม

		

38,249.4883

(1) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย

ผลผลิต

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

N/A

มท (2) ทส (1)
ดศ (1)
กลุ่มบริหารฯ (1)

กต (1) พม (2) กษ (1)
คค (1) พณ (1) วท (2)
สธ (1) อก (2)
กลุ่ม จว.คณะ 3 (2)

กก (1)

พณ (1)

กค (1) วธ (1)

ยธ (1)

กก (1) ศธ (1) สธ (1)
กลุ่ม จว.คณะ 2 (1)
กลุ่ม จว.คณะ 4 (1)

22

7

รง (1)

พอใช้

-

ควร
ปรับปรุง

นร (1)

N/A

พน (2) วท (1)

รวม

รวม

6

22

1

2

กลุ่ม จว.คณะ 3 (1)

กลุ่ม จว.คณะ 1 (3)

7

2

5

37*

* หมายเหตุ ไม่รวมโครงการของกระทรวงกลาโหม เนื่องจากมีชั้นความลับ
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				 จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์
กระทรวงและจังหวัด โดยเปรียบเทียบผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีผลผลิตและผลการเบิกจ่าย
อยู่ในระดับดี-ดีมาก จ�ำนวน 23 โครงการ มีเพียง 1 โครงการที่มีผลผลิตอยู่ในระดับควรปรับปรุง เนื่องจากมีผลผลิต
ต�ำ่ กว่าเป้าหมายมาก จากปัญหาการด�ำเนินงานล่าช้าของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและการส่งมอบพืน้ ทีด่ ำ� เนินการล่าช้า
มี 2 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับควรปรับปรุง เนื่องจากความล่าช้าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
ส�ำหรับโครงการที่มีการด�ำเนินการในพื้นที่พบปัญหาการหาผู้รับจ้างในพื้นที่ เนื่องจากผู้รับจ้างมีจ�ำนวนน้อย
ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันในปีงบประมาณ และมี 9 โครงการที่ยังไม่สามารถประเมินผลผลิต
หรือผลการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและโครงการบางส่วนยังอยู่ระหว่าง
การด�ำเนินงาน
		

(2) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์
ผลลัพธ์

ดีมาก

ผลผลิต

ดี

ดีมาก

ดี

พอใช้

กต (1) กก (1)
กษ (1) ทส (1)
ดศ (1) มท (2)
พม (1) สธ (1) อก (1)

พม (1)
อก (1)

วธ (1)

ศธ (1)

กก (1) รง (1)
กลุ่ม จว.คณะ 4 (1)

ควรปรับปรุง

ยธ (1)

N/A

รวม

กค (1) คค (1)
วท (2) )
กลุ่มบริหารฯ (1)
กลุ่ม จว.คณะ 3 (2)

20

สธ (1)
กลุ่ม จว.คณะ 2 (1)

7

พอใช้

-

ควรปรับปรุง

1

นร (1)

N/A

พณ (2)

พน (2)

รวม

13

7

1

2

วท (1)
กลุ่ม จว.คณะ 1 (3)
กลุ่ม จว.คณะ 3 (1)

9

14

37*

* หมายเหตุ ไม่รวมโครงการของกระทรวงกลาโหม เนื่องจากมีชั้นความลับ

				 จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์
กระทรวงและจังหวัด โดยเปรียบเทียบผลผลิตกับผลลัพธ์ พบว่า โครงการทีม่ ผี ลผลิตและผลลัพธ์อยูใ่ นระดับดี-ดีมาก
มีจ�ำนวน 16 โครงการ นอกจากนี้มีโครงการที่ยังไม่สามารถประเมินผลลัพธ์ได้ จ�ำนวน 14 โครงการ เนื่องจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้ก�ำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์หรือโครงการบางส่วนยังอยู่ระหว่างการด�ำเนินงาน
		 (3) บทวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
			 (3.1) บทวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
					
การด�ำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามแนวทางการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) ส�ำหรับกลุ่มโครงการประเภทที่ 1 : โครงการ
ตามยุทธศาสตร์สำ� คัญ ในส่วนของการด�ำเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัดนัน้ แนวทางการตรวจสอบ
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และประเมินผลฯ ก�ำหนดให้ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุม่ จังหวัด พิจารณาคัดเลือกโครงการมาด�ำเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ซึง่ สามารถสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์สำ� คัญ
ของ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ได้ดังนี้
ความเหมาะสมของโครงการ
						 ทุกโครงการของส่วนราชการและจังหวัดมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง จังหวัด และกลุม่ จังหวัด โดยหลายโครงการมีรายละเอียดของแผนงานทีค่ รบถ้วน ชัดเจน
อย่างไรก็ตาม มีเพียงบางโครงการที่ได้ศึกษาผลกระทบ วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในปัจจุบัน
						 ยังคงพบปัญหาในบางประการ เช่น บางโครงการ บางกิจกรรมยังขาดตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ หรือตัวชี้วัดค่าเป้าหมายที่ชัดเจน ส�ำหรับมิติของการด�ำเนินงานในพื้นที่ พบว่า บางโครงการ
ยังขาดการบูรณาการในการด�ำเนินงาน หรือยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง
ปัจจัยน�ำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร
						 โครงการส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม
แม้จะได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการด�ำเนินงาน แต่บางโครงการยังคงต้องการงบประมาณในการบริหารจัดการ
หรืองบประมาณสนับสนุนปัจจัยในการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมหรือปรับปรุงสถานที่ ในขณะที่บางโครงการหากได้รับ
งบประมาณเพิ่มเติมจะสามารถขยายการด�ำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ขยายพื้นที่
หรือเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมได้มากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น
						 หลายโครงการมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอ
ต่อการปฏิบตั งิ าน ในขณะทีบ่ างโครงการมีการจัดเตรียมความพร้อมของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เช่น จัดท�ำหลักสูตร คูม่ อื แนวทาง
การด�ำเนินงานหรือแนวปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน จัดอบรม และจัดท�ำเอกสารเผยแพร่ ส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น บางโครงการมีการบูรณาการองค์ความรู้ ทรัพยากร และบุคลากรร่วมกันจากทุกภาคส่วน เช่น
ส่วนราชการ จังหวัด ท้องถิ่น เอกชนทั้งในและต่างประเทศ และชุมชน ซึ่งให้การสนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วม
ในการด�ำเนินงาน ทั้งให้ข้อมูล ร่วมวางแผน และร่วมด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดความพร้อมทั้ง
ด้านวิชาการ บุคลากร อุปกรณ์ เทคโนโลยี
						 ทั้งนี้ ในหลายโครงการยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับปัจจัยน�ำเข้าของโครงการบ้าง เช่น
ด้านบุคลากร บางหน่วยงานยังมีบุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงานที่ต้องปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ยังต้องการความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายต่าง ๆ และความรู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้
ไม่เพียงพอต่อการด�ำเนินงาน บางพืน้ ทีอ่ าจยังไม่พร้อมหรือไม่เหมาะสมในการด�ำเนินโครงการ เช่น สภาพภูมศิ าสตร์
การส่งมอบพื้นที่ด�ำเนินงานล่าช้า และบางพื้นที่ขาดเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย
กระบวนการด�ำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
						 โครงการส่วนใหญ่สามารถด�ำเนินงานได้ตามแผน แม้บางโครงการจะต้อง
ปรับเปลี่ยนแผน รายละเอียดกิจกรรม หรือรายละเอียดในการด�ำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในขณะนั้น บางหน่วยงานได้น�ำระบบบริหารโครงการ (Project Base Management) มาใช้ ท�ำให้สามารถเร่งรัด
●

●

●

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

49

ติดตามการด�ำเนินโครงการได้เป็นอย่างดี และบางโครงการก�ำหนดให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ผลการด�ำเนินงานและผลการติดตามอย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ ทันท่วงที ส�ำหรับปัญหาหรืออุปสรรคยังคงเป็นปัญหา
ที่เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ปัญหาการบูรณาการในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถบูรณาการกันได้อย่างแท้จริง
รวมทั้งโครงการประเภทสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ยังคงพบปัญหาผู้รับจ้างมีจ�ำนวนน้อย จึงรับงานหลายโครงการ ท�ำให้
ไม่สามารถด�ำเนินงานได้ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
ผลผลิตโครงการ
						 จากการประเมินในภาพรวม พบว่า โครงการส่วนใหญ่บรรลุเป้าหมายและ
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถแก้ไขหรือลดปัญหาของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้เข้าร่วม
โครงการได้ เช่น เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในการด�ำรงชีพ ลดปัญหาด้านการเกษตร ด้านการประกอบอาชีพ
ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งเมื่อโครงการตรงกับความต้องการของประชาชนจึงส่งผลให้ได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและประชาชนในพืน้ ทีเ่ ป็นอย่างดี แม้จะยังมีปญ
ั หาการส่งมอบ การดูแลรักษา
และการบริหารจัดการผลผลิตโครงการ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้สามารถ
แก้ปัญหาดังกล่าว รวมทั้งขยายการด�ำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ขยายพื้นที่ หรือเพิ่ม
ความหลากหลายของกิจกรรมได้มากขึ้นจะเป็นการดี
ผลลัพธ์โครงการ
						 จากการประเมินผลลัพธ์โครงการในภาพรวม พบว่า ยังมีโครงการจ�ำนวนมากที่
ไม่สามารถประเมินผลลัพธ์ของโครงการได้ เนื่องจากยังด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือไม่ได้ก�ำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์หรือ
ตัวชีว้ ดั ไม่ชดั เจน หรือบางโครงการไม่สามารถประเมินผลลัพธ์ได้ทนั ทีหลังสิน้ สุดโครงการ ส�ำหรับโครงการทีส่ ามารถ
ประเมินผลลัพธ์ได้นั้น พบว่า ส่วนมากสามารถบรรลุตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลกระทบโครงการ
						 ภาพรวมด้านผลกระทบโครงการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่สามารถตอบสนอง
ต่อนโยบายรัฐหรือสามารถน�ำนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้ดี ทัง้ นโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมัน่ คงและการต่างประเทศ
สามารถกระจายการให้บริการภาครัฐที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดยประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึง
และมีทางเลือกในการใช้บริการภาครัฐทีเ่ หมาะกับแต่ละบุคคลมากขึน้ ช่วยลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม แม้วา่ โครงการ
จ�ำนวนมากยังคงเน้นด้านเศรษฐกิจ เช่น เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิม่ การลงทุนในอุตสาหกรรมเกีย่ วเนือ่ ง
เพิ่มความคล่องตัวของธุรกิจ เพิ่มช่องทางและตลาด เกิดการกระจายรายได้ในพื้นที่ เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว
โครงการโดยมากส่งผลให้สามารถยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน สามารถเพิม่ รายได้ลดรายจ่าย และ
แก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข ความยุตธิ รรม ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ เป็นต้น
รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
						 นอกจากนี้บางโครงการผู้ด�ำเนินโครงการได้น�ำเทคโนโลยีมาช่วยในการด�ำเนินงาน
เช่น ช่วยในการสื่อสารกับเครือข่ายหรือกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบออนไลน์ และผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถน�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับผลผลิตของโครงการ การประกอบอาชีพ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรสูงขึ้น
●

●

●
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						 ส�ำหรับมิติเชิงพื้นที่ พบว่า จากการสร้างการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน เช่น
ภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น ประชาชน และชุมชน ส่งผลให้เกิดความสามัคคีจากการรวมกลุ่ม ส่งเสริมให้เกิด
การเชือ่ มโยงของเครือข่ายและชุมชนต่าง ๆ เพิม่ ขึน้ และพบว่าบางโครงการสามารถช่วยลดปัญหามลพิษ และปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและป้องกันการเกิดอุทกภัยในบางพื้นที่
ประสิทธิภาพโครงการ
						 ภาพรวมด้านประสิทธิภาพโครงการ พบว่า โครงการส่วนมากสามารถตอบสนอง
ต่อการแก้ไขปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เป็นอย่างดี ประชาชนเกิดความพึงพอใจ เพราะสามารถสนองตอบ
ความต้องการของประชาชนในพี้นที่ได้อย่างแท้จริง ส�ำหรับการด�ำเนินการ พบว่า โครงการส่วนมากสามารถ
ด�ำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถด�ำเนินงานได้ตามแผน ได้ผลลัพธ์และบรรลุเป้าหมาย สามารถ
ใช้ปัจจัยของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบางโครงการมีการบูรณาการกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ส่งผลให้สามารถบรรลุตามตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ก�ำหนดไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ในบางโครงการ พบว่าหากได้รับ
การสนับสนุนเพิ่มเติมและต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน และกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น
●

			

(3.2) บทวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคที่ส�ำคัญ

ด้านอุปกรณ์/สถานที่
						 ด้านสถานที่ด�ำเนินการ พบความทรุดโทรม ความไม่พร้อมของอาคาร สถานที่
และความไม่เพียงพอของอุปกรณ์บางส่วน นอกจากนี้ โครงการประเภทสิ่งก่อสร้างยังพบปัญหาด้านสภาพอากาศ
และผู้รับจ้างในพื้นที่มีจ�ำนวนน้อย ท�ำให้ไม่เกิดการแข่งขัน ล่าช้าและไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้
ด้านบุคลากร
						 เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรบางส่วนยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ
ด้านต่าง ๆ ท�ำให้เกิดปัญหาในการท�ำงาน และบางหน่วยงานยังมีบุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงานที่ต้องปฏิบัติ
นอกจากนี้ ยังพบว่าหน่วยงานในพื้นที่บางแห่งมีจ�ำนวนข้าราชการไม่เพียงพอจึงจ�ำเป็นต้องจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ในการปฏิ บั ติ ง าน ท� ำ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบบ่ อ ยครั้ ง ส่ ง ผลให้ ข าดความต่ อ เนื่ อ ง
ในการปฏิบัติงาน
ด้านงบประมาณ
						 แม้ โ ครงการส่ ว นใหญ่ จ ะได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณให้ เ พี ย งพอต่ อ
การด�ำเนินงานแต่ยงั พบว่าบางโครงการยังคงต้องการงบประมาณเพิม่ เติมส�ำหรับการบริหารจัดการหรือดูแลผลผลิต
ภายหลังการด�ำเนินงาน หรือเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ เพิม่ พืน้ ที่ กลุม่ เป้าหมาย และกิจกรรมให้มากขึน้ ส�ำหรับเชิงพืน้ ที่
ยังคงมีการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เนื่องจากจ�ำเป็นต้องช่วยแก้ไขความเดือดร้อนที่จ�ำเป็นเร่งด่วนของ
ประชาชน และบางส่วนเกิดจากการพิจารณาโครงการเพือ่ จัดสรรงบประมาณจังหวัดไม่เป็นไปตามล�ำดับความส�ำคัญ
และความต้องการของพืน้ ที่ เนือ่ งจากเป็นการจัดสรรโดยหน่วยงานกลาง หรือบางโครงการขาดรายละเอียดทีจ่ ำ� เป็น
และเพียงพอส�ำหรับการพิจารณาจัดสรร
●

●

●
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ด้านการบริหารจัดการ
						 ยังคงพบปัญหาด้านการบูรณาการทัง้ ในส่วนกลางและเชิงพืน้ ทีท่ ยี่ งั ไม่ครอบคลุม
ทุกหน่วยงานส�ำคัญและไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม และบางโครงการแม้จะมีความพยายามในการบูรณาการแต่ไม่ได้
ก�ำหนดผู้รับผิดชอบหลัก จึงท�ำให้การประสานงานและการปฏิบัติล่าช้า ไม่ราบรื่น ส�ำหรับการติดตามและ
ประเมินผลซึง่ ยังไม่สามารถด�ำเนินการได้ครบทุกโครงการ เนือ่ งจากบางโครงการ บางกิจกรรมยังขาดตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ หรือตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายไม่ชัดเจน
ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมาย
						 พบปัญหาด้านกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท�ำให้การด�ำเนินโครงการ
อาจล่าช้าหรือลดทอนความส�ำเร็จของโครงการ เช่น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 หรือข้อเสนอโครงการ (TOR) ที่ไม่ชัดเจน หรือไม่ครอบคลุมผลผลิตหรือกิจกรรมทั้งหมด ส่งผลให้ผลผลิต
ที่ได้ไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ด้านเทคโนโลยี
						 พบว่าบางโครงการขาดเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทที่ นั สมัยอันจะช่วยให้การด�ำเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยี หากมีการด�ำเนินการทีล่ า่ ช้าจะท�ำให้เทคโนโลยี
ที่ได้รับอาจไม่ทันสมัย และแม้ว่าบางโครงการได้น�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการด�ำเนินการแต่ผู้เกี่ยวข้องบางส่วน
ยังมีความเข้าใจไม่มากพอที่จะสนับสนุนการด�ำเนินโครงการ
●

●

●

				

(3.3) ข้อเสนอแนะ
จากการด�ำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามแนวทาง
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) สามารถสรุปข้อเสนอแนะ
จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์ส�ำคัญของ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง อ.ค.ต.ป.
กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด สรุปได้ ดังนี้
ข้อเสนอแนะต่อผู้ด�ำเนินงาน
						- ด้านอุปกรณ์/สถานที่
							 ควรให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในพื้นที่ด�ำเนินการ
เพื่อสามารถรองรับการจัดกิจกรรมหรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม โดยอาจพิจารณาใช้พื้นที่หรือสถานที่
ของชุมชน เช่น วัด โรงเรียน ในการด�ำเนินงาน เพือ่ ไม่ตอ้ งเสียงบประมาณในการก่อสร้าง ส�ำหรับผลผลิตของโครงการ
ทีต่ อ้ งการการดูแลรักษาภายหลังสิน้ สุดโครงการ ควรเร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยเร็ว
						- ด้านบุคลากร
							 ควรให้องค์ความรูท้ จี่ ำ� เป็นและสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
อย่างเพียงพอ ต่อเนื่อง ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังด�ำเนินโครงการ เช่น อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ จัดท�ำคู่มือ
แนวปฏิบัติให้แก่ผู้รับผิดชอบหลักและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถด�ำเนินโครงการและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
●
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ในเบื้องต้น ส�ำหรับการด�ำเนินการในพื้นที่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ที่จะเป็นกลไกส�ำคัญหรือเป็นผู้น�ำของชุมชน กลุ่มเป้าหมาย สร้างบุคลากรที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาและต่อยอด
ความส�ำเร็จของโครงการ และเพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ควรให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ
อย่างทั่วถึง เช่น ความจ�ำเป็นของโครงการ ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับ เป็นต้น
						- ด้านการบริหารจัดการ
							 ก่อนเริ่มด�ำเนินโครงการ ผู้ด�ำเนินงานควรให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนด
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยก�ำหนดแผนการด�ำเนินงาน (work plan)
ที่ระบุรายละเอียดที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินโครงการ เช่น พื้นที่ด�ำเนินงาน ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย (ข้อมูลพื้นฐาน
ความต้องการ ปัญหา) ปัจจัยที่จ�ำเป็น เครือข่าย ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ประสานงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์ รวมทั้ง
ช่วงเวลาในการดูแลรักษาผลผลิต เพื่อการติดตามผลที่ชัดเจนและลดการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ อย่างไรก็ตาม
ควรวางแผนและซักซ้อมความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
							 เมื่อเริ่มด�ำเนินโครงการควรบูรณาการการท�ำงานทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง
และครบวงจร โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และในบางพื้นที่ควรพิจารณาเพิ่มระดับการบูรณาการกับหน่วยงาน
ในพื้นที่ สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนท้องถิ่น และในกรณีที่ไม่สามารถหาพันธมิตรภาครัฐได้ ควรให้
ภาคเอกชนเป็นผูร้ ว่ มด�ำเนินการ แต่ตอ้ งก�ำหนดเงือ่ นไขและหลักเกณฑ์ให้ชดั เจน รวมทัง้ ควรสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เกี่ยวกับข้อมูลด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เช่น ความจ�ำเป็นของโครงการ ประโยชน์
ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากมีความจ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดของแผนงาน
ควรเร่งด�ำเนินการปรับแผนงาน กิจกรรมหรือวิธีการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา สถานการณ์
ลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่
							 หลังโครงการแล้วเสร็จควรติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินงานทั้งผลลัพธ์
ผลกระทบทีม่ ตี อ่ ชุมชน หรือกลุม่ เป้าหมาย และหน่วยงานควรรายงานผลการด�ำเนินโครงการต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ควรติดตามความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำมาปรับปรุงและเพิ่มเติมการให้บริการให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งควรมีแผนงาน แนวทาง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถต่อยอด
และพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพได้หลังจากจบโครงการ เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การท�ำการตลาด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
						- ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมาย
							 โครงการที่เป็นการจ้างที่ปรึกษาด�ำเนินการ ผู้รับผิดชอบควรเขียนข้อเสนอ
โครงการ (TOR) ให้ชดั เจน และควรสรรหาทีป่ รึกษาโครงการทีม่ คี วามคิดริเริม่ สร้างสรรค์ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
						- ด้านเทคโนโลยี
							 กระทรวงหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการควรสนับสนุนงบประมาณหรือ
ทรัพยากร เทคโนโลยีตา่ ง ๆ ทีจ่ ำ� เป็นเพิม่ มากขึน้ เพือ่ ให้สามารถบริหารจัดการและขยายการด�ำเนินงานให้ครอบคลุม
ความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย ขยายพืน้ ที่ หรือเพิม่ ความหลากหลายของกิจกรรมได้มากขึน้ รวมทัง้ ผูด้ ำ� เนินโครงการ
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ควรจัดท�ำและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นฐานข้อมูลส�ำหรับการด�ำเนินงานในอนาคต และหากเป็น
การด�ำเนินงานร่วมกันของหลายหน่วยงาน จ�ำเป็นต้องก�ำหนดผู้รับผิดชอบหลักให้ชัดเจน
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลาง
						- ด้านงบประมาณ
							 ในการพิจารณางบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ส�ำนักงบประมาณควร
ค�ำนึงถึงราคาจริง ณ ช่วงเวลาด�ำเนินการ รวมทั้งควรก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณากลั่นกรองที่ดีไว้ในเอกสาร
ค�ำของบประมาณ เพื่อประโยชน์ในการติดตามความส�ำเร็จของโครงการต่อไป
							 คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
ควรให้อ�ำนาจการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณแก่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพิ่มมากขึ้น
						- ด้านการบริหารจัดการ
							 ส�ำหรับบางโครงการเห็นควรให้มีการด�ำเนินการต่อเนื่อง เช่น โครงการที่
สามารถตอบสนองความต้องการทีแ่ ท้จริงของประชาชนหรือกลุม่ เป้าหมายได้เป็นอย่างดี กระทรวงควรพิจารณาเพิม่
กลุม่ เป้าหมาย พืน้ ทีด่ ำ� เนินการ ลักษณะ หรือประเภทผลผลิตให้มากขึน้ รวมทัง้ พัฒนาให้สามารถสนองความต้องการ
ของชุมชนได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร และให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่และชุมชน
โดยอาจจัดท�ำเป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญและก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน หรือหากหน่วยงานเดิมไม่พร้อมด�ำเนินการต่อ
ควรส่งต่อการด�ำเนินงานไปยังหน่วยงานทีม่ คี วามพร้อมเพียงพอในการด�ำเนินโครงการเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มการบูรณาการร่วมกันทั้งในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานในด้านการด�ำเนินการ
ข้อมูล และทรัพยากรให้มากขึ้น
							 ส�ำหรับการติดตาม ประเมินผลโครงการ ส่วนราชการทีม่ หี น่วยงานและเครือข่าย
ในพื้นที่ควรก�ำหนดให้มีกลไกก�ำกับ ดูแล ติดตามในภาพรวมของจังหวัด เพื่อการบูรณาการทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงขับเคลือ่ นงานให้เป็นเอกภาพ ตลอดจนก�ำกับ ติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินการและเป้าหมายให้บรรลุผล
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
						- ด้านงบประมาณ
							 ส�ำนักงบประมาณควรสนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินการต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน เช่น ด้านบ�ำรุงรักษา ด้านบริหารจัดการการใช้ผลผลิต หรือควรก�ำหนดมาตรการเพื่อเร่งรัด
ให้ส่วนราชการส่งมอบผลผลิตโครงการ หรือถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
							 การก�ำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในภาครัฐ ส�ำนักงบประมาณควรมี
ข้อยกเว้นส�ำหรับโครงการประเภทสิ่งก่อสร้าง หรือโครงการที่มีข้อจ�ำกัดของฤดูกาล
						- ด้านการบริหารจัดการ
							 ในกรณีที่มีการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน หรือเป็นโครงการที่มี
ความซ�้ำซ้อนกันในหลายหน่วยงาน จ�ำเป็นที่ต้องก�ำหนดผู้รับผิดชอบหลักและผู้ประสานงานหลัก นอกจากนั้น
เพื่ อ เพิ่ ม ความคุ ้ ม ค่ า ควรสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การบู ร ณาการใช้ ป ระโยชน์ จ ากผลผลิ ต ของโครงการอย่ า งจริ ง จั ง
โดยสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน
●

●
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							 รัฐบาลควรสร้างและใช้ประโยชน์จากกลไกการติดตามผลการด�ำเนินโครงการ
ระบบข้อมูลโครงการ และให้มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง
						- ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมาย
							 ในบางโครงการอาจจ�ำเป็นต้องมีกฎหมายรองรับหรือสนับสนุนการท�ำงาน
หรืออาจต้องทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
		 1.2) ลักษณะที่ 2 : การด�ำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
		 (1) แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
				 แผนงานบู ร ณาการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ใ นปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ น�ำไปสู่
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและลดต้นทุนโลจิสติกส์ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน
ทางราง ทางนํ้า และทางอากาศ รวมทั้งสนับสนุนระบบขนส่งในเขตเมือง ส่งเสริมการร่วมทุนระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนในการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
ในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม พัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ปรับปรุง
ระบบการพัฒนาและจัดการก�ำลังคนด้านโลจิสติกส์ เร่งรัดการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศ จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพกลไก
การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ควบคู่กับการเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง และการก�ำหนด
มาตรฐานการคมนาคมขนส่งและโดยสาร ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่ส่งเสริมธุรกิจ
การค้าและบริการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยการด�ำเนินงานมี 3 เป้าหมาย 3 ตัวชีว้ ดั หลัก และ 8 แนวทางด�ำเนินงาน
หน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่ ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
8 กระทรวง 17 หน่วยงาน 4 รัฐวิสาหกิจ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 98,840.6843 ล้านบาท
มีโครงการทั้งสิ้น 66 โครงการ
				 ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อ.ค.ต.ป. กลุม่ กระทรวงด้านเศรษฐกิจ ร่วมกับ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงได้ดำ� เนินการคัดเลือกติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลโครงการในแผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ จ�ำนวน 5 กระทรวง คือ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ รวม 38 โครงการ โดยโครงการกระจายอยู่
ทั้ง 3 เป้าหมายของแผนงานบูรณาการฯ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 80,213.1233 ล้านบาท (ข้อมูลจาก ค.ต.ป.
ประจ�ำกระทรวงปรับปรุงล่าสุด 9 เมษายน 2561) คิดเป็นร้อยละ 81.15 ของแผนงานบูรณาการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ทั้งหมด ทั้งนี้รายชื่อโครงการและผลการด�ำเนินงาน มีดังต่อไปนี้
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ลำ�ดับ

โครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

กระทรวงคมนาคม
สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
1

โครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านโลจิสติกส์

5.4940

2

โครงการพัฒนางานด้านค้นหาและช่วยเหลืองานนิรภัยการบินและสอบสวนด้าน
การบินพลเรือนตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

1.0032

โครงการพัฒนางานด้านค้นหาและช่วยเหลืองานนิรภัยการบินและสอบสวนด้าน
การบินพลเรือนตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
กรมเจ้าท่า

7.4775

3

4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งทางน�้ำและพาณิชย์นาวีสนับสนุนระบบโลจิสติกส์
กรมการขนส่งทางบก
5

โครงการก่อสร้างอาคารชานชาลาขนถ่ายสินค้าและอาคารคลังสินค้าภายใน
สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล

6

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อด�ำเนินการตามมาตรา 25 และ มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าและ
สถานีขนส่งสินค้า ในพื้นที่ 19 แห่ง
โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม

43.2617

โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของจังหวัดเชียงราย
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับการเปิดเสรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

479.1738
25.0000

7
8
9

กรมท่าอากาศยาน
10 โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง
11 โครงการแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยาน
12 โครงการการพัฒนาท่าอากาศยานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กรมทางหลวง
13 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
14 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่
15 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
16 โครงการก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางลูกรังเป็นทางลาดยาง
17 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ
18 โครงการทางจักรยานเพื่ออำ�นวยความสะดวกและปลอดภัย
19 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
20 โครงการก่อสร้างทางหลวงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่
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136.4533

13.1600

413.7055
715.4200
401.0380
17,877.8610
830.9932
8,310.0009
720.4567
964.9598
269.1172
23,908.1795
3,521.1381

ลำ�ดับ

โครงการ

21

โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย

22

โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน

23

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษสินค้าในพื้นที่ 19 แห่ง

กรมทางหลวงชนบท
24 โครงการพัฒนาโครงข่ายสะพาน
25 โครงการยกระดับมาตรฐานทาง
26 โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อการเชื่อมต่อระบบขนส่ง
27 โครงการพัฒนาถนนผังเมือง
28 โครงการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค
29 โครงการก่อสร้างเพื่อยกระดับมาตรฐานสะพาน
30 โครงการอำ�นวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
31 โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
32 โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
33 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กระทรวงพาณิชย์

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)
196.7351
14.7076
4,820.2060
1,786.6220
5,461.7407
2,284.8605
895.8632
3,348.9817
368.9345
945.6540
746.4736
141.5589
18.0000

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
34

โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์

21.1642

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
35

โครงการยกระดับความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของ
ภาคอุตสาหกรรม

53.7771

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
36

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร

3.5860

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
37

โครงการบริการวิเคราะห์และทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางราง
(หมายเหตุ : งบประมาณที่เหลือ 49 ลบ. เป็นงบผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

59.0000
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ลำ�ดับ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

โครงการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
38

โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง
(หมายเหตุ : เป็นโครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 งบรวม 376.4768 ลบ.
ส�ำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีเป้าหมายการใช้จ่ายที่ 1.4194 ลบ.)

(งบรวม 60-63)
376.4768

รวม

80,213.1233

				

ทั้งนี้ มีผลการด�ำเนินงานแยกตามกระทรวง ดังนี้

				 กระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย 33 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น
79,699.1192 ล้านบาท (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 เมษายน 2561) ด�ำเนินการโดย 7 หน่วยงาน ผลการด�ำเนินงาน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 พบว่า ส่วนใหญ่มีผลการด�ำเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 80 - 100 และมีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณตามโครงการคิดเป็นร้อยละ 70 - 80 ขึ้นไป แต่มีบางโครงการมีผลการเบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ 70
				 กระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย 1 โครงการ ได้รบั การจัดสรรงบประมาณจ�ำนวน 21.1642
ล้านบาท ด�ำเนินการโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน
2560 จ�ำนวน 19.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.23 และผลจากการด�ำเนินโครงการพบว่า มีผู้ให้บริการ
โลจิสติกส์และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศที่ได้รับการพัฒนาด้านบริหารจัดการโลจิสติกส์ จ�ำนวน 546 ราย
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้คือ 500 ราย ดังนั้น การประเมินผลผลิตของโครงการจึงอยู่ในระดับดีมาก
แต่ไม่สามารถประเมินผลลัพธ์จากการด�ำเนินโครงการได้ เนื่องจากโครงการต่าง ๆ ไม่มีการก�ำหนดตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายในระดับผลลัพธ์ อย่างไรก็ตาม คาดว่าการด�ำเนินโครงการจะส่งผลกระทบทางบวกต่อนโยบายรัฐบาล
เศรษฐกิจ ประชาชน ชุมชนพืน้ ที่ และภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางของโลจิสติกส์ในภูมภิ าคอาเซียน
				 กระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 1 โครงการ แบ่งเป็น 5 โครงการย่อย ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวน 53.7771 ล้านบาท ด�ำเนินการโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ผลการด�ำเนินงานพบว่า โครงการมีเป้าหมายสถานประกอบการ 297 ราย สามารถด�ำเนินการ 335 ราย หรือคิดเป็น
ร้อยละ 113 ของเป้าหมายการด�ำเนินงาน ส�ำหรับแผนอบรมบุคลากรมีเป้าหมาย 1,080 ราย สามารถด�ำเนินการได้
1,224 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 113 ของเป้าหมายการด�ำเนินงาน
				 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 1 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จ� ำ นวน 3.5860 ล้ า นบาท ด� ำ เนิ น การโดยส� ำ นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2560
มีผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 2.1888 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.04 ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร โดยมีรายละเอียดผลการด�ำเนินงาน 3 กิจกรรม ทัง้ นี้ พบว่าการด�ำเนินการในกิจกรรมการจัดท�ำร่างยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) ล่าช้ากว่าแผนงานที่ก�ำหนด เนื่องจาก
ต้ อ งรอการด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข องคณะกรรมการ
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พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แล้วเสร็จและประกาศใช้เมื่อเดือนกันยายน 2560) และยังไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ก ารเกษตร มี ป ลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ ป็ น ประธาน
และคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) มีนายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน
				 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ
				 1) โครงการบริการวิเคราะห์และทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางราง
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพร้อมบุคลากรและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการด้านระบบรางให้สามารถ
รองรับการขยายตัวของระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ ผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า
แม้จะมีบางกิจกรรมที่มีผลการเบิกจ่ายไม่ทันปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แต่ก็เป็นงบผูกพันที่มีแผนการส่งมอบ
ภายในปี พ.ศ. 2560 จึงไม่กระทบต่อแผนการด�ำเนินงาน โดยสามารถด�ำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกตัวชี้วัด
				 2) โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง (โครงการต่อเนื่อง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563) การด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะเป็นการออกแบบอาคาร
ห้องปฏิบัติการและระบบอาคารที่จ�ำเป็น ผลการด�ำเนินงานในไตรมาส 4 พบว่า ได้ด�ำเนินการตรวจรับงานจ้างแล้วเสร็จ
จ�ำนวน 3 งวดงาน เบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 1.3359 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97 ของงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ได้รับ และมีการขยายสัญญาเนื่องจากในระหว่างการออกแบบ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้รับทราบข้อมูลของ
เครือ่ งมือวัด HFSM 10 MN ทีม่ แี ผนจะด�ำเนินการจัดซือ้ และติดตัง้ ในอาคารดังกล่าวมีขนาดใหญ่และมีนำ�้ หนักมากกว่า
พืน้ ทีแ่ ละโครงสร้างทีอ่ อกแบบไว้ จึงมีความจ�ำเป็นต้องปรับแบบเพือ่ ให้สามารถขนย้ายและติดตัง้ เครือ่ งมือวัดดังกล่าว
ในอาคารได้
				

(1.1) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย
ดีมาก

ดีมาก

ผลผลิต

ดี

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

N/A

คค (1) พณ (1)
อก (1)
คค (2)

3
คค (9) วท (1)

พอใช้

คค (4)

คค (15) กษ (1)
วท (1)

33
1

คค (1)

ควรปรับปรุง

-

N/A
รวม

รวม

5

10

5

17

คค (1)

1

1
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จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเปรียบเทียบผลผลิตกับ
ผลการเบิกจ่าย พบว่า โครงการที่มีผลผลิตและผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดี-ดีมาก มีจ�ำนวน 15 โครงการ โดยเป็น
โครงการของกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีผลผลิตอยู่ในระดับดี (33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.84
จากโครงการที่ตรวจติดตามทั้งหมด) แต่มีผลการเบิกจ่ายส่วนใหญ่อยู่ในระดับควรปรับปรุง (17 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 44.74 จากโครงการที่ตรวจติดตามทั้งหมด) ทั้งนี้ มีโครงการของกระทรวงคมนาคม 1 โครงการ
ยังไม่มีข้อมูลผลการเบิกจ่ายและผลผลิตการด�ำเนินโครงการ
				

(1.2) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ดีมาก

ดีมาก

ดี

ควรปรับปรุง

อก (1)
กษ (1)

ดี
ผลผลิต

พอใช้

พอใช้

N/A

รวม

คค (1) พณ (1)

3

คค (30) วท (2)

33

คค (1)

1
-

ควรปรับปรุง
N/A
รวม

1

1

-

-

คค (1)

1

36

38

จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเปรียบเทียบผลผลิตกับผลลัพธ์
พบว่า โครงการที่มีผลผลิตและผลลัพธ์อยู่ในระดับดี - ดีมาก มีจ�ำนวน 2 โครงการ โดยเป็นโครงการของกระทรวง
อุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า โครงการส่วนใหญ่มีระดับผลผลิต
อยู่ในระดับดี ในขณะที่มีระดับผลลัพธ์ที่ยังไม่สามารถประเมินผลได้ เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการ และตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์บางตัววัดผลในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งการจัดเก็บสถิติข้อมูลต้องใช้ระยะเวลา
จึงยังไม่สามารถประเมินผลลัพธ์ในภาพรวมของโครงการได้ในขณะนี้
				 (1.3) บทวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
					
ความเหมาะสมของโครงการ
						 จากการประเมินความเหมาะสมโครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ของกลุม่ กระทรวงด้านเศรษฐกิจ จ�ำนวน 38 โครงการ ภาพรวมพบว่า แผนงานบูรณาการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์สามารถด�ำเนินการได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนด
โดยมีองค์ประกอบหลายประการที่ช่วยสนับสนุนให้ประสบผลส�ำเร็จ ถึงแม้ว่ามีโครงการที่ด�ำเนินการได้ไม่ครบ
บางองค์ประกอบ แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบท�ำให้แผนงานบูรณาการฯ ไม่ประสบผลส�ำเร็จ ทั้งนี้ สามารถสรุป
รายละเอียดได้ ดังนี้
●
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						- การก�ำหนดวัตถุประสงค์ของทุกโครงการมีความเหมาะสม มีความสอดคล้อง
และเชือ่ มโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ และนโยบายของรัฐบาล :
ด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น
						- โครงการส่วนใหญ่มีการวางแผนและก�ำหนดกิจกรรมการปฏิบัติงานไว้อย่าง
เหมาะสม มีการติดตามผลการด�ำเนินงาน มีเพียงบางโครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์และกระทรวง
อุตสาหกรรมทีแ่ ผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) ไม่แสดงรายละเอียดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านอย่างชัดเจน และไม่สามารถ
ด�ำเนินการตามแผนงานได้ ทั้งนี้ โครงการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแผนการด�ำเนินงานในแต่ละปี
(โครงการต่อเนื่องระยะยาว) และกิจกรรมการปฏิบัติงาน รวมทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ตามแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปี
ไว้ชัดเจน แต่ยังไม่ครอบคลุมเรื่องรถไฟความเร็วสูงที่เป็นเรื่องส�ำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจที่ส�ำคัญของประเทศเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0
						- โครงการส่วนใหญ่มีการศึกษาผลกระทบก่อนเริ่มด�ำเนินการ มีการก�ำหนด
ตัวชี้วัดระดับผลผลิตไว้อย่างเหมาะสม สะท้อนให้เห็นความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม
เช่น ระยะทางก่อสร้างถนน 3,469.088 กิโลเมตร และสะพาน 169 แห่ง เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการของ
โครงข่ายคมนาคมขนส่ง ทั้งนี้ มีโครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 1 โครงการที่ไม่ได้ก�ำหนด
ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย ฉะนัน้ จึงควรมีการวางแผนติดตามประเมินผลโครงการเพือ่ น�ำผลการประเมินมาเป็น
ข้อมูลในการก�ำหนดผลลัพธ์และค่าเป้าหมายที่วัดได้และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
						- ด้านงบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสมเพียงพอในการด�ำเนินโครงการ
รวมทั้ง การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ บุคลากร อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการด�ำเนินงาน มีเพียงบางหน่วยงาน
ในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่พบปัญหาเรื่องความพร้อมของบุคลากร เนื่องจากมีต�ำแหน่งว่างรอ
การบรรจุและแต่งตั้งอยู่จ�ำนวนหนึ่ง
							 โครงการส่วนใหญ่มคี วามพร้อมและได้รบั การสนับสนุนด้านพืน้ ทีด่ ำ� เนินการ
รวมทั้งได้ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
คมนาคม ก่อนเริ่มด�ำเนินการได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับชุมชน และ
จัดท�ำกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยสนทนากลุ่มย่อย ส�ำรวจความคิดเห็น จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
เชิงปฏิบัติการจากทุกภาคส่วน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มีบางโครงการของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงคมนาคมพบปัญหาเรื่องการส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้าง เนื่องจากรอการอนุญาตจากส่วนราชการอื่นให้ใช้
พื้นที่ด�ำเนินการ เช่น โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟของกรมทางหลวง
●

ปัจจัยน�ำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร

						 จากการประเมินปัจจัยน�ำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากรของโครงการตาม
แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ภาพรวม พบว่า
โครงการได้รบั การสนับสนุนด้านงบประมาณและการใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม ได้แก่ จ�ำนวนบุคลากร
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และความรู้ความเชี่ยวชาญในงานด้านการวิจัย วัสดุอุปกรณ์ เงินค่าตอบแทนของนักวิจัย รวมถึงค่าจ้างเก็บข้อมูล
เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนให้แผนงานบูรณาการฯ ประสบผลส�ำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ อาจมี
ปัญหาอุปสรรคบางประการแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินโครงการในภาพรวม นอกจากนี้ โครงการส่วนใหญ่
มีการศึกษาเชิงวิชาการและเชิงประจักษ์ ครอบคลุมทั้งประเด็นภายในและภายนอกประเทศ ท�ำให้เกิดองค์ความรู้
รวมทั้งมีการจัดท�ำคู่มือ ข้อก�ำหนด และแนวทางการปฏิบัติงานตามเทคนิควิชาการ โครงการของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทเี่ ป็นโครงการอยูใ่ นระยะเริม่ ต้น ต้องพึง่ พาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะทางของผู้ผลิต จึงต้องการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ องค์ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยี
และความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บุคลากร และห้องปฏิบัติการด้านระบบรางให้มี
ความพร้อม รองรับการพัฒนาระบบรางของประเทศ นอกจากนี้ มีอุปสรรคในการด�ำเนินงาน คือ ฝนตกชุกท�ำให้
การขนส่งวัตถุดิบและปัจจัยน�ำเข้าอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการด�ำเนินงานมีความล่าช้า
●

กระบวนการด�ำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

						 จากการประเมินกระบวนการด�ำเนินงานตามแผนงานของโครงการในแผนงาน
บูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ พบว่า โครงการมีการ
ด�ำเนินงานแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาและแผนการด�ำเนินโครงการร้อยละ 80 - 100 ทั้งนี้ มี 3 โครงการของ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีการด�ำเนินงานคลาดเคลื่อนไปจากแผนงานฯ เช่น โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ เนือ่ งจากพบปัญหาเรือ่ งการส่งมอบพืน้ ทีใ่ ห้แก่ผรู้ บั จ้าง เป็นต้น นอกจากนีม้ ขี อ้ สังเกตว่า
โครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมทีว่ างแผนว่าจะเริม่
ด�ำเนินการในไตรมาสที่ 4 นั้น ควรเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ไตรมาสแรก เพราะเป็นภารกิจหลักของกระทรวงคมนาคม
ส�ำหรับการเบิกจ่ายเงินของโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการภาพรวม
คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 70 ทั้งนี้ มีโครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีบางกิจกรรม
ที่ยังเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย ได้แก่ การจัดท�ำร่างยุทธศาสตร์และรายงานผลการศึกษา
และไม่มีนโยบายให้ไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ จึงมีงบประมาณเหลือจ�ำนวนมาก คิดเป็น ร้อยละ 61.04 ของ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
●

ผลผลิตโครงการ

						 จากการประเมินผลผลิตโครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ สรุปได้ว่า โครงการส่วนใหญ่มีความส�ำเร็จตามตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ก�ำหนด คือ ระดับดี อยู่ในช่วงร้อยละ 71 - 80 ขึ้นไป ทั้งนี้ มีเพียง 1 โครงการของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงคมนาคมที่ระดับผลผลิตอยู่ในระดับพอใช้ คือ การด�ำเนินการจัดหาอุปกรณ์สอบสวนอากาศยานประสบ
อุบัติเหตุให้ได้ร้อยละ 62.98 จากเป้าหมายร้อยละ 100 เนื่องจากอุปกรณ์บางรายการไม่สามารถด�ำเนินการส่งมอบ
และตรวจรับได้ทันภายในก�ำหนดเนื่องจากเป็นอุปกรณ์น�ำเข้าจากต่างประเทศ
●

ผลลัพธ์โครงการ

						 จากการสอบทานและประเมินผลในภาพรวมของผลลัพธ์โครงการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 พบว่า โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์สว่ นใหญ่อยูร่ ะหว่าง
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ด�ำเนินการ และตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์บางตัววัดผลในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งการจัดเก็บสถิติข้อมูลต้องใช้ระยะเวลา จึงยัง
ไม่สามารถประเมินผลลัพธ์ในภาพรวมของโครงการได้ในขณะนี้ มีเพียงโครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรมที่มีผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดในระดับดีเด่น อยู่ในช่วงร้อยละ 91 - 100 อย่างไรก็ตาม การก�ำหนด
ตัวชี้วัดผลลัพธ์โครงการมีข้อสังเกตว่า โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ไม่มีการก�ำหนดตัวชี้วัด
ระดับผลลัพธ์ ท�ำให้ไม่สามารถวัดความส�ำเร็จระดับผลลัพธ์ได้
●

ผลกระทบโครงการ

						 จากการประเมินผลกระทบโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า โครงการ
ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์สว่ นใหญ่มผี ลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างด�ำเนินการ
หรือหลังจากการด�ำเนินโครงการแล้วเสร็จ มีผลกระทบทางด้านบวก ได้แก่ เพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริม
การด�ำเนินงานด้านการเดินทางและการขนส่งสินค้าของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
แก่ประชาชนในพืน้ ที่ เป็นการน�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาใช้เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน สามารถลดต้นทุน
ด้านโลจิสติกส์ภาคเกษตร โดยลดความเสียหายของสินค้าท�ำให้เน่าเสียลดลง รวมทัง้ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย
ในฐานะศูนย์กลางของโลจิสติกส์ในภูมภิ าคอาเซียนมีความชัดเจนและเป็นทีย่ อมรับมากขึน้ ส�ำหรับผลกระทบด้านลบ
เป็นผลกระทบปกติของการด�ำเนินโครงการโดยทั่วไป เช่น ผลกระทบระหว่างการก่อสร้าง อาทิ ฝุ่นละออง เสียง
การเดินทางไม่สะดวก เป็นต้น ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าโครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีผลกระทบด้านเทคโนโลยี คือ องค์ความรู้ระบบรางเป็นเทคโนโลยีเฉพาะทางของผู้ผลิตในต่างประเทศ
ต้องพึ่งพาการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
●

ประสิทธิภาพโครงการ

						 จากการประเมินผลในภาพรวมของประสิทธิภาพโครงการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ทั้ง 3 ด้าน สรุปได้ว่า โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ด�ำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยส่วนใหญ่สามารถ
ด�ำเนินการได้ตามเป้าหมายภายใต้เงินงบประมาณที่ได้รับ มีบางโครงการสามารถด�ำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด
โครงการส่วนใหญ่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ อาทิ
						- สามารถแก้ไขปัญหาตลิ่งพังให้กับชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้
						- เป็นการพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ ช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง
ของประชาชนมากยิ่งขึ้น ท�ำให้ประชาชนในพื้นที่อ�ำเภอมีรายได้จากการท�ำธุรกิจ
						- สามารถเชื่ อ มความสั ม พั น ธ์ ข องชุ ม ชน และที่ ส� ำ คั ญ คื อ เชื่ อ มโอกาส
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบททั่วประเทศ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถเดินทาง
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
						- รองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
						- สามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของสินค้าเกษตรได้ครอบคลุมทั้งด้านต้นทุน ด้านระยะเวลาขนส่งสินค้าเกษตร และด้านความน่าเชือ่ ถือ
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						 - เกิดการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานแก่สถานประกอบการ/ชุมชน
						- ช่วยให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศได้รับ
การพัฒนาด้านบริหารจัดการธุรกิจของตนเอง รวมทัง้ ส่งผลให้ธรุ กิจต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตาม มีบางโครงการอยูใ่ นระยะ
เริ่มต้นจึงยังไม่สะท้อนผลในการสนองต่อการแก้ปัญหาในพื้นที่
				

(1.4) ปัญหา/อุปสรรคที่ส�ำคัญ
●

ด้านอุปกรณ์/สถานที่

						- พบปัญหาและอุปสรรคที่ส�ำคัญที่ส่งผลให้การด�ำเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก�ำหนด โดยมีสาเหตุเกิดจากปัจจัยภายนอกด้านสถานที่การด�ำเนินการ เช่น
							 • การขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ และการรถไฟแห่งประเทศไทย
ซึ่งบางโครงการใช้ระยะเวลา 1 - 2 ปี ในการพิจารณาอนุญาต ท�ำให้การด�ำเนินโครงการต้องหยุดชะงักไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ติดต่อประสานงาน ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
							 • พบปั ญ หาการเกิ ด อุ ท กภั ย ท� ำ ให้ ต ้ อ งปรั บ เปลี่ ย นพื้ น ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ ง
โลจิสติกส์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนความเป็นจริงมากขึ้น
							 • พบปัญหาด้านสถานทีใ่ นการก่อสร้างทีเ่ กิดขึน้ หลังจากด�ำเนินการแล้ว เช่น
ต้องมีการรื้อย้ายแนวสายไฟฟ้าแรงสูงฝังใต้ดิน การขุดเจาะพบน�้ำใต้ดินระหว่างด�ำเนินการ ซึ่งท�ำให้ต้องมีการหารือ
เพื่อให้ได้ข้อยุติถึงการปรับเปลี่ยนวิธีด�ำเนินงานที่เหมาะสม รวมถึงผลกระทบกับเครื่องมือต่าง ๆ อันส่งผลให้
การก่อสร้างอาคารทดสอบระบบรางด�ำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผนงาน และส่งผลให้การติดตั้งเครื่องทดสอบและ
พัฒนาระบบรางรถไฟแบบหลายแกนและเครื่องทดสอบและพัฒนาโบกี้รถไฟล่าช้าไปด้วย
						- การจ้างออกแบบอาคารพัฒนามาตรฐานการวัดเพือ่ รองรับการพัฒนาระบบราง
มีความล่าช้า เนื่องจากต้องแก้ไขแบบเพื่อรองรับขนาดเครื่องมือใหม่ ท�ำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบัน
มาตรวัดวิทยาไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สนข. และท�ำให้ต้องด�ำเนินการยื่นโครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุนด้านงบประมาณในการก่อสร้างอาคารฯ และจัดหาเครือ่ งมือมาตรฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แทน
โดยการก่อสร้างอาคารนั้นจะใช้ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 18 เดือน (แล้วเสร็จประมาณกลางปี พ.ศ. 2563)
และจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
●

					

ด้านการบริหารจัดการ
ในการด�ำเนินโครงการจะพบปัญหา ข้อจ�ำกัดและอุปสรรคในเรือ่ งการบริหารจัดการ เช่น

						- พบปัญหาซึง่ มีขอ้ จ�ำกัดในการได้มาซึง่ ข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ของบางโครงการ
เช่น ในเรือ่ งของกิจการพาณิชย์นาวีทคี่ รอบคลุมหลายกิจการซึง่ แต่ละกิจการมีความแตกต่างกันออกไป (คค)
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						- ผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ไทยมีระดับความสามารถและศักยภาพธุรกิจทีแ่ ตกต่างกัน
รวมถึงธุรกิจมีความหลากหลาย ดังนัน้ การจัดกิจกรรมเพือ่ ตอบสนองกลุม่ เป้าหมายทีม่ คี วามต้องการต่างกันจึงท�ำได้
ค่อนข้างยาก รวมทัง้ ผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับการบริหารธุรกิจของ
ตนเองให้อยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวมากกว่าการพัฒนาประสิทธิภาพซึ่งจะเห็นผลในระยะยาว
						- แผนยุทธศาสตร์ระบบโลจิสติกส์ภาพรวมของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 - 2564
ซึ่งจัดท�ำโดยส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ออกมาล่าช้า มีผลท�ำให้
การยกร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร ปี พ.ศ. 2560 - 2564 จัดท�ำโดย
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรต้องล่าช้าออกไปด้วย เนื่องจากต้องรอความชัดเจนในประเด็นยุทธศาสตร์ที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ต้องรับผิดชอบ และเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน
							 ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม ด�ำเนินไปด้วยดีเป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังไม่สามารถประเมินผลโครงการตาม
แผนบูรณาการฯ ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเป็นเพียง 1 องค์ประกอบของระบบ
โลจิสติกส์เท่านั้น แต่องค์ประกอบของโลจิสติกส์ด้านอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นทั้งหน่วยราชการ
และภาคเอกชนจะมีความคืบหน้าอย่างไร จะส่งผลให้โลจิสติกส์ของประเทศมีคา่ ใช้จา่ ยลดลงตามทีร่ ฐั บาลตัง้ เป้าหมาย
ไว้ได้หรือไม่ ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะน�ำไปประเมินผลและอาจอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
			

(1.5) ข้อเสนอแนะ
●

ข้อเสนอแนะต่อผู้ด�ำเนินงาน

						- ด้านอุปกรณ์/สถานที่
							 • หน่วยงานเจ้าของโครงการควรท�ำการส�ำรวจปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนิน
โครงการ ทั้งในเรื่องแนวเขตทางที่อยู่ในความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการก่อสร้างต่าง ๆ
รวมทั้งความพร้อมและวางแผนด�ำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้ล่วงหน้าเพื่อให้โครงการสามารถด�ำเนินการได้ทันทีและ
เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยในการจัดท�ำค�ำขอตั้งงบประมาณ หน่วยงานควรค�ำนึงถึงความพร้อมของโครงการเป็นส�ำคัญด้วย
							 • ควรวางแผนเตรียมความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ในการทดสอบระบบรางให้
ครบถ้วน เตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามงบผูกพันโครงการฯ ควรจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือโดยก�ำหนดให้มีความละเอียด (resolution) เนื่องจากเป็นหน่วยวัดและทดสอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
คุณภาพของอุปกรณ์ระบบราง
						- ด้านบุคลากร
							 • ควรเน้นเรือ่ งคน และการเตรียมความพร้อมสร้างคนให้ทนั กับความก้าวหน้า
ของประเทศในเรื่องระบบราง รวมทั้งตั้งทีมขึ้นมาขับเคลื่อนให้ทันกับความรวดเร็วของการพัฒนาระบบรางของ
ประเทศ และช่วยผลักดันในเรื่องการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ (local content) ซึ่งจะลดการผูกขาดจากต่างประเทศ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

65

						- ด้านการบริหารจัดการ
							 • ผู้บริหารทุกส่วนราชการควรให้ความส�ำคัญในการท�ำงานแบบบูรณาการ
โดยเฉพาะโครงการที่เป็นนโยบายส�ำคัญของรัฐ
							 • ส่วนราชการหรือผูร้ บั ผิดชอบควรให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และค่าเป้าหมายที่ชัดเจนครอบคลุมวัตถุประสงค์ มีการจัดท�ำฐานข้อมูล (ลูกค้า/
ผู้รับประโยชน์) เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลส�ำเร็จของโครงการและปรับปรุงการด�ำเนินงานต่อไป
							 • โครงการบางส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมยังด�ำเนินการตอบสนอง
การแก้ไขปัญหาให้กับสถานประกอบการได้จ�ำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจ�ำนวนสถานประกอบการทั้งหมด ผู้รับผิดชอบ
โครงการจึงควรผลักดันและส่งเสริมให้สถานประกอบการทีเ่ ข้าร่วมโครงการให้มศี กั ยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ที่ได้รับไปยังวิสาหกิจที่อยู่ในกลุ่มในเครือเดียวกัน และหาแนวทางอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ให้แก่
ผู้ประกอบการได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น
							 • กระทรวงอุตสาหกรรมควรรวมงานด้านโลจิสติกส์ที่มีอยู่ในหน่วยงานอื่น
ในสังกัดมารวมไว้ด้วยกันเพื่อให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
							 • หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรมีการบูรณาการ
ฐานข้อมูลและการด�ำเนินงานในระดับพื้นที่ รวมถึงบูรณาการกับส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ด้านสินค้าเกษตร น�ำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของภาครัฐ
ต่อไป รวมทัง้ เมือ่ มีแนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพของสินค้าเกษตรแล้วควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร
ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ เข้าใจและเห็นถึงความส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตาม
ความต้องการของตลาด และควรมีการวางแผนป้องกันความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงก�ำหนด
กิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม
●

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลาง

						- ด้านบุคลากร
							 การให้ บ ริ ก ารสนามบิ น มี ลั ก ษณะการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ความปลอดภัยของสนามบิน และผูม้ าใช้บริการสนามบิน ซึง่ การจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาดูแลความปลอดภัยสนามบิน
อาจเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานได้ เนื่องจากบุคลากรที่จ้างขาดความรู้ ความเข้าใจ ความรับผิดชอบหรือ
มีประสบการณ์ความช�ำนาญไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดจุดอ่อนในการรักษาความปลอดภัยและน�ำไปสูเ่ หตุการณ์รา้ ยแรง
สร้างความเสียหายให้กบั ผูม้ าใช้บริการ และทรัพย์สนิ ของสนามบิน รวมถึงเกิดผลกระทบต่อการท่องเทีย่ วของประเทศ
คณะกรรมการก�ำหนดเป้าหมายและนโยบายก�ำลังคนภาครัฐ (คปร.) ควรที่จะสนับสนุนอัตราก�ำลังเป็นกรณีพิเศษ
ส�ำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสนามบินให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจอันส�ำคัญ
						- ด้านงบประมาณ
							 ส�ำนักงบประมาณควรด�ำเนินการก�ำหนดหลักเกณฑ์พิจารณากลั่นกรอง
โครงการที่ดี มีความยั่งยืน และสมควรได้รับเงินจัดสรรงบประมาณ ไว้ในเอกสารค�ำของบประมาณประจ�ำปี
เพื่อประโยชน์ในการติดตามวัดผลส�ำเร็จของโครงการ และประสิทธิภาพการใช้เงินงบประมาณได้ รวมทั้งก�ำชับให้
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ส่วนราชการเจ้าของเงินงบประมาณก�ำหนดตัวชี้วัดระดับผลผลิต/ผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย รวมทั้งมีแผนปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบและประเมินผลส�ำเร็จ
●

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

						- ด้านงบประมาณ
							 คณะกรรมการพิ จ ารณาการจั ด ท� ำ งบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ควรก�ำหนดให้มีการพิจารณาความพร้อมในการด�ำเนินโครงการและแผนการบริหารความเสี่ยง
เป็นปัจจัยประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการที่จะจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการฯ ด้วย
โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ใช้งบประมาณสูง ทั้งนี้ หากโครงการใดไม่มีความพร้อมแต่ส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ หน่วยงานเจ้าของโครงการจะได้พจิ ารณาปัญหาอุปสรรคให้ครบถ้วนในทุกมิติ
เพื่อเสนอฝ่ายนโยบายพิจารณาแก้ไขปัญหาตั้งแต่เริ่มด�ำเนินการ
						- ด้านการบริหารจัดการ
							 • กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรพิจารณา
เรือ่ งการวางระบบบริหารจัดการทีท่ ำ� ให้ระบบรางเกิดการใช้ประโยชน์สงู สุด ควรก�ำหนดวิสยั ทัศน์ (vision) ส�ำหรับอนาคต
ในเรื่องรถไฟความเร็วสูงโดยหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก�ำหนดบทบาทให้ชัดเจน รวมทั้งแสวงหาความเป็น
พันธมิตรร่วมกับประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อก�ำหนดมาตรฐานรถไฟความเร็วสูงให้เป็นมาตรฐานสากล
							 • กระทรวงคมนาคมควรพิจารณาประเด็นการพัฒนา และการบ�ำรุงรักษา
โครงสร้างการคมนาคมของประเทศ โดยต้องพิจารณาระบบต้นทุนการใช้ทรัพยากรประกอบด้วย ทั้งนี้เพื่อให้
การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมจ�ำนวนมากของประเทศสามารถสนับสนุนการเป็นศูนย์กลาง
การขนส่งของประชาคมอาเซียน และได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้านเศรษฐกิจที่สูงมากขึ้น
							 • กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ควรร่วมกันพัฒนาความรู้ให้แก่
ผู้ประกอบการขนส่งแบบต่อเนื่องหลายรูปแบบ (multimodal transport) เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความช�ำนาญ
ในการอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศและในประเทศ ตลอดจนขบวนการขนส่งสินค้า
ไปถึงปลายทางแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อเป็นการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ให้ประสบ
ความส�ำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ และเกิดประโยชน์กับประเทศไทย
							 • กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรก�ำหนดให้มีหน่วยงานเดียวที่ท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานและดูแลด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI) ในทางการค้า การขนส่ง และทางการเงิน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ด้านธุรกิจโลจิสติกส์ของนักธุรกิจไทย
		

(2) แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

				 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจยั และพัฒนาของประเทศ โดยสนับสนุนการวิจยั และ
พัฒนาที่สามารถตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์ ส่งเสริมงานวิจัยให้ได้มาซึ่งเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมหรือต้นแบบ เพื่อทดแทนการน�ำเข้าจากต่างประเทศ สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยสถาบัน
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การศึกษา สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มจ�ำนวนบุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพและตรงกับ
ความต้องการของทุกภาคส่วน นําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาไปใช้เพื่ออ้างอิงและต่อยอด ตลอดจนเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการความรู้ และภูมิปัญญาไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น
15,408.2059 ล้านบาท หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประกอบด้วย หน่วยงานเจ้าภาพ 2 หน่วยงาน
คือ ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง 15 กระทรวง 131 หน่วยงาน 3 ส่วนราชการไม่สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 1 หน่วยงาน
ของรัฐสภา 1 หน่วยงานของศาล 2 หน่วยงานอิสระของรัฐ 5 รัฐวิสาหกิจ และ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
มีจ�ำนวนโครงการรวม 203 โครงการ
				 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงการคลัง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง
ด้านเศรษฐกิจ ได้คัดเลือกติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการในแผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงการคลัง ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5.8493 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04 ของแผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทั้งหมด โดยทั้ง 4 โครงการสอดคล้อง
กับเป้าหมายที่ 2 ของแผนงานบูรณาการคือ วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ ตัวชี้วัดหลัก คือ
องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต คือ ความส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนรายปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
				 ผลการด�ำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาของกระทรวง
การคลัง จ�ำนวน 4 โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ก�ำหนดแผนการด�ำเนินโครงการ (action plan) และ
แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีระยะเวลาด�ำเนินการ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จ�ำนวน 5.8493 ล้านบาท ภาพรวมมีผลการด�ำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 4 โครงการ
โดยผลผลิตโครงการ คือ รายงานฉบับสมบูรณ์ (บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย) มีผลการเบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น
จ�ำนวน 5.6167 ล้านบาท และคงเหลือจากการเบิกจ่ายเงิน (เพื่อน�ำส่งคืนคลัง) จ�ำนวน 0.2326 ล้านบาท
ทั้งนี้รายชื่อโครงการและผลการด�ำเนินงานทั้ง 4 โครงการ มีดังนี้
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ลำ�ดับ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

โครงการ/ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

กระทรวงการคลัง
สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
1

โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงสร้างและระบบการกำ�กับดูแลระบบการเงิน
ระดับฐานราก

2.3973

2

โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาหลักเกณฑ์สากลและกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการกำ�กับ
ดูแลสหกรณ์เพื่อการพัฒนากฎหมายสหกรณ์ของไทย

0.8400

3

โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษากฎหมายและมาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อส่งเสริมธุรกิจสีเขียว

0.8500

สำ�นักงานบริหารหนี้สาธารณะ
4

โครงการการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการดำ�เนินนโยบายประชานิยมกรณีศึกษา
ลดมาตรการค่าครองชีพของประชาชนในโครงการรถเมล์ฟรี

1.7620

รวม

5.8493

			
				

(2.1) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย
ดีมาก

ผลผลิต

ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

N/A

รวม
4

กค (4)

ดี

-

พอใช้

-

ควรปรับปรุง

-

N/A

-

รวม

4

-

-

-

-

4

จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเปรียบเทียบผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย
พบว่าทุกโครงการมีผลผลิตและผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดีมาก โดยทุกโครงการสามารถด�ำเนินการได้ตามแผน
การด�ำเนินการ
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(2.2) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ดีมาก

ผลผลิต

ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

N/A

รวม
4

กค (4)

ดี

-

พอใช้

-

ควรปรับปรุง

-

N/A

-

รวม

4

-

-

-

-

4

จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเปรียบเทียบผลผลิตกับผลลัพธ์พบว่า
ทุกโครงการมีระดับผลผลิตและผลลัพธ์อยู่ในระดับดีมาก โดยทุกโครงการสามารถด�ำเนินการได้ตามเป้าหมายของ
การวิจยั เพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ มี่ ศี กั ยภาพ ผลลัพธ์มบี ทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่ น�ำไปใช้ประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจได้
				

(2.3) บทวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

ความเหมาะสมของโครงการ
						 จากการประเมินความเหมาะสมของโครงการทั้ง 4 โครงการ พบว่า ภาพรวม
อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม โดยการก�ำหนดวัตถุประสงค์โครงการมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลังและนโยบายของรัฐบาล มีการวางแผนการด�ำเนินโครงการ (action plan) และก�ำหนดกิจกรรม
การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน เช่น ก�ำหนดแผนการเบิกจ่ายเงิน ตัวชี้วัด ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้ง
การเตรียมความพร้อมการสนับสนุนด้านบุคลากร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย ด้านงบประมาณและอุปกรณ์
และการขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เช่น การจัดประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยและการสัมภาษณ์
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ กีย่ วข้องในโครงการวิจยั ฯ เป็นต้น ในการก�ำหนดตัวชีว้ ดั ระดับผลผลิต ซึง่ เป็นการวัดประสิทธิภาพโครงการ
ในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินมีการวางระบบการควบคุมภายในโดยมีการติดตาม ก�ำกับ และดูแลการด�ำเนินงาน
ในแต่ละกิจกรรมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โครงการส่วนใหญ่มกี ารจัดท�ำแผนบริหารความเสีย่ งในการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี เพือ่ ให้การบริหารงานโครงการมีความรัดกุมยิง่ ขึน้ ทัง้ นีม้ อี งค์ประกอบเพียง 1 ด้านทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ควรปรับปรุง
คือ ผลลัพธ์และการก�ำหนดตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ เนื่องจากไม่ได้มีการก�ำหนดตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ที่ชัดเจน
ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
						 อย่างไรก็ดี แผนงานบูรณาการฯ สามารถด�ำเนินการได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก�ำหนดโดยมีองค์ประกอบหลายประการที่ช่วยสนับสนุนให้ประสบผลส�ำเร็จ ถึงแม้ว่ามีโครงการที่
ด�ำเนินการได้ไม่ครบบางองค์ประกอบแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบท�ำให้แผนงานบูรณาการฯ ไม่ประสบผลส�ำเร็จ
●
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●

ปัจจัยน�ำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร

						 จากการประเมินผลปัจจัยน�ำเข้าโครงการและการใช้ทรัพยากร สรุปภาพรวม
มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก โดยแผนงานบูรณาการฯ ได้รบั การสนับสนุนด้านงบประมาณและการใช้ทรัพยากร
อย่างเพียงพอและเหมาะสม ได้แก่ จ�ำนวนบุคลากรและความรู้ความเชี่ยวชาญในงานด้านการวิจัย วัสดุอุปกรณ์
เงินค่าตอบแทนของนักวิจยั รวมถึงค่าจ้างเก็บข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
ในการสนับสนุนผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการเงินการธนาคาร และผูแ้ ทนจากหน่วยงานก�ำกับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานราก
ในส่วนกลาง
●

กระบวนการด�ำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

						 จากการประเมิ น ผลด้ า นกระบวนการด� ำ เนิ น งานตามแผนงาน/โครงการ
สรุปภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี โดยโครงการตามแผนงานบูรณาการฯ ที่ประเมินผลสามารถด�ำเนินการ
ได้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาและแผนการด�ำเนินโครงการ (action plan) ที่ก�ำหนด แม้ว่ามีกิจกรรม
ในบางขั้นตอนของบางโครงการมีการด�ำเนินงานคลาดเคลื่อนไปจากแผนงานฯ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลา
ในการเก็บข้อมูลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และบางหน่วยงานภายนอกไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
อย่างไรก็ตาม โครงการสามารถด�ำเนินการได้ทันตามแผนฯ ที่ก�ำหนด ทั้งนี้ พบว่าการด�ำเนินงานของโครงการ
ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการติดตาม ก�ำกับ และดูแลการด�ำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
มีการก�ำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ติดตาม ควบคุม และวัดผลประสิทธิภาพการบริหารโครงการด้วย
●

ผลผลิตโครงการ

						 จากการประเมินผลด้านผลผลิตโครงการ สรุปภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยทุกโครงการที่ประเมินผลพบว่า สามารถด�ำเนินการได้ตามแผนการด�ำเนินโครงการและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนด โดยมีผลผลิตที่ได้จากโครงการ คือ รายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งมีความส�ำเร็จของ
ผลการด�ำเนินงานระดับผลผลิตสูงกว่าตัวชี้วัดผลผลิตที่ก�ำหนดคือ อยู่ในช่วงร้อยละ 81 ขึ้นไป
●

ผลลัพธ์โครงการ

						 จากการประเมินผลด้านผลลัพธ์โครงการ สรุปภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีเด่น โดยทุกโครงการสามารถด�ำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ตามเป้าหมายที่ 2 ของแผนงาน
บูรณาการ คือ วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ โดยผลลัพธ์โครงการ คือ รายงานฉบับสมบูรณ์ที่มี
บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอยู่ในเล่มรายงานผลการศึกษาวิจัยโครงการเพื่อน�ำเสนอผู้บริหาร/หัวหน้า
ส่วนราชการ และ/หรือระดับกระทรวง และเพื่อน�ำไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจและ/หรือสั่งการต่อไป
อย่างไรก็ดี ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงการคลังมีข้อสังเกตว่า โครงการไม่ได้มีการก�ำหนดเกณฑ์การวัดผลการประเมิน
และตัวชี้วัดผลลัพธ์โครงการมีการก�ำหนดที่ไม่ชัดเจน กล่าวคือ เป็นการก�ำหนดในลักษณะเชิงอธิบายซึ่งไม่ใช่
เป็นการก�ำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
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ผลกระทบโครงการ
						 จากการประเมินผลด้านผลกระทบโครงการในมิติต่าง ๆ เช่น ผลกระทบ
ด้านนโยบายรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี และด้านประชาชน โดยสรุปพบว่า
ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ได้ในขณะนี้ เนื่องจากโครงการ
ด�ำเนินการแล้วเสร็จใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เดือนกันยายน 2560) ดังนั้น การประเมินผลกระทบโครงการ
ในเบื้องต้น จึงเป็นเพียงการก�ำหนดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะเกิดผลกระทบทางบวก
ใน 2 ด้านคือ ผลกระทบต่อนโยบายรัฐบาล ได้แก่ การมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการวิเคราะห์และประเมินโครงการ
ประชานิยม ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการด�ำเนินโครงการประชานิยมตาม
นโยบายรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะในการพิจารณาแหล่งเงินสนับสนุนการด�ำเนินโครงการ
เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเกิดความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและสร้างความยั่งยืนทางการคลัง ท�ำให้เสถียรภาพ
ทางการเงินสหกรณ์ของประเทศไทยมีความมั่นคง รวมถึงสมาชิกของสหกรณ์ในประเทศไทยได้รับความคุ้มครอง
มากยิง่ ขึน้ รัฐบาลสามารถน�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในผลการศึกษางานวิจยั โครงการก�ำหนดนโยบายทีเ่ ป็นมาตรการ
จูงใจด้านภาษี เพื่อธุรกิจสีเขียว และผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การมีแนวทางการพัฒนาและการส่งเสริม
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการบริการทางการเงินและการลงทุนของประชาชนระดับฐานรากและธุรกิจขนาดย่อม
อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคมได้ ทั้งนี้ คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบทางลบใด ๆ
ประสิทธิภาพโครงการ
						 จากการประเมินประสิทธิภาพจ�ำนวน 4 โครงการ ตามแผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สรุปได้ว่า แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ประสบความส� ำ เร็ จ ในการด� ำ เนิ น โครงการ สามารถด� ำ เนิ น การแล้ ว เสร็ จ ตามแผนการด� ำ เนิ น งานโครงการ
(action plan) และระยะเวลาที่ก�ำหนด โดยอยู่ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจ�ำปี โดยมี
การบริ ห ารงบประมาณและเบิ ก จ่ า ยเงิ น ภายใต้ ก รอบวงเงิ น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น อย่ า งเพี ย งพอ
และเหมาะสม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5.8493 ล้านบาท เบิกจ่ายเงิน
5.6167 ล้านบาท คงเหลือยอดเงินจากการเบิกจ่ายเพื่อน�ำส่งคืนคลัง 0.2326 ล้านบาท ส�ำหรับการเปรียบเทียบ
ผลผลิ ต ของโครงการกั บ โครงการอื่ น ในลั ก ษณะเดี ย วกั น ยั ง ไม่ ส ามารถด� ำ เนิ น การได้ เนื่ อ งจากยั ง ไม่ เ คย
ด�ำเนินโครงการอื่นในลักษณะเดียวกันทั้งในระดับภายในองค์กร และ/หรือภายนอกองค์กร
						 โดยสรุปพบว่า แผนงานบูรณาการฯ ได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ภาพรวมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในส่วนของกระทรวงการคลังได้ก�ำหนดไว้ในเป้าหมายที่ 2 :
วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ ซึ่งสอดรับกับวัตถุประสงค์แผนงานบูรณาการฯ คือ การเพิ่มจ�ำนวน
บุคลากรด้านการวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วน น�ำองค์ความรูท้ ไี่ ด้จากการวิจยั และพัฒนา
ไปใช้เพือ่ อ้างอิงและต่อยอด และเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาไทย โดยโครงการ
ที่อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการฯ 4 โครงการนี้ เป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์ทั้งในด้านเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ ดังนั้น
หากผลงานวิจัยในแต่ละโครงการนี้ ได้ถูกน�ำไปใช้เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการน�ำไปพัฒนาและ/หรือไปใช้เพื่ออ้างอิง
และต่อยอดในโครงการอืน่ ๆ ต่อไปตามทีก่ ำ� หนดวัตถุประสงค์ไว้ขา้ งต้นแล้ว คาดว่าจะท�ำให้การบริหารด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศมีความมั่นคงยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพต่อการบริหารงานให้กับรัฐบาลและส่วนราชการ
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นธรรม รวมถึงการบริการอย่างทั่วถึงต่อไป
ในอนาคต และจะเป็นการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง
●

●
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(2.4) ปัญหา/อุปสรรคที่ส�ำคัญ
●

ด้านการบริหารจัดการ

						 แผนบูรณาการฯ ประสบปัญหาการด�ำเนินงานในกิจกรรมบางขั้นตอนของ
บางโครงการ กล่าวคือ การด�ำเนินงานคลาดเคลื่อนไปจากแผนงานฯ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และบางหน่วยงานภายนอกไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ทั้งนี้ โครงการได้มี
แนวทางการแก้ไขโดยเร่งด�ำเนินการ รวมถึงมีการก�ำกับ ติดตาม ดูแล และการรายงานผลการติดตามความคืบหน้า
ของโครงการอย่างสม�่ำเสมอ จึงท�ำให้โครงการสามารถด�ำเนินการได้ทันตามแผนฯ ที่ก�ำหนดไว้
				

(2.5) ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อผู้ด�ำเนินงาน
						- ด้านการบริหารจัดการ
							 ในด้านการติดตามประเมินผลลัพธ์โครงการ (การน�ำไปใช้ประโยชน์ของ
ผลงานวิจยั โครงการ) เห็นควรให้มกี ารประเมินผลลัพธ์โครงการ เช่น การสัง่ การของผูบ้ ริหาร หรือหัวหน้าส่วนราชการ
และ/หรือระดับกระทรวง ที่มีต่อผลงานวิจัยโครงการ โดยก�ำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ และเกณฑ์การวัดผลการประเมิน
เพือ่ ให้ทราบว่าข้อเสนอแนะของผลงานวิจยั โครงการได้นำ� ไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบายของผูบ้ ริหาร
หรือหัวหน้าส่วนราชการ และ/หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รวมถึงการน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีหรือไม่
และเพื่อให้ทราบถึงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ก�ำหนดไว้ของโครงการ
●

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลาง
						- ด้านการบริหารจัดการ
							 เพือ่ ให้แผนงานบูรณาการฯ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการน�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ
ผลการวิจัยโครงการไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร ไม่ว่าในระดับองค์กร และระดับ
กระทรวง ตลอดจนในระดับรัฐบาล เห็นควรให้สว่ นราชการทีร่ บั ผิดชอบโครงการร่วมกับหน่วยงานกลางด้านการวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง
							 • น�ำเสนอและพิจารณาผลักดันผลงานวิจัยโครงการให้ได้รับความสนใจ
จากผู้บริหารของกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ และ
กลุ่มเป้าหมายฯ ในอนาคต
							 • ประสานและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ
ผลงานวิจัยโครงการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการกับหน่วยงานกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการก�ำหนด
นโยบาย การออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการก�ำกับดูแล เป็นต้น ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิด
การน�ำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
●
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
						- ด้านการบริหารจัดการ
							 งานวิ จั ย ที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ห รื อ ตอบสนองการแก้ ไขปั ญ หาส� ำ คั ญ
ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีขนั้ ตอนการรับฟังความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
ในกระบวนการวิจยั เพือ่ ให้ได้ความคิดเห็นและผลกระทบในทุกมิตอิ ย่างรอบด้าน โดยเฉพาะงานวิจยั ของกระทรวงการคลัง
ที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ ก ารก� ำ หนดนโยบายด้ า นเศรษฐกิ จ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ประชาชนและระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศ
ตั้งแต่ระดับฐานรากไปจนถึงระดับสากล
							 ในกรณีที่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ
หรือเป็นโครงการประชานิยมที่รัฐบาลมีให้กับประชาชน และ/หรือเป็นโครงการที่ต้องมีการใช้เงินกู้ในอนาคตนั้น
และหากจะมีการน�ำผลการศึกษาวิจัยฯ ดังกล่าว ไปใช้เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร
และ/หรือระดับรัฐบาล เห็นควรให้กระทรวงการคลังมีการน�ำผลงานวิจัยโครงการที่ได้นี้ไปเป็นกรอบ/หลักเกณฑ์
บรรทัดฐาน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นการรับรองในการใช้กรอบ/หลักเกณฑ์ที่ได้จากผลงานวิจัย
ในการพิจารณา/ตัดสินใจที่จะมีการด�ำเนินโครงการอื่น ๆ ในลักษณะเช่นนี้ในอนาคตต่อไป
●

		 (3) แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
				 แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 433.6887 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 กระทรวง 8 หน่วยงาน โดยการด�ำเนินงาน
มีหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ได้แก่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีโครงการภายใต้
แผนงานบูรณาการฯ จ�ำนวน 13 โครงการ มีวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการฯ ดังต่อไปนี้
				 • เพือ่ สร้างความมัน่ คงด้านพลังงานโดยส่งเสริมให้มกี ารจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านพลังงานตามแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว พ.ศ. 2558 - 2579 ได้แก่ แผนพัฒนาก�ำลังคนผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย แผนอนุรกั ษ์พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ
แผนบริหารจัดการน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง และพัฒนาระบบสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน ตลอดจนส่งเสริมการลงทุนและพัฒนา
อุตสาหกรรมพลังงานที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
				 • เพื่อก�ำกับ ดูแลกิจการพลังงานด้านการค้า การส�ำรองด้านคุณภาพน�้ำมันเชื้อเพลิงและ
ด้านความปลอดภัย และปรับโครงสร้างราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงให้สะท้อนต้นทุน
				 • เพื่อส่งเสริมพลังงานทดแทน ทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ให้เพิ่มสูงขึ้นตามแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามแผนอนุรักษ์ทดแทน
				 ส�ำหรับการตรวจประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด�ำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คัดเลือกตรวจติดตาม 2 กระทรวง จ�ำนวน
3 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 37 . 3240 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.61 ของแผนงานบูรณาการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ รายชื่อโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
มีดังต่อไปนี้
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ลำ�ดับ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

โครงการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์
1

โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโคกระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

11.3240

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน

10.0000

3

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม

16.0000
รวม

				

37.3240

(3.1) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย
ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

N/A

ดีมาก

-

ดี
ผลผลิต

รวม

กษ (1) วท (2)

3

พอใช้

-

ควรปรับปรุง

-

N/A

-

รวม

-

-

-

-

3

3

การด�ำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีผลผลิตเทียบกับผลการเบิกจ่ายพบว่า ผลผลิตโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็น
ร้อยละ 100 เนื่องจากมีผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย แต่ผลการเบิกจ่ายไม่สามารถสรุปผลได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูล
ผลการเบิกจ่าย
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(3.2) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

N/A

ดีมาก

-

ดี
ผลผลิต

รวม

กษ (1) วท (2)

3

พอใช้

-

ควรปรับปรุง

-

N/A

-

รวม

-

-

-

-

3

3

ภาพรวมการด�ำเนินงานมีผลลัพธ์ของโครงการพบว่า ไม่สามารถประเมินผลลัพธ์
โครงการได้ เนื่องจากการด�ำเนินโครงการเพิ่งแล้วเสร็จซึ่งจะได้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ต่อไป
ในปี 2561
				

(3.3) บทวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ความเหมาะสมของโครงการ
●

						 ภาพรวมด้ า นความเหมาะสมของโครงการพบว่ า โครงการอยู ่ ใ นเกณฑ์
เหมาะสม เนื่องจากผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด และด�ำเนินการภายใต้งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรอย่างคุม้ ค่า และการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูท่ ำ� ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เช่น โครงการพลังงานหมุนเวียนและ
เทคโนโลยีใหม่ โดยการน�ำเทคโนโลยี/แนวทางการบ�ำบัดน�้ำเสียมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อท�ำให้โรงงาน
มีประสิทธิภาพการผลิตเพิม่ ขึน้ และโครงการพัฒนาต้นแบบการเลีย้ งโค กระบือ เพือ่ ผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทน
อย่างยั่งยืน
●

ปัจจัยน�ำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร

						 ภาพรวมด้านปัจจัยน�ำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากรพบว่า โครงการมีผลการประเมิน
อยูใ่ นระดับดี มีบคุ ลากรเพียงพอและมีองค์ความรูท้ เี่ หมาะสมกับการด�ำเนินโครงการ การเพิม่ ประสิทธิภาพทรัพยากร
ทีม่ อี ยูแ่ ล้วในพืน้ ทีใ่ ห้เกิดประโยชน์ เช่น การใช้เทคโนโลยี/แนวทางการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย หรือการใช้มลู โค กระบือ มาผลิต
เป็นก๊าซชีวภาพ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและใช้พลังงานโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันส�ำปะหลังและอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร
●

กระบวนการด�ำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

						 ภาพรวมด้านกระบวนการด�ำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพบว่า ผลการประเมิน
ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารแผนงาน/โครงการตามก�ำหนดระยะเวลา 2) การเบิกจ่ายงบประมาณ และ
3) การด�ำเนินงานอื่น ๆ ผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน พบว่า ทั้ง 3 โครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี โดยสามารถ
ด�ำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนที่ก�ำหนดคือภายในเดือนกันยายน 2560
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●

ผลผลิตโครงการ

						 ภาพรวมด้านผลผลิตพบว่า อยูใ่ นระดับดี เนือ่ งจากมีผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย
ทีก่ ำ� หนด เช่น โครงการพัฒนาต้นแบบการเลีย้ งโค กระบือ เพือ่ ผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยัง่ ยืน สามารถ
จัดตั้งฟาร์มต้นแบบบูรณาการการเลี้ยงโคร่วมกับการผลิตก๊าซชีวภาพจากพลังงานทดแทนอย่างครบวงจร 17 แห่ง
และจัดตั้งฟาร์มโคนมเครือข่ายในพื้นที่ 17 จังหวัด 40 ฟาร์ม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดในปี 2560 ส�ำหรับ
โครงการพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีใหม่ แม้ไม่สามารถประเมินผลผลิตโครงการได้ชดั เจน แต่โครงการสามารถ
ด�ำเนินการตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนด คือ สามารถส่งเสริมและเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทีม่ จี ำ� นวนมากในพืน้ ที่
ให้เกิดประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากร เนื่องจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและใช้พลังงาน
ในภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 85 ในการเข้าด�ำเนินการใน
20 โรงงาน เมื่อเทียบกับงบประมาณ 11.32 ล้านบาท ถือได้ว่ามีความคุ้มค่าเหมาะสมกับงบประมาณ
●

ผลลัพธ์โครงการ

						 ภาพรวมด้านผลลัพธ์ พบว่า การประเมินผลลัพธ์ใน 2 ด้าน คือ 1) ตัวชี้วัดระดับ
ผลลัพธ์ และ 2) ผลการด�ำเนินงาน จากข้อมูลการรายงานผลการประเมินพบว่า โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ ค.ต.ป.
ประจ�ำกระทรวงพลังงานคัดเลือกมาทั้ง 2 โครงการ ยังไม่สามารถประเมินผลลัพธ์โครงการได้ เนื่องจากการด�ำเนิน
โครงการเพิ่งแล้วเสร็จซึ่งจะได้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ต่อไปในปี 2561 ทั้งนี้ จากข้อมูล ข้อค้นพบ
ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมพบว่า ผลการด�ำเนินการน�ำร่อง
ใน 20 โรงงาน ประสบความส�ำเร็จ เนือ่ งจากสามารถลดการใช้พลังงานลง 200 ล้านบาท/ปี (ตัง้ แต่ปี 2557 - ปัจจุบนั )
●

ผลกระทบโครงการ

						 ภาพรวมด้านผลกระทบพบว่า มีผลกระทบทางบวก เป็นการส่งเสริมให้เกิด
การน�ำผลการศึกษาวิจยั และพัฒนาด้านพลังงานขยายผลไปสูก่ ารด�ำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม เช่น โครงการพลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีใหม่ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถสร้างต้นแบบโรงงานอุตสาหกรรม
ทีส่ ามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตส�ำเร็จ ซึง่ จะสามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั โรงงานอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ในการ
ด�ำเนินการตาม ทั้งนี้ การขยายผลดังกล่าวจะเกิดประโยชน์กับประเทศเป็นอย่างมากในด้านเศรษฐกิจ และโครงการ
พัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนยังเป็นส่วนช่วยให้เกษตรกร
ผู้เลี้ยงโค กระบือ สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และเกิดการขยายผลเทคโนโลยีการหมัก
ก๊าซชีวภาพไปยังกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ที่มีศักยภาพและให้ความสนใจที่จะน�ำเทคโนโลยีนี้ไปขยายผลต่อไป
นอกจากนี้ การบูรณาการด้านพลังงานทดแทนกับอาชีพการเลี้ยงโค กระบือ ยังสร้างความมั่นคงยั่งยืนด้านการผลิต
พลังงานทดแทนอีกด้วย
●

ประสิทธิภาพโครงการ

						 ภาพรวมด้านประสิทธิภาพโครงการพบว่า การด�ำเนินโครงการสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม เช่น โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ
เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมกับ
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การลงทุน โดยสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 1 ปี นอกจากนี้ โครงการนี้ยังช่วยแก้ปัญหาในเรื่องกลิ่นมูลโค กระบือ
ที่จะส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
				

(3.4) ปัญหา/อุปสรรคที่ส�ำคัญ
●

ด้านบุคลากร

						 เนื่องจากภารกิจของ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงพลังงาน มีแผนการด�ำเนินงาน
ตลอดทัง้ ปีงบประมาณ เช่น การประชุมประจ�ำเดือน การลงพืน้ ที่ การติดตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง
การจัดท�ำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ท�ำให้จ�ำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ
ต่อภารกิจงาน
●

ด้านงบประมาณ

						 การด�ำเนินงานของ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงพลังงานต้องขอจัดสรรงบประมาณ
มาจากเบี้ยประชุมของส�ำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน หรือขอจัดสรรงบด�ำเนินงานของหน่วยงานอื่น ๆ มาใช้
ในการปฏิบัติงาน จึงท�ำให้เกิดภาระกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องจัดสรรงบประมาณบางส่วนมาให้ซึ่งงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรมายังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในแต่ละปี
				

(3.5) ข้อเสนอแนะ
●

ข้อเสนอแนะต่อผู้ด�ำเนินงาน

						 โครงการที่ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงพลังงาน คัดเลือกมาด�ำเนินการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล จ�ำนวน 2 โครงการ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมกันคิดเป็นร้อยละ 14.60
ของงบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในขณะที่โครงการของกระทรวงพลังงานภายใต้แผนงานบูรณาการฯ เดียวกัน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมกัน
คิดเป็นร้อยละ 90.93 ของงบประมาณตามแผนงานบูรณาการฯ ดังนั้น หากคัดเลือกโครงการที่ด�ำเนินการโดย
กระทรวงพลังงานมาด�ำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล จะท�ำให้สามารถประเมินผลลัพธ์เทียบกับ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนงานบู ร ณาการพั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
●

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลาง

						 ส�ำนักงบประมาณ ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เป็นการเฉพาะกับ ค.ต.ป.
ประจ�ำกระทรวง เพื่อใช้ในการด�ำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
●

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

						 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ควรน�ำผลส�ำเร็จของโครงการขยายผลไปสู่กลุ่มเป้าหมายในลักษณะเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ
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(4) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ

				 การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ เป็นแผนงานในลักษณะบูรณาการประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ซึ่งการบูรณาการถือเป็นกลไกขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้บรรลุผลส�ำเร็จตาม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทกี่ ำ� หนดไว้ โดยเชือ่ มโยงภารกิจและการด�ำเนินงานของหน่วยงานทีม่ เี ป้าหมาย วัตถุประสงค์
และตัวชีว้ ดั ร่วมกัน รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญทีจ่ ะให้ประเทศไทยมีการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ อย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืน ทั้งน�้ำบนดินและน�้ำใต้ดิน ตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ โดยจัดหา พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน�้ำ
ขยายระบบประปาเพื่อน�้ำอุปโภคบริโภค พัฒนาแหล่งกักเก็บน�้ำ ขยายและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน
เชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน�้ำเพื่อสร้างความมั่นคงของน�้ำภาคการผลิต ปรับปรุงทางน�้ำ ทางผันน�้ำ พื้นที่รองรับน�้ำ
นอกเขตการใช้ที่ดิน จัดท�ำผังเมือง ระบบป้องกันน�้ำท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ และเฝ้าระวังเตือนภัยด้านน�้ำ
เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ควบคุมระดับน�้ำเค็มและลดน�้ำเสียจากแหล่งก�ำเนิด
การจัดการคุณภาพน�้ำ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน�้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน ตลอดจนสนับสนุน
การบริหารจัดการองค์กรลุ่มน�้ำ ระบบฐานข้อมูล และการติดตามประเมินผล
				 ภาพรวมแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำมีโครงการทั้งสิ้น 45 โครงการ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จ�ำนวน 57, 386.8273 ล้านบาท มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 5 กระทรวง
14 หน่วยงาน 2 รัฐวิสาหกิจ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน โดยมีกรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน�้ำ
เป็นเจ้าภาพ ส�ำหรับการตรวจประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด�ำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำคัดเลือกตรวจติดตาม 2 กระทรวง จ�ำนวน 18 โครงการ คือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(3 โครงการ) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (15 โครงการ) งบประมาณรวมทั้งสิ้น
8,968.8613 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.63 ของแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำทั้งหมด
รวมทั้งติดตามการด�ำเนินโครงการในมิติพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ ใน 3 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดฉะเชิงเทรา (1 โครงการ) จังหวัดสระแก้ว (1 โครงการ) และจังหวัดนครศรีธรรมราช (3 โครงการ) ทั้งนี้
รายชื่อโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มีดังต่อไปนี้
ลำ�ดับ

โครงการ/กระทรวง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 15 โครงการ

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
(ล้านบาท)
8,662.6900

กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
1

โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้ำอุปโภคบริโภค

360.0000

2

โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน�้ำดื่มให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ

742.0640

3

โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

777.7700

4

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ

75.2650

5

โครงการวางเครือข่ายสังเกตการณ์น�้ำบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์น�้ำบาดาล

27.0000
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ลำ�ดับ

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
(ล้านบาท)

โครงการ/กระทรวง

6

โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาการลดระดับของชั้นน�้ำบาดาลในพื้นที่
แอ่งเจ้าพระยา
กรมทรัพยากรน�้ำ
7
8
9

20.0000

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน�้ำและบริหารจัดการน�้ำ
โครงการการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน�้ำ 25 ลุ่มน�้ำหลัก
โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการน�้ำ
ของหน่วยงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำของประเทศ

6,369.6603
75.3106
17.8232

กรมทรัพยากรธรณี
10

โครงการจัดการธรณีพิบัติภัยดินถล่ม

52.5038

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11

โครงการลดของเสียในแหล่งน�้ำวิกฤติและจัดการคุณภาพน�้ำในแหล่งน�้ำหลัก

43.0980

กรมควบคุมมลพิษ
12

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน�้ำในพื้นที่ลุ่มน�้ำวิกฤต

10.4000

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
13

โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน�้ำ) ระยะที่ 1

39.0000

กรมป่าไม้
14

โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

39.0000

กรมควบคุมมลพิษ
15

โครงการจัดท�ำระบบคาดการณ์คุณภาพน�้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน�้ำ

13.8000

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มี 3 โครงการ

306.1664

กรมอุตุนิยมวิทยา
16

โครงการจัดหารถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่

17

โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ จังหวัดเชียงรายและ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

18

โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

33.7920
241.1744
31.2000
รวม
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8,968.8613

ลำ�ดับ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

โครงการ/จังหวัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา
1

โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน�้ำดื่มสะอาดให้กับ
โรงเรียนบ้านหนองโสน อ�ำเภอบางคล้า

0.8390

จังหวัดสระแก้ว
2

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำบ้านเนินสมบูรณ์

6.5865

จังหวัดนครศรีธรรมราช
3

โครงการก่อสร้างทำ�นบดินคลองท้องยาง

60.0000

4

โครงการก่อสร้างทำ�นบดินคลองในเพลา

N/A

5

โครงการก่อสร้างฝายห้วยศรีชัย

N/A

				

(4.1) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย

ผลผลิต

ผลการเบิกจ่าย
ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดศ (1)

ทส (3)

ดี

ทส (1)

ทส (6)

พอใช้

ควรปรับปรุง

N/A

5

ดศ (1)
ทส (2)

พอใช้

ดศ (1)

ทส (1)
ทส (1)

N/A
รวม

11
1

ทส (1)

ควรปรับปรุง

รวม

1
-

2

9

2

3

2

18

ตารางความสัมพันธ์ของผลผลิตเทียบกับผลการเบิกจ่ายพบว่า การเบิกจ่าย
งบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กรมอุตุนิยมวิทยา) คิดเป็นร้อยละ 100 และผลผลิต
อยู่ในระดับดีมาก คือ มีรถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่พร้อมใช้งานตามแผนงานที่ก�ำหนด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมี 1 โครงการ ที่ผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนโครงการที่มี
ผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดี จ�ำนวน 9 โครงการ และมี 2 โครงการที่ไม่มีผลการเบิกจ่ายเนื่องจากโครงการล่าช้า
ติดปัญหา อาทิ ปัญหาที่ดิน และกระบวนการหาผู้รับจ้างตามระเบียบฯ ส�ำหรับเกณฑ์การเบิกจ่ายที่อยู่ในระดับ
ควรปรับปรุง จ�ำนวน 3 โครงการ คือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2 โครงการ) และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1 โครงการ)
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(4.2) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์
ผลลัพธ์

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ทส (1) ดศ (1)

ทส (2) ดศ (1)

ผลผลิต

ดี

ทส (8) ดศ (1)

พอใช้

ควรปรับปรุง

N/A

รวม
5
11

ทส (2)

พอใช้

ทส (1)

1

ควรปรับปรุง

ทส (1)

1

2

18

N/A
รวม

2

12

2

ตารางความสัมพันธ์ของผลผลิตเทียบกับผลลัพธ์พบว่า ภาพรวมของผลผลิตอยู่ใน
ระดับดีมาก ผลลัพธ์อยู่ในระดับดีมากและดี จ�ำนวน 5 โครงการ คือ ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดการทรัพยากรน�้ำ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 รวมทั้งประชาชนได้รับบริการข้อมูลสภาพอากาศได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ส่วนผลผลิตและ
ผลลัพธ์อยู่ในระดับดี จ�ำนวน 9 โครงการ ส�ำหรับโครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ระบุ
ข้อมูลผลลัพธ์ จ�ำนวน 2 โครงการ เนื่องจากโครงการล่าช้าไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามแผนงานที่ก�ำหนด
				

(4.3) บทวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
●

ความเหมาะสมของโครงการ

						 จากการประเมินความเหมาะสมของโครงการของกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ
2 กระทรวง พบว่าทุกโครงการมีการก�ำหนดวัตถุประสงค์โครงการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึง่ ทุกโครงการได้มกี ารจัดท�ำแผนการปฏิบตั งิ าน
และระบุกจิ กรรมการปฏิบตั งิ านได้อย่างเหมาะสม เป็นขัน้ ตอนตัง้ แต่เริม่ จนสิน้ สุดโครงการ รวมถึงมีการก�ำหนดผลผลิต
และตัวชี้วัดระดับผลผลิตได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม มีบางโครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างหอเรดาห์และ
ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ จังหวัดเชียงราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่า ผลผลิตมีคุณภาพดี
แต่มีข้อจ�ำกัดในบางบริเวณที่สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและมีการรบกวนจากคลื่นความถี่แทรกซ้อนบ้างท�ำให้
ไม่สามารถตรวจวัดได้ ดังนั้น ควรหาวิธีการปรับแต่งและควบคุมความถี่ที่รบกวนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับ
ผลลัพธ์โครงการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่มผี ลการด�ำเนินงานตรงตามความต้องการ สามารถให้บริการกับหน่วยงาน
และผูร้ บั บริการได้ รวมถึงเกิดความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน อีกทัง้ มีการศึกษาผลกระทบโครงการ
ก่อนเริม่ ด�ำเนินการ ส�ำหรับการติดตามด�ำเนินโครงการในมิตพิ นื้ ทีจ่ งั หวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
และจังหวัดสระแก้ว รวมจ�ำนวน 5 โครงการ มีความเหมาะสมและบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ
						 ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานเพื่อด�ำเนินโครงการส่วนใหญ่
พบว่า งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสม สามารถจัดหาเครื่องมือที่มีคุณภาพสูง หรือด�ำเนินกิจกรรมได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ซึง่ มีเพียง 2 โครงการทีเ่ สนอว่าควรปรับปรุงเนือ่ งจากต้องการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิม่ เติมเพือ่
ด�ำเนินโครงการ (1) โครงการลดของเสียในแหล่งน�้ำวิกฤติและจัดการคุณภาพน�้ำในแหล่งน�้ำหลักของส�ำนักงานปลัด
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กระทรวงทรัพยากรฯ และ (2) โครงการของกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ และขาดทักษะ
รวมทั้ง เครื่องมือขุดเจาะบ่อน�้ำบาดาลที่ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานไม่ต�่ำกว่า 30 ปี และไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้
การด�ำเนินการล่าช้ากว่าแผนทีก่ ำ� หนด อย่างไรก็ดี หน่วยงานเจ้าของโครงการส่วนใหญ่เห็นว่าได้จดั ท�ำโครงการอย่าง
เหมาะสม มีความพร้อมและได้รบั การสนับสนุนทัง้ ด้านวิชาการ บุคลากร อุปกรณ์ เทคโนโลยี และการมีสว่ นร่วมของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นโครงการการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน�้ำ 25 ลุ่มน�้ำหลักของกรมทรัพยากรน�้ำที่ได้ก�ำหนด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิตมากขึ้น แต่งบประมาณถูกตัด จึงไม่สามารถสนับสนุนทั้งบุคลากรและวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ได้อย่างเหมาะสม
●

ปัจจัยน�ำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร

						 จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ปัจจัยน�ำเข้าโครงการ/การใช้
ทรัพยากร พบว่า โครงการส่วนใหญ่ได้จัดท�ำปัจจัยน�ำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากรอยู่ในระดับดี ทั้งในเรื่อง
งบประมาณทีไ่ ด้รบั อย่างเพียงพอเหมาะสม การใช้วสั ดุอปุ กรณ์ในการด�ำเนินงาน และการบริหารจัดการบางโครงการ
ซึ่งหมายถึงการด�ำเนินงานอยู่ในระดับเหมาะสมดี ยกเว้นบางประเด็นที่ยังพบปัญหาและข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินงาน
เช่น ถูกตัดลดงบประมาณเหลือเท่าปีที่ผ่านมา และอัตราก�ำลังในพื้นที่มีจ�ำกัดไม่เพียงพอต่อการด�ำเนินงานโครงการ
และต้องพัฒนาองค์ความรู้ในการด�ำเนินงานให้ทันต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้ง ยังขาดแคลน
ยานพาหนะที่เหมาะสมกับการท�ำงานในเชิงพื้นที่ลุ่มน�้ำ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานกับส่วนราชการและ
ประชาชนได้ดีขึ้น
●

กระบวนการด�ำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

						 ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีหลายหน่วยงานสามารถบริหารจัดการและด�ำเนินการ
ได้ตามแผนงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลสัมฤทธิ์อย่างดี ยกเว้น 3 โครงการที่รายงานว่าควรปรับปรุง
เนื่องจากมีการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมต�่ำกว่าเป้าหมายเพราะติดปัญหาอุปสรรค คือ 1) โครงการค่าใช้จ่าย
ในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการน�้ำของหน่วยงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้ำของประเทศ 2) โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน�้ำและบริหารจัดการน�้ำ 3) โครงการของ
กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล พบว่าบางพื้นที่ไม่มีศักยภาพน�้ำบาดาล
						 ส�ำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณพบว่า โครงการส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณ ได้ตามแผนที่ก�ำหนดไว้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลการประเมินส่วนใหญ่
อยู่ในระดับดี ยกเว้น โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน�้ำและบริหารจัดการน�้ำของกรมทรัพยากรน�้ำ เนื่องจาก
ติดปัญหาอุปสรรค ได้แก่ 1) ติดปัญหาพื้นที่ป่าไม้อุทยานแห่งชาติ 2) ประชาชนยังไม่ยินยอมเพราะจ�ำเป็นต้องใช้
ประโยชน์จากแหล่งน�้ำบริเวณนั้น 3) ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน 4) ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ขาดอุปกรณ์ ท�ำให้
การด�ำเนินการล่าช้า รวมถึงโครงการของกรมอุตุนิยมวิทยา จ�ำนวน 2 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายต�่ำกว่าเป้าหมาย
การเบิกจ่ายงบลงทุนในโครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศจังหวัดเชียงราย และจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เนื่องจากได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ติดตั้งล่าช้า และมีความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงมี
ข้อสังเกตว่าควรมีการศึกษาและเตรียมการให้พร้อมในเรือ่ งของคุณลักษณะของเครือ่ งมือและอุปกรณ์ในการด�ำเนินงาน
ตลอดจนการขออนุญาตใช้พนื้ ทีจ่ ากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้มคี วามชัดเจน ส�ำหรับการด�ำเนินโครงการในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 1 และ คณะที่ 4 ไม่ได้มีการรายงานปัญหาในเรื่องของการเบิกจ่าย
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●

ผลผลิตโครงการ

						 การประเมินผลผลิตโครงการโดยภาพรวมพบว่า โครงการส่วนใหญ่ มีผลผลิต
และความส�ำเร็จระดับผลผลิตโครงการอยูใ่ นระดับดี - ดีมาก บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ทัง้ นี้
ได้มีข้อเสนอแนะในเชิงผลผลิตว่า โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน�้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน ควรมี
การโอนทรัพย์สินให้แก่โรงเรียน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถตั้งงบประมาณในการบ�ำรุงรักษา
ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนือ่ ง และควรมีการจัดตัง้ คณะกรรมการเพือ่ บริหารจัดการโครงการน�ำ้ ดืม่ ซึง่ จะท�ำให้เกิด
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ โครงการอ่างเก็บน�้ำหรือการก่อสร้างท�ำนบดินสามารถแก้ไขปัญหาให้
กับชุมชน มีแหล่งน�้ำส�ำรองในช่วงฤดูแล้ง
●

ผลลัพธ์โครงการ

						 การประเมินผลลัพธ์โครงการพบว่า ส่วนใหญ่มีการประเมินความส�ำเร็จระดับ
ผลลัพธ์อยูใ่ นระดับดีเด่น - ดีมาก ในส่วนของการด�ำเนินโครงการในมิตพิ นื้ ทีใ่ นการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ มีระดับ
ความส�ำเร็จในเชิงของผลลัพธ์อย่างชัดเจน คือ นักเรียนและประชาชนได้บริโภคน�ำ้ ดืม่ ทีส่ ะอาด ท�ำให้สขุ ภาพแข็งแรง
ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และเกิดการบูรณาการในการใช้แหล่งน�้ำร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน�้ำ
ได้อย่างยัง่ ยืน รวมไปถึงชุมชนมีแหล่งน�ำ้ ส�ำหรับการอุปโภค บริโภค และท�ำการเกษตรได้อย่างพอเพียงและลดปัญหา
การตื้นเขินของแหล่งเก็บน�้ำสามารถแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมได้
						 ทั้ ง นี้ จากการประเมิ น ผลลั พ ธ์ ข องโครงการที่ แ ล้ ว เสร็ จ พบว่ า โครงการ
เกิดประโยชน์ และเกิดผลบวกต่อความพึงพอใจของประชาชนในการจัดการทรัพยากรน�้ำของหน่วยงานภาครัฐ
เนื่องจากโครงการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนด้านน�้ำ
ให้แก่ประชาชน รวมถึงการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และเป็นแนวป้องกันการบุกรุกพื้นที่แหล่งน�้ำ
ธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน�้ำ มีความตระหนักในคุณค่า
ของทรัพยากรน�้ำ และพร้อมที่จะปกป้อง ดูแลรักษาทรัพยากรน�้ำร่วมกับทรัพยากรอื่น ๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างยั่งยืน ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดการจ้างงาน และมีรายได้เข้าชุมชนเศรษฐกิจหมุนเวียนก่อให้เกิดความมั่นคง
ในชุมชนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ โครงการของกรมอุตุนิยมวิทยาท�ำให้ประชาชนได้รับข่าวสารการเตือนภัยอย่างทั่วถึง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
●

ผลกระทบโครงการ

						 จากการประเมินผลกระทบโครงการในภาพรวม พบว่า ทุกโครงการส่งผลกระทบ
ด้านบวก ทั้ง 6 ด้าน คือ 1) ด้านนโยบายรัฐบาล สอดคล้องกับนโยบายเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ และ
มีระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ 2) ด้านเศรษฐกิจ มีผลกระทบด้านบวกต่อเศรษฐกิจ โดยช่วยส่งเสริมให้ประชาชน
หรือผู้ใช้บริการสามารถน�ำข้อมูลข่าวสารไปใช้ในการวางแผนการประกอบอาชีพ เช่น ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจ
การท่องเที่ยว ธุรกิจก่อสร้าง เป็นต้น เป็นการป้องกันภัยพิบัติจากน�้ำที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 3) ด้านสังคม/วัฒนธรรม ช่วยส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ส่งผลให้ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถน�ำข้อมูลไปใช้ในการด�ำเนินกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการด�ำรงชีพ สังคม และวัฒนธรรมในท้องถิน่ และก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชนและค�ำนึงถึงการรักษาสิง่ แวดล้อม
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4) ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าโครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พื้นที่เสี่ยงภัยลดลง ประชาชนและชุมชน
ได้รับการเตือนภัยและสามารถบริหารจัดการและเลี่ยงภัยจากธรรมชาติได้ 5) ด้านเทคโนโลยี มีผลกระทบด้านบวก
ต่อด้านเทคโนโลยี โดยพบว่า ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลน�ำไปผลิตสินค้า
และบริการ รวมถึงการเตือนภัยที่มีคุณภาพและความรวดเร็วทันการณ์เพิ่มขึ้น และ 6) ด้านประชาชน/ชุมชนพื้นที่
โครงการ คือ ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสาร ค�ำเตือน อย่างรวดเร็ว เกิดความมั่นใจที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานประชาชนในพื้นที่ให้มีอาชีพอยู่ภายในชุมชนท�ำให้เกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
และชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเอง รวมไปถึงมีแหล่งน�้ำในการบริโภคที่สะอาดและเพียงพอ
●

ประสิทธิภาพโครงการ

						 จากการประเมินประสิทธิภาพโครงการภาพรวม พบว่า โครงการส่วนใหญ่ที่
ด�ำเนินการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึง
กิจกรรมที่ด�ำเนินการในมิติพื้นที่จังหวัดที่ตรวจติดตาม ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด
สระแก้ว พบว่า การด�ำเนินโครงการส่วนใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถด�ำเนินงานเสร็จสิ้นตามระยะเวลา
ทีก่ ำ� หนดไว้ เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ตามทีก่ ำ� หนดภายใต้วงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รบั และได้รบั ผลประโยชน์จากการด�ำเนินงาน
โครงการดังกล่าว โดยตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาให้กบั ชุมชน/ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างเหมาะสม เช่น การป้องกัน
และบรรเทาภัยธรรมชาติ มีการเตือนภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา การควบคุม
คุณภาพน�้ำทั่วไปเป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความตระหนักรู้คุณค่าของทรัพยากรน�้ำ
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศดีขึ้น โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�ำกิจกรรมด้านทรัพยากรน�้ำ และสามารถแก้ไขปัญหา
ด้านทรัพยากรป่าไม้ สร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่
				

(4.4) ปัญหา/อุปสรรคที่ส�ำคัญ
●

ปัญหา/อุปสรรคที่ส�ำคัญ

						 การด�ำเนินโครงการบางโครงการมีความล่าช้ากว่าแผนที่ก�ำหนด เนื่องจาก
ติดปัญหาเรื่องการขอใช้พื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ หรือการขอใช้พื้นที่ป่าไม้อุทยานแห่งชาติที่ไม่สามารถเข้าด�ำเนิน
โครงการได้เมื่อได้รับงบประมาณ เช่น โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู พัฒนาแหล่งน�ำ้ และบริหารจัดการ เป็นต้น นอกจากนัน้ ยังพบปัญหาทีป่ ระชาชนยังไม่ยนิ ยอม
ให้เข้าด�ำเนินการเพราะเสียประโยชน์จากการใช้พื้นที่ รวมไปถึงสภาพภูมิอากาศ หรือพื้นที่ไม่มีศักยภาพน�้ำบาดาล
อีกด้วย
●

ด้านบุคลากร

						 ขาดแคลนบุคลากรด้านนายช่างไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและขาดทักษะ
ในการใช้อุปกรณ์ใหม่ ๆ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการเจาะบ่อน�้ำบาดาลเกษียณอายุเป็นจ�ำนวนมาก
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●

ด้านงบประมาณ

						 มีบางโครงการทีพ่ บว่าการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผน เนือ่ งจากมีอปุ สรรค
ในการขอใช้พื้นที่ จ�ำเป็นต้องปรับแผนการเบิกจ่ายและขอขยายระยะเวลาตามสัญญา ขาดงบประมาณในการบ�ำรุง
รักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เพียงพอและต่อเนื่อง รวมทั้งงบประมาณในการตรวจติดตามและประเมินผลไม่เพียงพอ
●

ด้านการบริหารจัดการ

						 หน่วยงานภาครัฐยังขาดการบูรณาการที่แท้จริง ซึ่งแผนงานบูรณาการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้ำที่ได้ด�ำเนินการยังพบว่า แต่ละหน่วยงานด�ำเนินการในส่วนภารกิจของหน่วยงาน ไม่มีการน�ำ
แผนงาน/โครงการมารวบรวม วิเคราะห์ผลประโยชน์ในการด�ำเนินการในภาพรวม ท�ำให้ไม่เกิดความต่อเนื่องใน
แผนงาน/โครงการ จนท�ำให้โครงการที่ด�ำเนินการไปแล้วไม่เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เช่น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทีค่ วรมีการจัดสรรงบประมาณมาก่อสร้างระบบท่อส่งน�ำ้ และอาคารประกอบ ต�ำบลทุง่ ใส
อ�ำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�ำนวน 1 แห่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องของโครงการอ่างเก็บน�้ำคลองท้องยาง
เพื่อที่จะส่งน�้ำให้ประชาชนในพื้นที่ อันจะท�ำให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน�้ำฯ
อย่างกว้างขวาง ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด�ำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
●

ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมาย

						- ในโครงการทีจ่ ะต้องมีการขออนุมตั หิ รือขออนุญาตจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในแต่ละเรื่องให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ซึ่งมักจะมีความล่าช้าของการพิจารณาจากของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าว อันจะส่งผลต่อความล่าช้าของการด�ำเนินโครงการ กระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ การใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนที่ได้รับผลจากโครงการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ขั้นตอนการด�ำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
หรือยกเลิกพื้นที่มีความยุ่งยากซ�้ำซ้อน ไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที เช่น โครงการของกรมทรัพยากร
น�้ำบาดาล เนื่องจากบางพื้นที่ไม่มีศักยภาพน�้ำบาดาลจึงต้องยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่ เป็นต้น
						- การด�ำเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน�้ำยังไม่มีกฎหมายรองรับ
				

(4.5) ข้อเสนอแนะ
●

ข้อเสนอแนะต่อผู้ด�ำเนินงาน

						- หน่วยงานควรด�ำเนินการเตรียมการและวางแผนที่ชัดเจนเพื่อให้การด�ำเนิน
โครงการเกิดประสิทธิผลและบรรลุตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ ซึง่ ควรมีการจัดท�ำแผนรองรับความเสีย่ งของการด�ำเนิน
โครงการที่ครอบคลุมปัจจัยทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งกระทรวงควรเร่งรัดหน่วยงานในสังกัดให้ด�ำเนินงานและ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
						- การคัดเลือกพื้นที่วิกฤตคุณภาพน�้ำ ควรเป็นพื้นที่ด�ำเนินโครงการต่อเนื่อง
ในระยะ 5 ปี เพื่อให้สามารถเกิดการฟื้นฟูคุณภาพน�้ำอย่างยั่งยืน
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●

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลาง

						- ส�ำนักงบประมาณ ควรสนับสนุนงบประมาณในการดูแลบ�ำรุงรักษาโครงการ
ที่หน่วยงานราชการด�ำเนินการมีการใช้งานไปแล้วระยะหนึ่ง (ที่หมดระยะประกันสัญญาแล้ว) เพื่อให้การใช้งานของ
โครงการเต็มประสิทธิภาพ หรือตั้งงบประมาณให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในการดูแลบ�ำรุงรักษาโครงการ และ
งบประมาณต้องสอดคล้องกับสภาพราคาปัจุบันและเทคโนโลยีของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ ขอให้
หน่วยงานกลางทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณาและสนับสนุนงบประมาณให้โครงการทีเ่ ป็นการต่อยอดหรือกิจกรรมต่อเนือ่ งของ
แผนงาน/โครงการฯ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
●

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

						- การจัดท�ำแผนงาน/โครงการเพื่อของบประมาณ ควรมีการศึกษาผลกระทบ
หรือความคุม้ ค่าด้านต่าง ๆ ในทุกมิตทิ งั้ ทีเ่ ป็นประโยชน์ทางตรงและประโยชน์ทางอ้อมให้ครบถ้วน เพือ่ การพิจารณา
จัดสรรงบประมาณจะได้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด�ำเนินแผนงาน/โครงการ
●

ข้อสังเกตเพิ่มเติมของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ

						- การประเมิ น ผลผลลั พ ธ์ แ ละผลกระทบในระยะ 1 ปี (ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560) ไม่สามารถเห็นผลลัพธ์และผลกระทบได้ชัด ต้องพิจารณาแผนงาน/โครงการที่ด�ำเนินการก่อนปี 2560
ประกอบด้วย โครงการต่อเนือ่ งและโครงการแล้วเสร็จ ซึง่ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงไม่ได้เลือกประเมินมา โดย ค.ต.ป.
ประจ�ำกระทรวงด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องมี 4 กระทรวง คือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงคมนาคม แต่เลือกประเมินเพียง
2 กระทรวง คือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขณะที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานนี้
						- บุคลากรทีท่ ำ� งานให้ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงยังขาดองค์ความรูใ้ นเรือ่ งเทคนิค
การตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อรองรับภารกิจในการตรวจและประเมินผลภาคราชการตามที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด
ดังนั้นส�ำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. ควรจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่คณะกรรมการฯ
ฝ่ายเลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนอย่างสม�่ำเสมอ เช่น วิธีการก�ำหนดนโยบายสาธารณะ
เครื่องมือการตรวจสอบ และเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เป็นต้น
						- ควรน�ำหลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ เนื่องจากจะช่วย
ท�ำให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและรัฐบาล ได้รับรู้ว่ากลุ่มใดบ้างที่ได้รับประโยชน์หรือได้รับความเดือดร้อน
จากการด�ำเนินงานโครงการ และสามารถก�ำหนดมาตรการ/แนวทางการป้องกันและลดผลกระทบด้านลบ
รวมทั้งพัฒนาโครงการให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม และน�ำไปสู่
ความยั่งยืนของโครงการต่อไป
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(5) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

				 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น
7,536.8416 ล้านบาท ประกอบด้วย 7 กระทรวง 29 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพ คือ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมี
โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ จ�ำนวน 49 โครงการ มีวัตถุประสงค์ของแผนบูรณาการฯ เพื่อให้คนไทย
ทุกช่วงวัยได้รบั การพัฒนาศักยภาพ มีความมัน่ คงในชีวติ และมีครอบครัวทีเ่ ข้มแข็งอบอุน่ โดยส่งเสริมการเลีย้ งดูเด็ก
แรกเกิด/ปฐมวัย ให้เหมาะสมกับพัฒนาการ รวมทัง้ เพิม่ คุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ส่งเสริมเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงให้สามารถจบการศึกษาภาคบังคับและมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริม
เด็กวัยรุน่ /นักศึกษาให้มีทกั ษะชีวิตและทักษะการท�ำงาน มีภมู คิ ้มุ กันก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ทมี่ คี ุณภาพและพร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทัง้ พัฒนาศักยภาพแรงงานคนพิการ สนับสนุนแรงงานนอกระบบเข้าสูค่ วามคุม้ ครองภายใต้กฎหมาย
ประกันสังคม ตลอดจนเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว และความมั่นคงในชีวิตผู้สูงอายุ เป้าหมาย (1) คนไทย
มีศักยภาพตลอดช่วงวัย (2) คนไทยทุกช่วงวัยมีความมั่นคงในชีวิต และ (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมชน สื่อมวลชน และ
ภาคประชาชน
				 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
กลุ่มกระทรวงด้านสังคม และ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงด้านสังคม ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุตธิ รรม และกระทรวงสาธารณสุข
ได้คัดเลือกโครงการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล จ�ำนวน 40 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น
6,867.9679 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91.13 ของงบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นการอุดหนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) แก่เด็กปฐมวัยและนักเรียนระดับประถม
ศึกษา อุดหนุนเงินเพือ่ การเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด (0-5 ปี) ส่งเสริมสนับสนุนแรงงานนอกระบบให้สมัครเข้าสูก่ ารคุม้ ครอง
กฎหมายประกันสังคม จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย โดยมีรายชื่อโครงการและงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร ดังต่อไปนี้
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ลำ�ดับ

โครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
1

โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในชีวิต
เด็กปฐมวัย 0-5 ปี

1,130.4600

2

โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในชีวิต
เด็กวัยรุ่น/นักศึกษา 15-21 ปี

74.8100

กรมกิจการผู้สูงอายุ
3

โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในชีวิต
วัยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

15.8040

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
4

โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในชีวิต
วัยแรงงาน 15-59 ปี

176.4552

กระทรวงแรงงาน
สำ�นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
5

โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ

5.000

กรมการจัดหางาน
6

โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ

33.3966

กรมพัฒนาฝึมือแรงงาน
7

โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

18.7210

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
8

โครงการจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตวัยแรงงาน เด็กปฐมวัย 0-5 ปี

1.7600

9

โครงการจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตวัยแรงงาน วัยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

3.0400

10

โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์

14.8829

สำ�นักงานประกันสังคม
11

โครงการแรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัครเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม

458.6808

กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
12

โครงการศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายได้นำ�พลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม

26.8000
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ลำ�ดับ

โครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
13

โครงการนำ�ร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้างสุขภาพชนคนอาชีวะ

6.1711

14

โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นำ�นักศึกษา

2.2238

กระทรวงศึกษาธิการ
สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำ�หรับผู้สูงอายุ

6.9600

16

โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ

17

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย

1,728.3700

18

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา

2,890.2900

12.5500

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19

โครงการพัฒนางานการวินิจฉัยและฟื้นฟูการได้ยินในภาคใต้

8.4000

20

โครงการพัฒนาคน พัฒนางานบริการสุขภาพช่องปาก

8.5000

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
21

โครงการพัฒนาทักษะการทำ�งานแรงงานไร้ฝีมือ

2.9316

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
22

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี

0.0400

23

โครงการค้นหาศักยภาพและสร้างทักษะการใช้ชีวิตในวัยรุ่น 15-21 ปี

0.2000

24

โครงการสร้างความมั่นคงในชีวิต (โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป)

0.0986

25

โครงการสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นของครอบครัวไทย (โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อความอยู่ดีมีสุข (กลุ่มเด็กนักเรียน อายุ 5-14 ปี))

0.8820

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
26

โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย (โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยแรงงาน
ในการเตรียมพร้อมสู่วัยสูงอายุ)

1.7000

มหาวิทยาลัยบูรพา
27

โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย (โครงการบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ)

0.1000

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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28

โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพเสรีในอาเซียน 8 วิชาชีพ

6.0400

29

โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย (โครงการพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่ผู้สูงอายุ)

0.2500
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ลำ�ดับ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

โครงการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
30

โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย (โครงการจัดอบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้าน
Internet of Things)

0.3520

31

โครงการสร้างความมั่นคงในชีวิต (โครงการสร้างโอกาสในการศึกษาระดับสูงฯ :
อบรมคอมฯ เด็ก ม. ปลาย)

0.3500

32

โครงการสร้างความมั่นคงในชีวิต (โครงการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้สูงอายุจังหวัดชุมพร)

0.2500

33

โครงการสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นของครอบครัวไทย
(โครงการส่งเสริมความรู้เท่าทันเรื่องเพศของเยาวชนระดับอาชีวศึกษา)

4.0255

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
34

โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างอาหารปลอดภัย

2.5600

35

โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย (โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้าง
ความมั่นคงในชีวิต)

9.5700

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
36

โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย (โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและทักษะอาชีพของผู้สูงอายุ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง)

20.1358

กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
37

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทักษะในชีวิต
(โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย)

59.8500

38

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
(โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำ�งาน)

14.3000

39

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
(โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ)

18.000

40

โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
(โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น)

103.0600
รวม

6,867.9679
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(5.1) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย
ดีมาก

ผลผลิต

ดีมาก
ดี
พอใช้

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

N/A

สธ (1)

วธ (1) ศธ (14)

พม (3) รง (3)
สธ (1)
พม (1) รง (2)

วธ (2) ศธ (6)

สธ (1)

สธ (1)

รง (2)

ศธ (2)

รวม
23
13
4

ควรปรับปรุง

-

N/A

-

รวม

13

-

-

1

26

40

การด�ำเนินงานมีความส�ำเร็จของผลผลิตและผลการเบิกจ่าย อยูใ่ นระดับ ดี - ดีมาก
จ�ำนวน 11 โครงการ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ�ำนวน 4 โครงการ กระทรวง
แรงงาน จ�ำนวน 5 โครงการ และกระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวน 2 โครงการ เนื่องจากโครงการสามารถด�ำเนินการ
แล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทนั ตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด ส่วนบางโครงการของกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง
ศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข มีผลผลิตอยู่ในระดับดี - ดีมาก แต่ยังไม่พบข้อมูลการรายงานผลการเบิกจ่าย
ที่สามารถน�ำมาวิเคราะห์ภาพรวมได้ ทั้งนี้ ภาพรวมเฉพาะโครงการที่มีข้อมูลการรายงานผลการเบิกจ่ายพบว่า
มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 89.89
				

(5.2) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์
ผลลัพธ์

ผลผลิต

ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

N/A

รวม

ดีมาก

พม (3) รง (3) วธ (1) ศธ
(14) สธ (2)

23

ดี

พม (1) รง (2) วธ (2)
ศธ (6) สธ (2)

13

พอใช้

รง (2) ศธ (2)

4

ควรปรับปรุง

-

N/A

-

รวม

-

-

-

-

40

40

ภาพรวมการด�ำเนินงานมีผลผลิตอยู่ในระดับดี - ดีมาก โดยโครงการส่วนใหญ่
มีผลผลิตสูงกว่าเป้าหมาย แต่ผลลัพธ์ของโครงการไม่สามารถประเมินผลได้ เนื่องจากยังขาดข้อมูลเชิงประจักษ์
ในการชี้วัดผลดังกล่าว
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(5.3) บทวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
●

ความเหมาะสมของโครงการ

						 ภาพรวมด้านความเหมาะสมโครงการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่มคี วามเหมาะสม
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงมีความเหมาะสมในการวางแผน ก�ำหนดกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์
การมีสว่ นร่วมและความพร้อมในการสนับสนุนการด�ำเนินงานในพืน้ ที่ มีบางโครงการทีเ่ ห็นว่าควรปรับปรุงการวางแผน
ก�ำหนดกิจกรรมในการปฏิบัติงาน เนื่องจากยังมีลักษณะแยกส่วนท�ำให้ไม่เกิดการบูรณาการและความพร้อม
ในการสนับสนุนวิชาการในพืน้ ที่ แต่โดยภาพรวมโครงการส่วนใหญ่เกิดประโยชน์และเป็นกลไกส�ำคัญในการยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มเป้าหมายได้เหมาะสมตามช่วงวัย และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
ทัง้ นี้ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยของ
กระทรวงด้านสังคมครอบคลุมงานถึงร้อยละ 89.90 สามารถสะท้อนผลการด�ำเนินงานได้ชัดเจน
●

ปัจจัยน�ำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร

						 ภาพรวมด้านปัจจัยน�ำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากรพบว่า โครงการส่วนใหญ่
มีความเหมาะสมทั้งในด้านความพอเพียงของงบประมาณ งบประมาณกับปริมาณงาน บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์
อย่างไรก็ตาม บางส่วนเห็นว่างบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการด�ำเนินการโครงการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ได้ทั้งหมด บุคลากรยังไม่เหมาะสมกับปริมาณงานและยังขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนหรือกระบวนการ
ด�ำเนินงาน ส่งผลให้กระบวนการท�ำงานเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ส�ำหรับองค์ความรู้หรือหัวข้อการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับอาชีพของบางโครงการยังล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน
●

กระบวนการด�ำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

						 ภาพรวมด้านกระบวนการด�ำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพบว่า ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับดี การบริหารโครงการและด�ำเนินกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่ก�ำหนด การเบิกจ่ายงบประมาณ
โดยรวมเป็นไปตามเป้าหมาย คือร้อยละ 89.89 (เฉพาะโครงการที่มีข้อมูลการรายงานผลการเบิกจ่าย) เนื่องจาก
โครงการทีม่ งี บประมาณสูงส่วนใหญ่สามารถด�ำเนินงานได้ตามเป้าหมาย จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
พบว่า มีเพียง 1 โครงการทีเ่ บิกจ่ายต�ำ่ กว่าเป้าหมาย คือ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่ สตรีและ
เด็กปฐมวัยของกระทรวงสาธารณสุข (ร้อยละ 64.40)
●

ผลผลิตโครงการ

						 ภาพรวมด้านผลผลิตโครงการพบว่า โครงการส่วนใหญ่ผลผลิตเป็นไปตาม
เป้าหมาย จากข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล พบว่า มีผลผลิตสูงกว่าเป้าหมาย 23 โครงการตาม
เป้าหมาย 13 โครงการ และต�่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย 4 โครงการ คือ กระทรวงแรงงาน 2 โครงการ โครงการพัฒนา
เด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ และโครงการแรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิ
ได้สมัครเข้าสูค่ วามคุม้ ครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม ทัง้ นี้ ยังมีขอ้ จ�ำกัดด้านงบประมาณ ท�ำให้การให้บริการแรงงานสูงอายุ
แรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ยังมีจ�ำนวนน้อย ส�ำหรับผลผลิตโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ 2 โครงการ
ที่มีผลต�่ำกว่าเป้าหมาย คือ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี เนื่องด้วยโครงการเป็นการพัฒนา ช่วงวัยเด็กอายุ
0-5 ปี จึงมีความยากที่จะออกแบบกิจกรรมที่จะท�ำให้เด็กได้มีส่วนร่วมได้ 100% ซึ่งอาจจะท�ำให้ผลผลิตไม่ชัดเจน
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เนื่องจากเป็นเด็กเล็ก จึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยล�ำพัง จ�ำเป็นต้องมีผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กเป็นผู้ที่
คอยก�ำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และโครงการสร้างโอกาสในการศึกษาระดับสูงฯ : อบรมคอมฯ เด็ก ม. ปลาย ทั้งนี้
จากความเห็นของ อ.ค.ต.ป. กลุม่ กระทรวงด้านสังคม เห็นว่าผลผลิตโครงการส่วนใหญ่ทสี่ งู กว่าเป้าหมายค่อนข้างมาก
อาจเกิดจากประสิทธิภาพของการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพสูง หรือการก�ำหนดเป้าหมายไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
●

ผลลัพธ์โครงการ

						 ภาพรวมด้านผลลัพธ์โครงการ พบว่า ส่วนใหญ่สามารถด�ำเนินการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย อาทิ เด็กแรกเกิดได้รับสวัสดิการและมีพัฒนาการสมวัย กลุ่มเป้าหมายมีทักษะ
ด้านอาชีพ ได้รบั การพัฒนาศักยภาพ มีความมัน่ คงในชีวติ และมีความเป็นอยูท่ ด่ี ขี นึ้ เด็กมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์
ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการและการดูแล ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์เห็นว่ายังขาดข้อมูลเชิงประจักษ์ในการชี้วัดผลดังกล่าว
จึงควรพัฒนาตัวชี้วัดและจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถประเมินผลได้ชัดเจน รวมทั้งมีการประเมินผลกระทบต่อเนื่อง
เช่น การอุดหนุนเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กควรมีการประเมินผลกระทบจากการได้รับเงิน ทั้งการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ชีวิตของเด็กและครอบครัว เป็นต้น
●

ผลกระทบโครงการ

						 ภาพรวมด้านผลกระทบโครงการ พบว่า การด�ำเนินโครงการส่งผลกระทบ
ทัง้ ด้านบวกและด้านลบ ส�ำหรับผลกระทบทางบวกด้านเศรษฐกิจ เช่น เป็นการกระตุน้ การใช้จา่ ยจากการได้รบั เงินอุดหนุน
โครงการอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะด้านแรงงาน ช่วยส่งเสริมให้กลุม่ เป้าหมายสร้างรายได้ให้กบั ครัวเรือน และเกิดการกระจาย
รายได้จากการจัดกิจกรรมในพืน้ ที่ ผลกระทบทางบวกด้านสังคม เช่น ส่งเสริมให้ชมุ ชนปลูกฝังทัศนคติทดี่ ี เห็นคุณค่าของ
สมาชิกต่างวัยที่อยู่ร่วมกันในชุมชน บางโครงการเป็นการเตรียมความพร้อมเยาวชน แรงงาน ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ
มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมและไม่เป็นภาระต่อสังคม ส�ำหรับผลกระทบทางบวกต่อประชาชน พบว่า โครงการ
ส่งเสริมให้เกิดความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับช่วงวัย เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
บางโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา คุณธรรม
และจริยธรรม เพื่อสามารถด�ำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ด้านเทคโนโลยี บางโครงการท�ำให้กลุ่มเป้าหมายใช้
สือ่ ออนไลน์เพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากสามารถใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์และจ�ำหน่ายสินค้าของชุมชนสูส่ าธารณชนได้สะดวก
อย่างไรก็ตาม บางโครงการอาจส่งผลทางลบต่อกลุ่มเป้าหมาย เช่น ความรู้เท่าไม่ถึงการของการใช้สื่อออนไลน์ เป็นต้น
●

ประสิทธิภาพโครงการ

						 ภาพรวมด้านประสิทธิภาพโครงการ พบว่า การด�ำเนินโครงการส่วนใหญ่ผลผลิต
และการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย จากการวิเคราะห์เห็นว่าการขาดข้อมูลการด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน ท�ำให้ไม่สามารถ
ประเมินความคุ้มค่าจากผลส�ำเร็จของโครงการได้ อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินโครงการโดยรวมสามารถขับเคลื่อน
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว
เช่น เด็กแรกเกิดได้รับสวัสดิการและมีการพัฒนาการสมวัย เด็กได้รับโภชนาการเหมาะสมตามเกณฑ์ วัยรุ่นมีทักษะ
ชีวติ แรงงานมีทกั ษะด้านอาชีพได้รบั การพัฒนาศักยภาพ มีความมัน่ คงทางรายได้และมีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ผูส้ งู อายุ
ได้รับสวัสดิการและการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม
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(5.4) ปัญหา/อุปสรรคที่ส�ำคัญ
●

ด้านงบประมาณ

						- การได้รบั การจัดสรรงบประมาณทีจ่ ำ� กัด ท�ำให้การขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน
ไม่สามารถท�ำให้กลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิทั่วถึง เช่น โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มี
ความมั่นคงในชีวิตของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วย
พลังบวร (หรือพลังบรม) ของกระทรวงวัฒนธรรม โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผูส้ งู อายุกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย และโครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพเสรี
ในอาเซียน 8 วิชาชีพ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
●

ด้านการบริหารจัดการ

						- การบริหารจัดการโครงการส่วนใหญ่พบปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย สถานที่การด�ำเนินโครงการ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการให้ความรู้กับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยโครงการที่พบเป็นของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน
โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย ยังขาดตู้เย็นหรือถังแช่แข็งส�ำหรับจัดเก็บนมเด็กนักเรียน โครงการพัฒนางานการวินิจฉัย
และฟื้นฟูการได้ยินในภาคใต้ ขาดแคลนบุคลากร เช่น นักโสตสัมผัสวิทยา เนื่องจากส่วนใหญ่ไปท�ำงานในภาคเอกชน
ซึ่งมีรายได้และสวัสดิการที่ดีกว่า และโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป พบปัญหาด้านสถานที่
การจัดงานและการเดินทางของผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุบางรายไม่มีรถรับส่ง จึงท�ำให้การเดินทางไม่สะดวกที่จะ
เข้าร่วมโครงการได้ รวมถึงขาดอุปกรณ์ในการด�ำเนินโครงการ เช่น เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ เครื่องเสียง ไมโครโฟน
เก้าอี้ เป็นต้น
						- หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ชุมชนหรือสมาชิกในครอบครัว ยังไม่เข้าใจกระบวนการ
ด�ำเนินงานหรือตระหนักถึงความส�ำคัญของโครงการเท่าที่ควร เช่น โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
(หรือพลังบรม) ของกระทรวงวัฒนธรรม โครงการพัฒนางานการวินิจฉัยและฟื้นฟูการได้ยินในภาคใต้ โครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี และโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ 60 ปี ขึน้ ไป ของกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นต้น โดยส่วนใหญ่พบปัญหาสมาชิกในครอบครัวไม่ให้การสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายการเข้าร่วมกิจกรรมเท่าที่ควร
●

ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมาย

						 กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ กระบวนการจัดจ้างมีหลายขัน้ ตอน ส่งผลให้
การด�ำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่ก�ำหนด เช่น โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มี
ความมัน่ คงในชีวติ (0 - 5 ปี) โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รบั การพัฒนาให้มคี วามมัน่ คงในชีวติ (15 - 21 ปี)
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โครงการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้สูงอายุจังหวัดชุมพร
ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
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(5.5) ข้อเสนอแนะ
●

ข้อเสนอแนะต่อผู้ด�ำเนินงาน

						- ด้านอุปกรณ์/สถานที่
							 ควรวางแผนการด�ำเนินงานและเตรียมความพร้อมทรัพยากรในทุกด้าน
รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการมากขึ้น ตลอดจนก�ำหนด
เครื่องมือและรูปแบบในการติดตามประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง
						- ด้านการบริหารจัดการ
							 • หน่วยงานควรมีการบูรณาการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
หน่วยงานเจ้าภาพควรมีบทบาทในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมก�ำหนดประเด็นตัวชี้วัด เป้าหมาย
พืน้ ทีด่ ำ� เนินการ และแนวทางการประเมินภาพรวมเพือ่ ให้สามารถด�ำเนินงานตามแผนบูรณาการได้อย่างเป็นรูปธรรม
							 • ควรก�ำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพควบคู่กับตัวชี้วัดเชิงปริมาณเพื่อสะท้อนให้
เห็นถึงผลส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน เช่น เด็กทีไ่ ด้รบั อาหารกลางวันและอาหารเสริมมีเกณฑ์สว่ นสูงและน�ำ้ หนักตามเกณฑ์
กรมอนามัย ผู้อบรมที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กเป็นผู้ยากจน เป็นต้น
							 • ควรให้ความส�ำคัญกับการรายงานผลการด�ำเนินงาน และติดตามประเมินผล
เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน สามารถตรวจสอบการด�ำเนินงานที่แสดงถึงผลส�ำเร็จและประสิทธิภาพของโครงการ
ได้อย่างชัดเจน
●

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลาง

						- คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ควรทบทวน
แนวทาง ขัน้ ตอน และกรอบเวลาในการติดตามประเมินผลส่วนราชการให้เหมาะสม โดยการมีสว่ นร่วมของผูเ้ กีย่ วข้อง
ทุกระดับ เพื่อให้การติดตามประเมินผลส่วนราชการบรรลุตามเจตนารมณ์/วัตถุประสงค์ของ ค.ต.ป.
						- ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ควรปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการให้สามารถใช้เป็นคู่มือที่มีขั้นตอน ค�ำอธิบายความหมายและการยกตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน เช่น
หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ ควรให้ความส�ำคัญกับโครงการที่มีผลกระทบสูงต่อการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด
ความส�ำเร็จของยุทธศาสตร์กระทรวง ประเด็นการพัฒนาสังคมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เป็นต้น การสร้างความเข้าใจให้กับ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง และผู้รายงานทุกระดับให้ตรงกัน
เกี่ยวกับการคัดเลือกโครงการ และเห็นความส�ำคัญกับการติดตามประเมินผลภาคราชการที่ต้องเป็นการสอบทานเชิงลึก
ครอบคลุมทุกมิติอย่างละเอียด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผลภาคราชการได้มากยิ่งขึ้น
						- ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ควรชีแ้ จงและท�ำความเข้าใจกับกระทรวงต่าง ๆ ให้เห็นถึงความเชือ่ มโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยเฉพาะเป้าหมายส�ำคัญของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสูก่ ารปฏิบตั ใิ นช่วงเวลา 5 ปี ให้กบั กระทรวงอย่างชัดเจน
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เพื่อให้การจัดท�ำโครงการเป็นการแปลงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ สู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ยังเป็นการลดความซ�้ำซ้อนในการด�ำเนินงาน ทั้งกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ด�ำเนินการ การใช้งบประมาณ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ สศช. ควรยกตัวอย่างตัวชี้วัดทางด้านสังคมจากแผนพัฒนาฯ ที่สามารถวัดผลได้ภายใน
1 ปี เพื่อใช้เป็นตัวก�ำหนดการคัดเลือกโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาด้านสังคมของประเทศ
						- ส�ำนักงบประมาณ ควรพิจารณาข้อเท็จจริงและตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ
ของแต่ละกระทรวงประกอบการจัดสรรงบประมาณให้กับแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเกิด
ความเชื่อมโยงและมีความคุ้มค่าในระดับกระทรวง เช่น หน่วยงานด�ำเนินโครงการได้ตามเป้าหมายของแผน
ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด แต่หากพิจารณาประเด็นอื่นประกอบ อาจประเมินได้ว่าหน่วยงานตั้งงบประมาณสูงเกินไป
หรือก�ำหนดเป้าหมายต�่ำเกินไป หรืออาจก�ำหนดต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
●

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

						- ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมาย
							 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรมีการปรับปรุง
กฎหมายให้สอดคล้องกับการด�ำเนินโครงการ เพือ่ ให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และสนองตอบการแก้ไขปัญหาอย่าง
แท้จริง เช่น ก�ำหนดกฎหมายให้มีการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อผู้สูงอายุจะไม่ถูกทอดทิ้ง เป็นต้น
		

(6) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

				 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วและบริการ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาและ
เพิม่ รายได้จากการท่องเทีย่ วและบริการด้วยการส่งเสริมการตลาด เพือ่ ยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศ และสนับสนุน
การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติจากทุกภาคส่วน ยกระดับสินค้าและบริการใหม่ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ พัฒนาการท่องเที่ยวรายสาขาอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกลุ่ม
ให้สอดคล้องกับพื้นที่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเชือ่ มัน่
และแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย ควบคูไ่ ปกับการบริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ ว โดยมุง่ เน้นการบูรณาการการท�ำงาน
ร่วมกันของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง พัฒนาระบบข้อมูลพัฒนาบุคลากรและผูป้ ระกอบการด้านการท่องเทีย่ วในทุกระดับ
ให้มีศักยภาพ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและการลงทุน ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคน�ำไปสู่การเติบโต
ด้านการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
หน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีว่ และกีฬา มีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง 9 กระทรวง 48 หน่วยงาน
และ 1 รัฐวิสาหกิจ มีโครงการทั้งสิ้น 54 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,251.8617 ล้านบาท
				 ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ.ค.ต.ป.
กลุ่มกระทรวงด้านสังคม และ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ด�ำเนินการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด�ำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
เฉพาะโครงการภายใต้งบประมาณของกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา จ�ำนวน 5 โครงการ วงเงิน 529.8823 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 10.10 ของงบประมาณแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งเป็น
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการท่องเที่ยวโดยอยู่ในความรับผิดชอบของส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2 โครงการ
งบประมาณ 168.8394 ล้านบาท กรมการท่องเทีย่ ว 2 โครงการ งบประมาณ 346.0429 ล้านบาท และกรมพลศึกษา
1 โครงการ งบประมาณ 15.0000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำ�ดับ

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
(ล้านบาท)

โครงการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำ�นักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

83.9251

2

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

84.9143

กรมพลศึกษา
3

โครงการมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติ

15.0000

กรมการท่องเที่ยว
4

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ

5

โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว

249.5429
96.5000
รวม

529.8823

				 ผลการด�ำเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวและบริการ เป็นดังนี้
				 การด�ำเนินงานเกือบร้อยละ 40 เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ชุมชน และเครือข่าย
เช่น ค่าใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมภาษาอาเซียนและภาษาสากลให้กับเครือข่ายและอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดความรู้
ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชน เป็นต้น ประมาณร้อยละ 26 เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การจัดงานเทศกาลประเพณีส�ำคัญเพื่อการท่องเที่ยว ส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์
ต่างประเทศในราชอาณาจักร และการแข่งขันจักรยานทางไกล เป็นต้น ประมาณร้อยละ 12 เป็นการจัดท�ำแผน
และข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบเครือข่าย ส่วนที่เหลือเป็นการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานสินค้า บริการและ
แหล่งท่องเทีย่ ว และค่าก่อสร้าง ผลการด�ำเนินงาน โครงการมีการด�ำเนินงานแล้ว โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณเพียง
873400
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.10 มีการกันเงินเหลื่อมปี 351.3000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73
.
(กันเงินแบบมีข้อผูกพัน 194.9300 ล้านบาท และกันเงินแบบไม่มีข้อผูกพัน 156.3700 ล้านบาท)
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				 โดยรวมการด�ำเนินโครงการเป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ฟื้นฟู
ภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมทั้งสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวและบริการทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น และเศรษฐกิจโดยรวม
				

(6.1) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย
ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

N/A

ดีมาก

-

ดี
ผลผลิต

รวม
5

กก (5)

พอใช้

-

ควรปรับปรุง

-

N/A

-

รวม

-

-

-

5

-

5

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล พบว่า โครงการทัง้ 5 โครงการ มีผลผลิต
อยู่ในระดับดี โดยโครงการที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการสามารถด�ำเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยอันดับความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศไทยอยูใ่ นอันดับที่ 32 สูงขึน้ จากอันดับที่ 34 อย่างไรก็ตาม พบว่าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
อยู่ในระดับควรปรับปรุง เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถด�ำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
จึงส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณเพียง
873400
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.10 มีการเงินเหลื่อมปี 351.3000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73
.
(กันเงินแบบมีหนี้ผูกพัน 194.9300 ล้านบาท กันเงินแบบไม่มีหนี้ผูกพัน 156.3700 ล้านบาท)
				

(6.2) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

N/A

ดีมาก

ผลผลิต

ดี

รวม
-

กก (5)

5

พอใช้

-

ควรปรับปรุง

-

N/A

-

รวม

5

-

-

-

-

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล พบว่า โครงการทั้ง 5 โครงการมีผลผลิต
อยู่ในระดับดี และผลลัพธ์อยู่ในระดับดีมาก โดยโครงการที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นการส่งเสริม สนับสนุน
การบริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ ว เพือ่ สร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วและบริการสามารถด�ำเนินการได้ตามเป้าหมาย
โดยอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 32 สูงขึ้นจากอันดับที่ 34 ส�ำหรับผลลัพธ์
โครงการอยูใ่ นระดับดีมาก เนือ่ งจากสามารถด�ำเนินการบรรลุเป้าหมาย โดยรายได้จากการท่องเทีย่ วเพิม่ มากขึน้ กว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ และขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
				

(6.3) บทวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ความเหมาะสมของโครงการ
						 จากการประเมินความเหมาะสมโครงการในภาพรวม พบว่า การก�ำหนด
วัตถุประสงค์โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีการศึกษาผลกระทบโครงการก่อนเริ่ม
ด�ำเนินการ งบประมาณมีความเหมาะสมกับแผนงานโครงการ แต่ควรปรับปรุงการวางแผนและการก�ำหนดกิจกรรม
การปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถด�ำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
ปัจจัยน�ำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร
						 จากการประเมินปัจจัยน�ำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากรในภาพรวม พบว่า
ปัจจัยน�ำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากรอยู่ในระดับดี ทั้งในเรื่องงบประมาณที่ได้รับอย่างเพียงพอเหมาะสม
การใช้วสั ดุอปุ กรณ์ในการด�ำเนินงานโครงการอยูใ่ นการระดับดี ส่วนด้านบุคลากรมีความเพียงพอ ส�ำหรับด้านองค์ความรู้
ในการด�ำเนินงานอยู่ในระดับดี
กระบวนการด�ำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
						 จากการประเมินกระบวนการด�ำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในภาพรวม พบว่า
อยูใ่ นระดับพอใช้ โดยการบริหารแผนงาน/โครงการตามก�ำหนดระยะเวลาอยูใ่ นระดับพอใช้ ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณ
อยู่ในระดับควรปรับปรุง เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถด�ำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ โดยมี
การเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 87.3400 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.10 โดยมีการกันเงินเหลือ่ มปี 351.3000 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 73 ของงบประมาณ จึงส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล
ผลผลิตโครงการ
						 จากการประเมินผลผลิตโครงการในภาพรวม พบว่า ผลผลิตอยู่ในระดับดี
โดยโครงการทีด่ ำ� เนินการแล้วเสร็จจะเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ วเพือ่ สร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวและบริการ สามารถด�ำเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยอันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยอยูใ่ นอันดับที่ 32 สูงขึน้ จากอันดับที่ 34 ส�ำหรับการส่งเสริม สนับสนุนการท่องเทีย่ วเพือ่ ฟืน้ ฟูภาพลักษณ์
และสร้างความเชือ่ มัน่ แก่นกั ท่องเทีย่ วในการเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทย อยูร่ ะหว่างด�ำเนินโครงการส�ำรวจ
ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสินค้าและบริการของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์เห็นว่า
การใช้ตัวชี้วัดอาจไม่สะท้อนผลการด�ำเนินงานที่แท้จริง เนื่องจากตัวชี้วัดเป็นผลจากการด�ำเนินงานในภาพรวม
ของทั้งแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ การประเมินโครงการจึงควรก�ำหนดตัวชี้วัด
ที่สะท้อนภาพการด�ำเนินโครงการ
●

●

●

●
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ผลลัพธ์โครงการ
						 จากการประเมินผลลัพธ์โครงการในภาพรวม พบว่า ผลลัพธ์โครงการอยูใ่ นระดับ
ดีมาก เนื่องจากสามารถด�ำเนินการบรรลุเป้าหมาย โดยรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
และขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์เห็นว่าการใช้ตัวชี้วัดอาจ
ไม่สะท้อนผลทีแ่ ท้จริง เนือ่ งจากโครงการทีร่ ายงานคิดเป็นร้อยละ 10.10 ของงบประมาณแผนงานบูรณาการฯ เท่านัน้
นอกจากนี้ควรมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยมากขึน้ เนือ่ งจากมีปจั จัยเกีย่ วข้องหลายประการทีอ่ ยูน่ อกเหนืออ�ำนาจหน้าทีข่ องกระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬา และควรมีมาตรการส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมถึงชุมชนและท้องถิ่น
ผลกระทบโครงการ
						 จากการประเมินผลกระทบโครงการ พบว่า การด�ำเนินโครงการส่งผลกระทบ
ทางบวกด้านเศรษฐกิจ คือ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้รายได้จากการท่องเทีย่ วมากขึน้ ทัง้ นี้ จากการวิเคราะห์
เห็นว่า โครงการที่รายงานไม่น่าจะส่งผลกระทบตามที่รายงานได้ เนื่องจากกิจกรรมส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการตรวจสอบ
และก�ำหนดมาตรฐานสินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยว จะส่งผลกระทบต่อการจัดบริการท่องเที่ยวทั้งในด้าน
สิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว การก�ำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนจะช่วยให้การประเมินผลในเรื่องดังกล่าว
สามารถช่วยส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพโครงการ
						 จากการประเมินประสิทธิภาพโครงการในภาพรวม พบว่า ส่วนราชการยังไม่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จตามแผน
ดังนัน้ จึงควรมีการชีแ้ จงแนวทางการจัดซือ้ จัดจ้างให้แก่เจ้าหน้าทีแ่ ละพัฒนาความรูเ้ กีย่ วกับระเบียบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติ รวมทั้งควรมีการก�ำหนดเครื่องมือ รูปแบบ และแนวทางการติดตามประเมินผลให้มีมาตรฐานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ส�ำหรับผลผลิตของโครงการที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ แต่ยังไม่สามารถประเมินความส�ำเร็จของโครงการเมื่อเทียบกับความเหมาะสมของงบประมาณที่
ใช้ดำ� เนินโครงการได้ เนือ่ งจากโครงการส่วนใหญ่อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ และควรปรับปรุงการวางแผนและการก�ำหนด
กิจกรรมการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถด�ำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
●

●

●

		 		

(6.4) ปัญหา/อุปสรรคที่ส�ำคัญ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความช�ำนาญ
ในการด�ำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ ในประเด็นการจ้างที่ปรึกษา
มีข้อจ�ำกัดในการประสาน ก�ำกับ ดูแล และติดตามประเมินผล รวมทั้งระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องมีความซับซ้อน
ตัวชี้วัดกิจกรรมของโครงการไม่ตอบสนองกับเป้าหมายรวมของประเทศตาม
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ อาทิ ตัวชี้วัดการจัดอันดับของประเทศ (ควรบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายใต้
แผนงานบูรณาการนี้ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม
กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยมากขึ้น) และรายได้จาก
การท่องเที่ยว (ควรมีมาตรการส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ให้ครอบคลุมชุมชนและท้องถิ่น)
●

●

●
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(6.5) ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อผู้ด�ำเนินงาน
						- ควรให้ความส�ำคัญในการก�ำกับและติดตามประเมินผลโครงการ โดยเฉพาะ
การประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความจ�ำเป็น เหมาะสม และปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนิน
โครงการ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงการด�ำเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป
						- ส่วนราชการเจ้าของโครงการควรก�ำหนดเครือ่ งมือและรูปแบบในการติดตาม
ประเมินผลโครงการให้ทราบสถานะของโครงการทุกระยะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
						- กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาควรมีมาตรการในการก�ำกับ เร่งรัดการบริหาร
งบประมาณของหน่วยงานอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
						- กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาควรก�ำหนดให้มกี ารปรับปรุงวิธกี ารด�ำเนินงาน
แบบคู่ขนาน และควรชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่และพัฒนาความรู้เรื่องระเบียบฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ฏิบัติงาน
						- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรก�ำหนดโครงการและตัวชี้วัดที่สะท้อน
การด�ำเนินงานตามเป้าหมายในแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อให้นักท่องเที่ยว
มีความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวระดับสูงขึ้นและนักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการท่องเที่ยวมากขึ้นโดยบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการนี้ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
มากขึ้น และมีมาตรการส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ให้ครอบคลุมชุมชนและท้องถิ่น
●

●

		 (7) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
				 การขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นนโยบายทีร่ ฐั บาลให้ความส�ำคัญ
และผลักดันให้เกิดผลการด�ำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีความพยายามดําเนินการ
แก้ไขปัญหาเพื่อให้สถานการณ์และปัญหาความรุนแรงได้รับการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้น ดังนั้น แผนงานบูรณาการ
ขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นแผนเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานให้เกิดขึน้ อย่างเป็นระบบและ
มีเอกภาพ มีการพัฒนาการบริหารจัดการที่มุ่งบูรณาการภารกิจงานที่ด�ำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธีที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกภาครัฐมุ่งสร้างความเข้าใจ
ต่อสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ อย่างถูกต้อง ต่อเนือ่ ง เน้นการสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ส่งเสริมและสนับสนุน
อ�ำนวยความยุตธิ รรมและช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบอย่างทัว่ ถึง เป็นธรรม รวมทัง้ ขยายการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน ตลอดจนพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมด้านภาษา ศาสนา
ศิลปะ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
				 ภาพรวมของแผนงานบู ร ณาการขั บ เคลื่ อ นการแก้ ไขปั ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีโครงการทั้งสิน 64 โครงการ รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น
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12,510.1103 ล้านบาท มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 14 กระทรวง 3 ส่วนราชการไม่สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง 1 หน่วยงานของศาล 1 หน่วยงานของรัฐสภา โดยมีส�ำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพ ส�ำหรับ
การตรวจประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด�ำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ คัดเลือกตรวจติดตาม 3 กระทรวง จ�ำนวน 5 โครงการ คือ กระทรวงการต่างประเทศ (1 โครงการ)
กระทรวงมหาดไทย (3 โครงการ) และกระทรวงยุติธรรม (1 โครงการ) งบประมาณทั้งสิ้น 1,790.2540 ล้านบาท
หรือร้อยละ 14.31 ของแผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทงั้ หมด ส�ำหรับกระทรวง
กลาโหมได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด�ำเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการดังกล่าว อย่างไรก็ตามไม่ได้รายงาน
เนื่องจากมีชั้นความลับ ทั้งนี้ รายชื่อโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มีดังต่อไปนี้
ลำ�ดับ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)
33.2000
33.2000
1,693.8912

โครงการ

กระทรวงการต่างประเทศ
1 โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
2 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
กรมที่ดิน
3 โครงการเดินส�ำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในบริเวณพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
กรมโยธาธิการและผังเมือง
4 โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงยุติธรรม
สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
5 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

932.1355

57.9895

703.7662
63.1628
63.1628
รวม

1,790.2540

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

103

				

(7.1) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย

ดีมาก

ดีมาก

ดี

กต (1)

มท (1)

ผลผลิต

ดี

มท (1)

พอใช้

ควรปรับปรุง

N/A

รวม
2
2

ยธ (1)

พอใช้

-

ควรปรับปรุง

-

N/A
รวม

1

มท (1)
1

2

-

2

-

5

ตารางความสัมพันธ์ของผลผลิตเทียบกับผลการเบิกจ่าย พบว่าการเบิกจ่าย
งบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 97.51 และมีผลผลิตอยู่ในระดับดีมาก
ประสบความส�ำเร็จและบรรลุเป้าหมายทุกโครงการ กระทรวงมหาดไทยมี 2 โครงการที่ผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดี
ส�ำหรับเกณฑ์การเบิกจ่ายที่อยู่ในระดับพอใช้มี 2 กระทรวง คือ กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง)
และกระทรวงยุติธรรม ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 79.42 และร้อยละ 76.93 ตามล�ำดับ
				

(7.2) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ดีมาก

ดีมาก

พอใช้

ควรปรับปรุง

N/A

รวม
2

กต (1) มท (1)

ดี
ผลผลิต

ดี

2

มท (1) ยธ (1)

พอใช้

-

ควรปรับปรุง

-

N/A
รวม

2

2

-

-

มท (1)

1

1

5

ตารางความสัมพันธ์ของผลผลิตเทียบกับผลลัพธ์ พบว่าภาพรวมผลผลิตอยูใ่ นระดับ
ดีมาก ผลลัพธ์อยู่ในระดับดีมากใน 2 กระทรวง คือ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน)
อย่างไรก็ตาม โครงการของกระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) เป็นโครงการก่อสร้างที่ด�ำเนินการ
ยังไม่แล้วเสร็จจึงไม่สามารถวัดผลลัพธ์ของโครงการได้
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(7.3) บทวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
●

ความเหมาะสมของโครงการ

						 จากการประเมินความเหมาะสมของโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่มีการก�ำหนด
วัตถุประสงค์โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
ด้านความมั่นคง และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้านความมั่นคงและ
การต่างประเทศ มีการวางแผน/ก�ำหนดกิจกรรมชัดเจน ก�ำหนดตัวชี้วัดระดับผลผลิตและผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ก�ำหนดงบประมาณ และประโยชน์ที่คาดหวัง รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ บุคลากร
ความพร้อม ด้านพืน้ ทีแ่ ละการมีสว่ นร่วมของผูท้ เี่ กีย่ วข้องไว้อย่างเหมาะสม รวมถึงการจ้างทีป่ รึกษาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะ
ส�ำหรับการด�ำเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม เช่น การประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนทีม่ ีตอ่ การอ�ำนวยความยุตธิ รรม
และการสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีแก่กลุ่มครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
พบว่าบางโครงการขาดแคลนบุคลากรสายงานวิชาชีพโดยเฉพาะ ขาดแคลนบุคลากรที่สมัครใจเข้าไปปฏิบัติงาน
เนือ่ งจากเป็นพืน้ ทีเ่ สีย่ งอันตราย และขาดแคลนอุปกรณ์สำ� หรับการส�ำรวจเพือ่ แก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ
ทั้งนี้ ผลการด�ำเนินโครงการส่งผลกระทบทางบวกต่อประเทศไทยทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย
●

ปัจจัยน�ำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร

						 จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ปัจจัยน�ำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร
พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีปัจจัยน�ำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากรอยู่ในระดับดี ทั้งในเรื่องงบประมาณที่ได้รับ
อย่างเพียงพอเหมาะสม การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการด�ำเนินงาน และการบริหารจัดการ อย่างไรก็ดี มีบางโครงการของ
กระทรวงมหาดไทย พบว่า กิจกรรมที่ด�ำเนินการได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เช่น
การจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน โดยหมู่บ้านขนาดเล็กและหมู่บ้านขนาดใหญ่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเท่ากันจึงเกิดการเปรียบเทียบ หน่วยงานควรพิจารณาให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในแต่ละพื้นที่
นอกจากนี้ ยังพบว่าการขาดความพร้อมของระบบฐานข้อมูลเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงาน เช่น
ระบบฐานข้อมูลในงานยุติธรรมชุมชน คดีความมั่นคง เป็นต้น
						 การบริหารโครงการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการส่วนใหญ่จะพบปัญหาด้านบุคลากร คือ ขาดแคลนอัตราก�ำลังที่เพียงพอ รวมไปถึงขาดแคลนบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านและข้อจ�ำกัดในเรือ่ งเวลาปฏิบตั งิ าน เนือ่ งจากเป็นพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย และเจ้าหน้าทีย่ งั ขาด
ทักษะในการใช้อาวุธ และทักษะการป้องกันตัว
●

กระบวนการด�ำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

						 จากการประเมินกระบวนการด�ำเนินงานในภาพรวม พบว่า มีการบริหารแผนงาน/
โครงการตามก�ำหนดระยะเวลา มีหลายหน่วยงานสามารถบริหารจัดการและด�ำเนินการได้ตามแผนงานโครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ เหตุการณ์อุทกภัยในภาคใต้ช่วง
เดือนธันวาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 ส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ท�ำให้มีบางโครงการด�ำเนินงาน
ล่าช้ากว่าแผนที่ก�ำหนด ซึ่งปัญหาในเรื่องนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 มีมติเห็นชอบมาตรการ
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ โดยให้
หน่วยงานขยายระยะเวลาสัญญาจ้างก่อสร้างที่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือ
						 ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการส่วนใหญ่มคี วามสอดคล้องและเป็นไปตาม
ที่ได้รับอนุมัติ และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายในระดับดีมาก - พอใช้ ซึ่งอาจมีบางโครงการที่
ติดปัญหาไม่เป็นไปตามแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ เนือ่ งจากเป็นโครงการทีจ่ า้ งทีป่ รึกษา โดยมีระยะเวลาเริม่ ด�ำเนินการ
ในเดือนกันยายน 2560 จึงเป็นการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
ผลผลิตโครงการ
						 กระทรวงการต่ า งประเทศ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุ ติ ธรรม
มีผลการด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดทั้งในระดับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวง ผลผลิตของ
โครงการส่งผลกระทบทางบวกต่อประเทศไทยทัง้ ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน พืน้ ที่ โดยในภาพรวมของทุกโครงการ
บรรลุตามตัวชีว้ ดั ระดับผลผลิต และบางโครงการพบว่า มีผลการด�ำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ เช่น โครงการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก�ำหนดให้ประชาชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวมากกว่าที่ก�ำหนด คิดเป็นร้อยละ 298.48 ซึ่งเป็นผลจาก
การด�ำเนินโครงการบูรณาการระบบเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประชาชนให้
ความสนใจและเข้ามามีสว่ นร่วมในการใช้บริการมาก เนือ่ งจากเป็นการลดภาระค่าใช้จา่ ยและเป็นบริการทีเ่ ข้าถึงง่าย
นอกจากนี้ กรมที่ดินได้ด�ำเนินโครงการเดินส�ำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในบริเวณพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบริเวณพืน้ ทีน่ อกเขตอุทยานแห่งชาติบโู ด - สุไหงปาดี โดยได้เดินส�ำรวจและออกโฉนด
ที่ดิน สูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดร้อยละ 6.51 อย่างไรก็ดี เหตุอุทกภัยในภาคใต้ช่วงเดือนธันวาคม 2559 - กุมภาพันธ์
2560 ท�ำให้ขาดแคลนแรงงาน วัสดุก่อสร้าง เส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย ไม่สะดวกต่อการเข้าไปท�ำงาน
ท�ำให้การด�ำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
ผลลัพธ์โครงการ
						 การประเมินผลลัพธ์ของโครงการในกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงยุติธรรม มีการประเมินความส�ำเร็จระดับผลลัพธ์อยู่ในระดับดี - ดีมาก เนื่องจากการด�ำเนินโครงการ
ใช้กลไกตั้งแต่ระดับนโยบายถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีอย่างมีส่วนร่วมสร้างความเชื่อมั่น
ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม มีการท�ำงานร่วมกับ
เครือข่ายภาคประชาชนในลักษณะงานมวลชน การสร้างช่องทางเข้าถึงงานบริการของหน่วยงานรัฐแก่ประชาชนทุกกลุ่ม
และการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานในพืน้ ที่ ซึง่ ส่งผลต่อความพึงพอใจและความเชือ่ มัน่ ของประชาชนในการด�ำเนินงาน
ของภาครัฐในระดับที่สูงขึ้น เช่น โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพื้นที่
เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของกองก�ำลังประจ�ำถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการฝึกอบรมพัฒนา
ขีดความสามารถชุดคุ้มครองต�ำบล (ชคต.) ซึ่งเป็นก�ำลังในการรักษาความปลอดภัยประชาชน สถานที่ ท�ำให้ประชาชน
เกิดความเชือ่ มัน่ ในเรือ่ งความปลอดภัย รวมถึงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนในชุมชนท�ำให้การสัญจรสะดวก ปลอดภัย
รายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส�ำหรับโครงการของกระทรวงการต่างประเทศเน้นกิจกรรมที่น�ำคณะทูต
ต่างประเทศและผู้บริหารเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้การเยี่ยมนักศึกษามุสลิมในต่างประเทศและการจัดกิจกรรม
สนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศส่งผลต่อการการสร้างความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน
อยู่ในระดับดีมาก เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้น และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย
●

●
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●

ผลกระทบโครงการ

						จากการประเมินผลกระทบโครงการในภาพรวม พบว่า ทุกโครงการส่งผลกระทบ
ด้านบวก การด�ำเนินโครงการมีความสอดคล้องและบรรลุตามเป้าหมายของนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และยุทธศาสตร์กระทรวง ซึ่งโครงการต่าง ๆ รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณ
ในการด�ำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนือ่ งเพือ่ ให้เป็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพราะมีผลกระทบในเชิงบวกต่อภาพรวม
ทุกด้าน ทั้งในเรื่องการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น และเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
						 ในส่วนผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนในพื้นที่ พบว่า
ส่งผลกระทบด้านบวก เช่น การด�ำเนินงานโครงการด้านการไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาทสามารถช่วยประหยัดงบประมาณ
ภาครัฐและภาคประชาชนด้านค่าใช้จ่ายด�ำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก อีกทั้งลดปริมาณคดีที่เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม ท�ำให้สามารถพิจารณาคดีอาญาแผ่นดินหรือคดีส�ำคัญอื่น ๆ ได้เพิ่มขึ้น การได้รับเอกสารสิทธิ
ทีด่ นิ ท�ำให้ประชาชนเกิดก�ำลังใจและแรงจูงใจทีจ่ ะพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ เพิม่ ผลผลิตสร้างรายได้ รวมถึงลดปัญหาการบุกรุก
พื้นที่สาธารณะ เป็นต้น
●

ประสิทธิภาพโครงการ

						 จากการประเมินประสิทธิภาพโครงการภาพรวม พบว่าการด�ำเนินโครงการ
ของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ด�ำเนินงานเสร็จสิน้ ตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ตามทีก่ ำ� หนดภายใต้วงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รบั และ
ได้รับผลประโยชน์จากการด�ำเนินงานโครงการดังกล่าว คือ สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้
ในระดับดี ชุมชน และหมู่บ้านมีการรวมกลุ่มเพื่อจัดระบบเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัย เกิดความสามัคคีในชุมชน
และมีการพัฒนาศักยภาพของพืน้ ที่ เช่น โครงการก่อสร้างถนน ท�ำให้แก้ปญ
ั หาในการคมนาคมของประชาชนในพืน้ ที่
ได้สะดวกและปลอดภัยขึ้น อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรมเห็นว่าผลการด�ำเนินงานโดยรวมสามารถตอบสนองต่อ
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแก้ไขปัญหาชุมชนและประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้ในระดับหนึง่ แต่ยงั ไม่ครบถ้วน
ตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักของกลุ่มภารกิจงานอ�ำนวย
ความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีบางโครงการยังด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จจึงยังไม่มีผลผลิต
โครงการ
				 (7.4) ปัญหา/อุปสรรคที่ส�ำคัญ
					
จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานในภาพรวมการด�ำเนิน
โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและ
เกิดความยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินงานยังพบปัญหาอุปสรรค ข้อจ�ำกัดบางประการ และมีข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้อง สรุปเป็นหัวข้อ ดังนี้
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ปัญหา/อุปสรรคที่ส�ำคัญ
						 ปัญหาหาความไม่สงบเรียบร้อยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท�ำให้ขาดแคลน
อัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการที่มีประสบการณ์สมัครใจไปปฏิบัติงาน และข้อจ�ำกัดในเรื่องเวลาปฏิบัติงาน
เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ยังขาดทักษะในการใช้อาวุธและ
การป้องกันตัว
ด้านบุคลากร
						 เจ้าหน้าทีย่ งั ขาดทักษะในการปฏิบตั งิ าน และขาดแคลนอัตราก�ำลังทีม่ ปี ระสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน
ด้านงบประมาณ
						 การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เช่น กิจกรรมการจัดระบบ
รักษาความเรียบร้อยของหมู่บ้าน หมู่บ้านขนาดเล็กและหมู่บ้านขนาดใหญ่ได้รับจัดสรรงบประมาณเท่ากัน จึงเกิด
การเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ และโครงการประเภทงานก่อสร้างขาดการเตรียมความพร้อมในการหาตัวผู้รับจ้าง
นอกจากนี้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณด้วย
ระยะเวลาด�ำเนินงานตามสัญญาบางโครงการข้ามปีงบประมาณ จึงมีผลกระทบต่อผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่
อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ท�ำให้ผลงานไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งมีหลายโครงการที่เป็นการจ้างที่ปรึกษามีระยะเวลา
เริม่ ด�ำเนินการในเดือนกันยายน 2560 จนถึงเดือนมกราคม 2561 หรือเดือนมีนาคม 2561 จึงยังไม่สามารถประเมินผล
การด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการได้อย่างครบถ้วน ท�ำให้ผลการด�ำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็น
ไปตามเป้าหมายตามตัวชี้วัด
						 เหตุอทุ กภัยในภาคใต้สง่ ผลให้ขาดแคลนแรงงาน วัสดุกอ่ สร้าง เส้นทางคมนาคม
ได้รับความเสียหาย เกิดความล่าช้าในการด�ำเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการ
						 การแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน จึงจ�ำเป็นต้องมี
การบูรณาการการท�ำงานร่วมกันอย่างจริงจัง แต่พบว่าในบางโครงการยังขาดการบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จึงท�ำให้การด�ำเนินโครงการทีจ่ ดั ท�ำไม่สามารถแก้ไขปัญหาตรงตามสภาพปัญหาของพืน้ ที่
และไม่ตอบสนองความต้องการของชุมชน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานซึ่งมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศต้องได้รับข้อมูลที่แม่นย�ำ น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการอ�ำนวยความยุติธรรม รวมทั้ง
สถานการณ์ และความคืบหน้าที่สะท้อนให้เห็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างรวดเร็วและชัดเจนจากหน่วยงานในพื้นที่และส่วนกลาง เพื่อใช้ตอบโต้และชี้แจงท�ำความเข้าใจได้ทันท่วงที
						 บางโครงการยังขาดกิจกรรมที่ท�ำให้เกิดการรับรู้ในเชิงประจักษ์ เช่น การฝึกปฏิบัติ
ศึกษาดูงาน หรือการเข้ารับบริการด้านการอ�ำนวยความยุติธรรม และการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงยุติธรรม
ซึ่งจะท�ำให้เกิดความรับรู้และเข้าใจได้มากกว่าการฝึกอบรมในลักษณะเข้ารับฟังการบรรยาย
ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมาย
						 การปรับปรุงกฎหมายที่มีความเชื่อมโยงกับนโยบายความมั่นคงและหน่วยงาน
ความมั่นคง ต้องรับความเห็นจากหลายภาคส่วนเพื่อน�ำมาใช้ในการทบทวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
●

●

●

●

●
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(7.5) ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อผู้ด�ำเนินงาน
						- สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ควรให้ความส�ำคัญเพิ่มขึ้นกับมิติ
ด้านความมั่นคง และประยุกต์ใช้ในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุงโครงการกิจกรรมร่วมกับชุมชนไทย/นักศึกษา
ไทยมุ ส ลิ ม ในเขตอาณาจั ก รให้ ต อบสนองเป้ า หมายของนโยบายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงบประมาณยิ่ ง ขึ้ น
กระทรวงมหาดไทยควรส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และให้
ความส�ำคัญกับการจัดมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ และทรัพย์สินของทางราชการ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ
						- ด้านบุคลากรในการด�ำเนินโครงการในพืน้ ทีค่ วรค�ำนึงถึงปัจจัยเสีย่ งหรือปัญหา
เรื่องภัยธรรมชาติ โดยจัดท�ำแผนปฏิบัติการและบริหารโครงการให้เหมาะสมกับช่วงฤดูกาลของพื้นที่ ควรรีบ
ด�ำเนินการหาผู้รับจ้างเมื่อทราบวงเงินงบประมาณ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด นอกจากนี้
ควรให้ความส�ำคัญกับการติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนปัญหาต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน
และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจถึงผลการด�ำเนินงานของส่วนราชการและความตั้งใจของรัฐ
ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลาง
						 เพื่อให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงตามสภาพปัญหา
ของพืน้ ที่ ควรให้หน่วยงานจัดท�ำแผนงานโครงการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ คี วามเดือดร้อนและต้องการ
ให้หน่วยงานเข้าไปสนับสนุนการด�ำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพือ่ เป็นขวัญก�ำลังใจกับประชาชนในพืน้ ที่
อีกทัง้ ควรท�ำความเข้าใจถึงอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละขอบเขตงานรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน เพือ่ ลดความซ�ำ้ ซ้อน
ในการด�ำเนินงาน และสามารถเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องในการขับเคลื่อนนโยบาย ควรเร่งรัดการจัดเก็บข้อมูล
ให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกลางให้สามารถ
เข้าใช้งานได้อย่างเต็มที่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
						 ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร และศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด�ำเนินงาน
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดว่ามีผลส�ำเร็จที่บรรลุวัตถุประสงค์
การปฏิบัติงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการอย่างจริงจังหรือไม่ นอกจากนี้ ควรจัดท�ำข้อมูลเชิงประจักษ์
ที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามดัชนีบ่งชี้ที่เป็นสากล
เพื่อชี้แจงให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจและเห็นเป็นรูปธรรม
●

●

●

		 (8) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
				 การด�ำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ได้รบั การจัดสรรงบประมาณรวมทัง้ สิน้ 533.5173 ล้านบาท โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 11 กระทรวง
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29 หน่วยงาน 3 ส่วนราชการไม่สังกัดฯ 3 หน่วยงานอิสระของรัฐ ซึ่งมีโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ
จ�ำนวน 36 โครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย โดยปลูกจิตส�ำนึกและสร้างค่านิยมให้
ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร
ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นธรรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริต และมีเป้าหมายหลักคือการลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย
				 ส�ำหรับการตรวจประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด�ำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบคัดเลือกตรวจติดตามส่วนราชการในสังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
จ�ำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 58.4408 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.95 ของแผนงานบูรณาการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งมีรายชื่อโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังต่อไปนี้
ลำ�ดับ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

โครงการ

สำ�นักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ์
1 โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
3 โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต

15.0000
19.2974
24.1434
58.4408

รวม

				

(8.1) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย

ผลผลิต

ดีมาก

ดี

พอใช้

N/A

รวม

ดีมาก

-

ดี

-

พอใช้

-

ควรปรับปรุง

-

N/A
รวม
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ควรปรับปรุง

3

นร (3)
-

-
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-

3

-

3

การด�ำเนินงาน พบว่า ผลผลิตโครงการทั้งหมดยังไม่สามารถประเมินผลได้
เนื่องจากโครงการย่อยบางส่วนยังอยู่ระหว่างด�ำเนินการ ส�ำหรับผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
อยู่ในระดับควรปรับปรุง เนื่องจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณต�่ำกว่าเป้าหมายตามแผนที่ก�ำหนด โดยเบิกจ่าย
ไปแล้ว 29.6923 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.81 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 58.4408 ล้านบาท
				

(8.1) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์
ผลลัพธ์

ผลผลิต

ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

N/A

รวม

ดีมาก

-

ดี

-

พอใช้

-

ควรปรับปรุง

-

N/A
รวม

-

-

-

-

นร (3)

3

3

3

จากผลการด�ำเนินงานโครงการทีย่ งั อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินงาน ส่งผลให้ผลลัพธ์ของ
โครงการไม่สามารถประเมินผลได้ดว้ ยเช่นกัน ส�ำหรับโครงการบางส่วนทีด่ ำ� เนินการแล้วเสร็จนัน้ มีการรายงานผลลัพธ์
ของโครงการอยูใ่ นระดับดี เช่น โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ของส�ำนักงาน ก.พ.
พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการด�ำเนินการทางวินัยหลังการอบรม คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ร้อยละ 80
				

(8.3) บทวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
●

ความเหมาะสมของโครงการ

						 ภาพรวมด้านความเหมาะสมของแผนงาน พบว่า มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ นโยบายของคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการก�ำหนดแผนปฏิบัติงาน
แผนการเบิกจ่าย ให้เหมาะสมตัง้ แต่เริม่ ต้นโครงการ บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถด้านวิชาการและสามารถสนับสนุน
งานด้านประชาสัมพันธ์ บางกิจกรรมของส�ำนักงาน ก.พ.ร. มีการลงพื้นที่ในชุมชน เช่น กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือสือ่ มวลชน ได้มกี ารศึกษาดูงานในพืน้ ทีข่ องชุมชนทีม่ กี ารควบคุมและผลักดันช้างป่า ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือ
และสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมจากชุมชนในพื้นที่ท�ำให้โครงการส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี การด�ำเนินการต่าง ๆ
ของส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้เปิดโอกาสให้ขา้ ราชการผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมมีสว่ นร่วมในการเสนอความคิดเห็นทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การบริการภาครัฐบนพื้นฐานของการต่อต้านคอร์รัปชั่น และกรณีของกรมประชาสัมพันธ์ มีการบูรณาการร่วมกับ
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. เพือ่ ให้คำ� ปรึกษาการจัดท�ำโครงการโดยการประชุมหารือร่วมกัน อีกทัง้ ยังมีทปี่ รึกษาของโครงการ
มาจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียงและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
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●

ปัจจัยน�ำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร

						 ภาพรวมด้านปัจจัยน�ำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร พบว่า มีผลการประเมิน
อยูใ่ นระดับดี เนือ่ งด้วยมีวสั ดุอปุ กรณ์และองค์ความรูท้ เี่ พียงพอและเหมาะสมต่อการด�ำเนินกิจกรรม เช่น การด�ำเนิน
โครงการควบคุม ยกระดับคุณภาพ และเผยแพร่ขอ้ มูลคูม่ อื ส�ำหรับประชาชนในรูปแบบเชือ่ มโยงงานบริการผ่านระบบ
สารสนเทศ ได้รับความร่วมมือจากส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบผลงาน แต่บางกิจกรรมของส�ำนักงาน ก.พ.
มีบุคลากรเพื่อด�ำเนินโครงการไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ส�ำหรับภาพรวมด้านงบประมาณ พบว่า บางกิจกรรมต้อง
ด�ำเนินงานภายใต้งบประมาณที่มีจ�ำกัด การด�ำเนินกิจกรรมจึงท�ำได้เพียงกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม และไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
●

กระบวนการด�ำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

						 ภาพรวมด้านกระบวนการด�ำเนินงานตามแผนงาน พบว่า การด�ำเนินงานอยู่ใน
ระดับพอใช้ เนื่องจากมีผลการด�ำเนินการล่าช้ากว่าที่ก�ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานของโครงการ ส่งผลให้การเบิกจ่าย
งบประมาณมีความล่าช้า แม้วา่ จะมีบางโครงการ/กิจกรรมทีด่ ำ� เนินการแล้วเสร็จ แต่เป็นโครงการทีไ่ ด้รบั งบประมาณ
ในสัดส่วนที่ไม่มากนัก อีกทั้งต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน และการน�ำเสนอต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อขอรับความเห็นชอบท�ำให้โครงการด�ำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่ก�ำหนด เช่น โครงการพัฒนาแนวทาง
การปรับปรุงงานบริการตามพระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งประกอบด้วย 3 โครงการย่อย เนื่องจากการด�ำเนินโครงการต้องประชุมร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน จึงท�ำให้กิจกรรมเกิดความล่าช้า
อย่างไรก็ดีมี 1 โครงการที่ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 และอยู่ระหว่างการตรวจรับของ
คณะกรรมการ ส่วนอีก 2 โครงการย่อย ได้ขยายระยะเวลาด�ำเนินการแล้วเสร็จจากเดิมวันที่ 29 กันยายน 2560
เป็นภายในเดือนธันวาคม 2560 จึงท�ำให้การด�ำเนินการล่าช้ากว่าที่ก�ำหนดไว้ ส่งผลถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ
●

ผลผลิตโครงการ

						 ภาพรวมด้านผลผลิตโครงการ พบว่า ยังไม่สามารถประเมินผลได้ทงั้ แผน เนือ่ งจาก
การด�ำเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อย่างไรก็ดี มีโครงการย่อยและกิจกรรม
บางกิจกรรมที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ มีผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย เช่น (1) กิจกรรมด้านส่งเสริมวินัย
ของส�ำนักงาน ก.พ. (2) โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตส�ำนึกเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริตของส�ำนักงาน ก.พ.ร. เช่น การจัดกิจกรรมประชุมสัมมนารณรงค์ปลูกจิตส�ำนึกเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป
เรื่อง “ราชการไทยยุค 4.0 มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น” เป้าหมาย 200 คน จ�ำนวน 2 ครั้ง พบว่า
ผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานการให้บริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
มีความโปร่งใส โดยจัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ในการพัฒนาระบบการท�ำงานให้เป็นที่ยอมรับแก่ประชาชน พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานที่ดีของหน่วยงาน
ภาครัฐให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเป้าหมาย จ�ำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมงาน 1,500 คน โดยได้จัดสัมมนาวิชาการและ
มอบรางวัลเลิศรัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 “พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560
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มีผู้เข้าร่วมงาน จ�ำนวน 1,862 คน ส�ำหรับโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ เช่น โครงการปลูกจิตส�ำนึกเพื่อให้ข้าราชการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของส�ำนักงาน ก.พ. มีการด�ำเนินการล่าช้ากว่า
แผนที่ก�ำหนด โครงการของส�ำนักงาน ก.พ.ร. เช่น โครงการปรับปรุงงานบริการหน่วยงานของรัฐตามคู่มือส�ำหรับ
ประชาชน พบปัญหาการบริหารโครงการไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก�ำหนด เนื่องจากมีบางกิจกรรมที่ปรึกษายังไม่ได้
ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่ก�ำหนด โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้ง และรูปแบบการด�ำเนินงานของศูนย์รับ
ค�ำขออนุญาต สาเหตุจากการส่งงานของทีป่ รึกษามีความล่าช้ากว่าแผนทีก่ ำ� หนดไว้ จึงส่งผลกระทบต่อกิจกรรมอืน่ ด้วย
●

ผลลัพธ์โครงการ

						 ภาพรวมด้านผลลัพธ์ พบว่า ยังไม่สามารถประเมินผลได้ทั้งแผน เนื่องจาก
การด�ำเนินโครงการบางส่วนยังอยู่ระหว่างด�ำเนินการ อย่างไรก็ดีบางโครงการ/กิจกรรมที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
และระหว่างด�ำเนินโครงการได้ประเมินผลลัพธ์ เช่น (1) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กรของส�ำนักงาน ก.พ. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการด�ำเนินการทางวินัยหลังการอบรม
คิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้รอ้ ยละ 80 (2) โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและต่อต้านการทุจริต กิจกรรม
รณรงค์ปลูกจิตส�ำนึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริตของส�ำนักงาน ก.พ.ร. จากผลการส�ำรวจความพึงพอใจ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ พบว่ามีความตระหนักรู้ และเข้าใจในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และ
การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส คิดเป็นร้อยละ 92 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ร้อยละ 70
(3) การประเมิ น ผลโครงการประชาสั ม พั น ธ์ ป ้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในภาครั ฐ
ของกรมประชาสัมพันธ์ (ไม่รวมกิจกรรมสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ด�ำเนินการ 2 กิจกรรม) พบว่า กลุ่มเป้าหมาย
มีการรับรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเรื่องการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ
หรือคิดเป็นร้อยละ 74, 82 และ 65.80 ตามล�ำดับ ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งก�ำหนดไว้ ร้อยละ 90,
85 และ 86 ตามล�ำดับ
●

ผลกระทบโครงการ

						 ภาพรวมด้านผลกระทบ พบว่า ส่วนใหญ่เกิดผลกระทบทางบวก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
						- ด้านนโยบายรัฐบาล : เกิดภาพลักษณ์ทดี่ ตี อ่ รัฐบาล ในการสร้างความเชือ่ มัน่
ต่อประชาชนว่ารัฐบาลมีความตัง้ ใจในการปราบปรามปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และต้องการปรับปรุงระบบบริการ
ภาครัฐให้ทันสมัยและสามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
						- ด้านเศรษฐกิจ : สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและอ�ำนวยความสะดวก
ต่อประชาชนและภาคเอกชน จึงส่งผลถึงผลการด�ำเนินการด้านการค้าและการลงทุนในอนาคต
						- ด้านสังคม : การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการทั้งหมด แม้ว่าบางโครงการ
จะยังไม่แล้วเสร็จ แต่ส่งผลกระทบทางบวกต่อสังคมเนื่องจากแต่ละกิจกรรมมุ่งเน้นในการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน
เกิดจิตส�ำนึกที่ดีและเกิดการตระหนักรู้ถึงความส�ำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
						- ด้ า นประชาชน : ประชาชนได้ รั บ ความสะดวกในการใช้ บ ริ ก ารภาครั ฐ
และเกิดความเชื่อมั่นในระบบความโปร่งใสของภาครัฐ
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●

ประสิทธิภาพโครงการ

						 การด�ำเนินโครงการส่วนใหญ่เกิดความส�ำเร็จตามเป้าหมายโครงการ ภายใต้
งบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรและมีการใช้จา่ ยงบประมาณได้อย่างคุม้ ค่า รวมถึงมีการใช้หลักการบูรณาการความร่วมมือ
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�ำงาน เช่น ส�ำนักงาน ก.พ. ได้เชิญชวน
หน่วยงานต่าง ๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงาน ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการและการน�ำเสนอต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ขอรับความเห็นชอบ กรมประชาสัมพันธ์ได้มกี ารประสานงาน
กับส�ำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อร่วมปรึกษาการจัดท�ำโครงการ เป็นต้น
				

(8.4) ปัญหา/อุปสรรคที่ส�ำคัญ
●

ด้านงบประมาณ

						 ด้วยงบประมาณทีม่ จี ำ� กัด จึงท�ำให้การจัดกิจกรรมท�ำได้กบั กลุม่ เป้าหมายเฉพาะกลุม่
เช่น การจัดการประชุมสัมมนาในต่างจังหวัดท�ำได้ในบางจังหวัดซึง่ ไม่ครอบคลุมจังหวัดอืน่ ๆ ทัว่ ทัง้ ประเทศและจัด
ได้นอ้ ยครัง้ จึงท�ำให้การสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกิดขึน้ ได้เฉพาะกลุม่ เป้าหมายในวงแคบ ทัง้ นี้ จึงได้แก้ไขปัญหานี้
โดยในปีถัดไปจะขยายการจัดกิจกรรมไปยังจังหวัดอื่นหรือกลุ่มเป้าหมายอื่นให้เพิ่มมากขึ้น
●

ด้านการบริหารจัดการ

						 การด�ำเนินงานโครงการมีความล่าช้ากว่าแผนงานที่ก�ำหนด โดยเกิดจากสาเหตุ
แตกต่างกันออกไปตามลักษณะโครงการ เช่น การบริหารสัญญาจ้าง การจัดจ้างที่ปรึกษาบางโครงการต้องการ
ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การประสานงาน ประชุมหารือกับหลายหน่วยงาน หรือการน�ำเสนอต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับความเห็นชอบ เป็นต้น
●

ด้านเทคโนโลยี

						 ปั จ จุ บั น ด้ ว ยมี สื่ อ ดิ จิ ทั ล ที่ ห ลากหลายและท� ำ ให้ เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ ร วดเร็ ว
ท�ำให้กลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกในการเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น ดังนั้น การด�ำเนินกิจกรรมด้านสื่อดิจิทัลที่จะสื่อสาร
เนือ้ หาในเชิงวิชาการ ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลให้ถกู ต้อง ทันสมัย มีความกระชับและเข้าใจง่ายเพือ่ ให้กลุม่ เป้าหมาย
เกิดความสนใจและติดตามรับชม ท�ำให้การด�ำเนินโครงการต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งส่งผลให้
การด�ำเนินการล่าช้า
				

(8.5) ข้อเสนอแนะ
●

ข้อเสนอแนะต่อผู้ด�ำเนินงาน

					- ควรเร่งรัดการด�ำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด โดยมีการปฏิบัติงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือรายงานปัญหา
อุปสรรคและข้อจ�ำกัดในการปฏิบตั งิ าน กรณีทมี่ ผี ลการด�ำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนแก่หน่วยงานต้นสังกัด เพือ่ จะได้
หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การด�ำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
และเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน
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						- การด�ำเนินโครงการเมือ่ เสร็จสิน้ เรียบร้อยแล้วหน่วยงานเจ้าของโครงการควร
ติดตามประเมินผลส�ำเร็จของโครงการ เพื่อให้ทราบถึงผลส�ำเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการตามที่
ก�ำหนดไว้
						- ควรมีการประสานงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการฯ
หรือหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด�ำเนินโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
						- ควรศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ก�ำหนดขอบเขต ความเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพิจารณาถึงความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ เช่น กรณีการจัดท�ำเชื่อมโยงงานบริการ
ตั้งแต่ต้นจนจบผ่านทางเว็บไซต์ (www.info.go.th) เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และตรงตามข้อเท็จจริง
ที่หน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบ
●

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลาง

						- ส�ำนักงาน ก.พ. ควรเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านส่งเสริมวินัยและการขยาย
ผลการปฏิบัติให้น�ำไปสู่หน่วยงานภาครัฐให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม
- ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก ควรพิจารณาหรือให้แนวทางเพื่อปรับ
				 		
รูปแบบการด�ำเนินการเพือ่ ให้ครอบคลุมกลุม่ เป้าหมาย ไม่วา่ จะเป็นบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเยาวชน ซึง่ เป็นก�ำลัง
ที่ส�ำคัญของประเทศ ภายใต้ข้อจ�ำกัดของงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ รวมทั้งควรบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภายในสังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณเพื่อด�ำเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจะ
ช่วยให้การด�ำเนินโครงการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า
						- ควรให้ ค.ต.ป. คณะต่ า ง ๆ เป็ น ผู ้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กแผนงานบู ร ณาการ
ทีจ่ ะตรวจสอบเองตามลักษณะของงานส�ำคัญแต่ละกระทรวง เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมและสามารถประเมินผลส�ำเร็จ
ของแผนงานโครงการได้อย่างแท้จริง
		 (9) แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
				 แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการระบบการจดทะเบียนสนับสนุนมาตรการด้านภาษี
และไม่ใช่ภาษี พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง
รวมทั้งแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุน สนับสนุนการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการผลิต
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลและส่งเสริม
การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของไทยในระดบสากล โดยการด�ำเนินงานมี 1 เป้าหมาย 1 ตัวชี้วัดหลัก และ 4 แนวทางด�ำเนินงาน หน่วยงาน
เจ้าภาพ ได้แก่ กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ประกอบด้วย 7 กระทรวง 17 หน่วยงาน 1 รัฐวิสาหกิจ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน มีโครงการทัง้ สิน้ 25 โครงการ
และได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,487.3408 ล้านบาท
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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				 ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 2 ได้ด�ำเนินการคัดเลือกติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่สอดคล้องกับ
แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ�ำนวน 3 โครงการ ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดตาก จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย งบประมาณทั้งสิ้น 2.4922 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.07
โดยมีรายชื่อโครงการและผลการด�ำเนินงาน มีดังต่อไปนี้
งบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร
(ล้านบาท)

ลำ�ดับ

โครงการ

1

โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
พื้นที่ด�ำเนินการจังหวัดตาก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2.0440

2

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนสู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดตาก

0.4482

3

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค
(One Province One Agro-Industrial Product : OPOAI) จังหวัดพะเยา
และจังหวัดเชียงราย

NA

รวม

2.4922

				 ผลการด�ำนินงานของโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม สรุปได้ ดังนี้
โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 2 พื้นที่ด�ำเนินการจังหวัดตาก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีสรุปผลผลิตและผลลัพธ์ (output and
outcome) ของโครงการ ดังนี้
●
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รายละเอียดผลผลิต (output)

เป้าหมาย

ผลที่ได้

คิดเป็นร้อยละ

เชิงปริมาณ
1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รบั การประเมินวินจิ ฉัยสถานประกอบการ

40 กิจการ

40 กิจการ

100

2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการปรึกษาแนะนำ�เบื้องต้น

23 กิจการ

23 กิจการ

100

3. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการปรึกษาแนะนำ�เชิงลึก

5 กิจการ

5 กิจการ

100

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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รายละเอียดผลลัพธ์ (outcome)
เชิงปริมาณ
1.	วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
(ร้อยละ 63 ของจำ�นวน SMEs ที่ได้รับการปรึกษาแนะนำ�)
2.	วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต หรือยอดขายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 หรือมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ หรือมีการปรับแผนธุรกิจ เป็นต้น (ร้อยละ 100 ของจ�ำนวน SMEs
ที่ได้รับการปรึกษาแนะน�ำเชิงลึก)

จำ�นวน

ผลที่ได้

คิดเป็นร้อยละ

15 กิจการ

15 กิจการ

100

5 กิจการ

5 กิจการ

100

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน สู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดตาก
●

- โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน สู่อุตสาหกรรม 4.0
งบประมาณ 0.4482 ล้านบาท แบ่งเป็น 4 กิจกรรม ประกอบด้วย (1) ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำเบื้องต้นหรือเชิงลึก
เฉพาะทาง เป็นการออกพบปะเยีย่ มเยียนผูป้ ระกอบการโรงงาน SMEs/ OTOP เพือ่ ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำเบือ้ งต้น เช่น
ด้านคุณภาพมาตรฐาน บรรจุภณ
ั ฑ์ กระบวนการผลิต ด้านความปลอดภัย ด�ำเนินการไปแล้ว 43 ราย (2) ฝึกอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงาน แบ่งออกเป็น 4 รุ่น โดยมีผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน จ�ำนวน 126 คน (3) ส�ำรวจ
ความต้องการช่วยเหลือหรือให้บริการข้อมูลสารสนเทศ เป็นการออกหน่วยให้บริการประชาชน หรือการให้บริการ
ประชาชนกรณีมาติดต่อด้วยตนเอง หรือการให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ (4) จ้างลูกจ้างโครงการฯ
- ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม SMEs และ OTOP ทีไ่ ด้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ
ต่อผลการด�ำเนินงานเป็นอย่างมาก และสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดี
- เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีความตัง้ ใจและมีการวางแผนในการท�ำงาน
อย่างดี โดยเห็นได้จากการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 กิจกรรม ซึ่งในขณะเดียวกัน งบประมาณที่ได้รับเพียง
0.4482 ล้านบาท แต่สามารถด�ำเนินการให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ SMEs ฝึกอบรม รวมทั้งจ้างลูกจ้างชั่วคราวส่งผลให้
เกิดการพัฒนา SMEs ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการได้อย่างแท้จริง และสามารถบริหารจัดการ
งบประมาณที่ได้รับให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมาก
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
ในภูมิภาค (One Province One Agro-Industrial Product : OPOAI) จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย
●

- เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถานประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในส่วนภูมิภาค ที่เข้าร่วมโครงการใน 8 แผนงาน
ได้แก่ (1) การบริหารจัดการโลจิสติกส์ (2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (3) การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน
(4) การลดต้นทุนพลังงาน (5) การยกระดับมาตรฐาน (6) กลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด (7) การบริหารจัดการด้าน
การเงิน (8) การจัดการสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนี้ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 2
ได้คดั เลือกบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ ของจังหวัดพะเยา จ�ำนวน 2 บริษทั และจังหวัดเชียงราย จ�ำนวน 2 บริษทั ได้แก่
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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- บริษัทไทย เอ - ดี ฟู้ดส์ จ�ำกัด ต�ำบลป่าแฝก อ�ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ด�ำเนินการ
แผนงานที่ 2 การปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแผนงานที่ 3 การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน
- บริษัทอินเตอร์ คอฟฟี่ เทรด จ�ำกัด ต�ำบลบ้านต๋อม อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ด�ำเนินการแผนงานที่ 4 การลดต้นทุนทรัพยากรและประหยัดพลังงาน และแผนงานที่ 5 การยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล
- บริษัทโรงสีเชียงรายธัญทิพย์ จ�ำกัด ต�ำบลทรายขาว อ�ำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ด�ำเนินการแผนงานที่ 5 การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และระบบมาตรฐานสากล
- บริษัทเชียงราย อะโกร อันดัสทรี จ�ำกัด ต�ำบลเวียงกาหลง อ�ำเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย ด�ำเนินการแผนงานที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแผนงานที่ 6 กลยุทธ์ขับเคลื่อน
การตลาด
				

(9.1) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย
ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

ผลผลิต

ดีมาก

N/A

รวม

ตาก (1)

1

ดี

-

พอใช้

-

ควรปรับปรุง

-

N/A
รวม

-

-

-

-

ตาก (1)
พะเยา/เชียงราย (1)

2

3

3

จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่สอดคล้องกับแผนงาน
บูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมิติพื้นที่จังหวัด โดยเปรียบเทียบผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย
พบว่า โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs จังหวัดตาก มีผลิตอยู่ในระดับดีมาก แต่ไม่มี
การประเมินผลการเบิกจ่ายเป็นระดับความส�ำเร็จไว้ และส�ำหรับอีก 2 โครงการไม่มผี ลการประเมินระดับความส�ำเร็จ
ของผลการเบิกจ่ายและระดับความส�ำเร็จผลผลิต แต่มีการรายงานความก้าวหน้าในการด�ำเนินงาน
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(9.2) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ดีมาก

ผลผลิต

ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

N/A

รวม
1

ตาก (1)

ดี

-

พอใช้

-

ควรปรับปรุง

-

N/A
รวม

1

-

-

ตาก (1)
พะเยา/เชียงราย (1)

2

2

3

-

จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่สอดคล้องกับแผนงาน
บูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมิติพื้นที่จังหวัด โดยเปรียบเทียบผลผลิตกับผลลัพธ์ พบว่า
โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs จังหวัดตาก มีผลผลิตและผลลัพธ์อยู่ในระดับดีมาก และ
ส�ำหรับอีก 2 โครงการมีการรายงานความก้าวหน้าในการด�ำเนินโครงการ แต่ไม่ได้ประเมินการจัดระดับความส�ำเร็จ
ของผลผลิตและระดับความส�ำเร็จผลลัพธ์ไว้
				

(9.3) บทวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
●

ความเหมาะสมของโครงการ

						 จากการประเมินผลในภาพรวม พบว่าทั้ง 3 โครงการมีการก�ำหนดวัตถุประสงค์
โครงการและความสอดคล้องกับนโยบายส�ำคัญ มีการวางแผนและการก�ำหนดกิจกรรมการปฏิบัติงาน มีการก�ำหนด
ตัวชี้วัดระดับผลผลิตและตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
●

ปัจจัยน�ำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร

						 จากการประเมินผลปัจจัยน�ำเข้าโครงการและการใช้ทรัพยากร พบว่าโครงการ
พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน สู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค จังหวัดตาก ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่มาก ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนิน
กิจกรรมได้ครอบคลุมกับความต้องการของผู้ประกอบการเท่าที่ควร
●

กระบวนการด�ำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

						 จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล พบว่า โครงการต่าง ๆ มีกระบวนการ
ด�ำเนินงานตามเป้าหมายและจ�ำนวนงบประมาณที่ได้รับ เช่น โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจ
ชุมชนสู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาคของ
จังหวัดตาก แม้จะได้รบั งบประมาณไม่มาก แต่สามารถด�ำเนินกิจกรรมและสามารถบริหารจัดการงบประมาณทีไ่ ด้รบั
ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมาก
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●

ผลผลิตโครงการ

						 จากการประเมินผลด้านผลผลิตโครงการ สรุปภาพรวมมีผลการประเมิน ดังนี้
						 โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิม่ ขีดความสามารถ SMEs ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 2 พื้นที่ด�ำเนินการจังหวัดตาก มีผลผลิตอยู่ในระดับดีมาก โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ได้รับการประเมินวินิจฉัยสถานประกอบการและได้รับการปรึกษาแนะน�ำทั้งในเบื้องต้นและเชิงลึกได้ตามเป้าหมาย
						 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนสู่อุตสาหกรรม 4.0
ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาคของจังหวัดตาก ได้มีการด�ำเนินงาน
ตามกิจกรรมที่ก�ำหนดตามความเหมาะสมของพื้นที่ 4 กิจกรรม ได้แก่ การให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำเบื้องต้น แนะน�ำเชิงลึก
หรือเฉพาะทาง การจัดฝึกอบรมฯ การส�ำรวจความต้องการช่วยเหลือ และจัดจ้างลูกจ้าง ทั้งนี้ พบว่า ไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs/OTOP โดยตรง (นอกจากงบ function) จึงท�ำให้
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการยังไม่ครอบคลุมความต้องการเท่าที่ควร
						 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
ในภูมภิ าค (One Province One Agro-Industrial Product : OPOAI) จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย ได้ดำ� เนิน
การตามเป้าหมาย คือ ด�ำเนินกิจกรรมพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ไม่เกิน 2 แผนงานจากแผนงานการพัฒนา 8 แผนงานหลัก
ของโครงการ
●

ผลลัพธ์โครงการ

						 จากการประเมินผลด้านผลลัพธ์โครงการ สรุปภาพรวมโครงการต่าง ๆ สามารถ
ด�ำเนินการตามเป้าหมายและตามขอบเขตงบประมาณที่ได้รับ ดังนี้
						 มีการปรับแผนธุรกิจและเพิม่ ขีดความสามารถ SMEs ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 2 พื้นที่ด�ำเนินการจังหวัดตาก โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
15 กิจกรรม สามารถลดต้นทุน เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต หรือยอดขายเพิม่ ขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 หรือมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือมีการปรับแผนธุรกิจ อย่างไรก็ดี ความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ประกอบการส่วนใหญ่
คาดหวังในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุน/หรือเงินกู้จากภาครัฐ โดยมีดอกเบี้ยเงินกู้ที่ถูกกว่า ซึ่งไม่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการในการเพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินกิจการหรือการพัฒนานวัตกรรมสินค้า ซึง่ อาจส่งผลต่อ
ความคาดหวังผู้ประกอบการให้เกิดความชัดเจน
						 ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม SMEs และ OTOP ทีไ่ ด้เข้าร่วมโครงการการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมภิ าค มีความพึงพอใจต่อผลการด�ำเนินงานเป็นอย่างมาก และสามารถน�ำ
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดี เป็นต้น
						 โครงการพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของอุ ต สาหกรรมแปรรู ป
การเกษตรในภูมิภาค (One Province One Agro-Industrial Product : OPOAI) เป็นโครงการที่มีประโยชน์
ในการเพิ่มศักยภาพของ SMEs ในระดับพื้นที่ในด้านการลดต้นทุนการผลิต และการเข้าถึงรูปแบบการบริหารและ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแข่งขันให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs
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ผลกระทบโครงการ
						 จากการประเมินผลด้านผลกระทบโครงการในมิติต่าง ๆ เช่น ผลกระทบ
ด้านนโยบายรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี และด้านประชาชน โดยสรุปพบว่า
ผลกระทบที่เด่นชัดคือผลกระทบทางบวกด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบทางตรง สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถ
เพิ่มขีดความสามารถ ได้แก่ ต้นทุนลดลง เพิ่มอัตราการผลิต เพิ่มยอดขาย และมีการปรับปรุงแผนธุรกิจที่สอดคล้อง
กับสภาวะการแข่งขันของ SMEs ในพื้นที่ ผู้ประกอบการมียอดขายเพิ่มขึ้น และมีแผนการตลาดสื่อออนไลน์
เพื่อเพิ่มยอดขาย ผลกระทบทางอ้อม ช่วยให้สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการมีผลการด�ำเนินการที่ดีขึ้น สามารถ
ด�ำเนินการในธุรกิจต่อเนือ่ งจากเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวในปัจจุบนั โดยมีกจิ กรรมหรือแผนงานทีท่ ปี่ รึกษาได้มกี ารวินจิ ฉัยปัญหา
และแนวทางการด�ำเนินการแก้ไข ช่วยให้ผปู้ ระกอบบางรายมีการเตรียมความพร้อมเพือ่ ขอรับรองระบบมาตรฐานในอนาคต
เช่น ระบบ GMP ผู้ประกอบการมีความสุข ความพึงพอใจ และลดการสูญเสีย ท�ำให้บริษัทมีก�ำไรเพิ่มขึ้น เป็นต้น
ประสิทธิภาพโครงการ
						 จากการประเมินประสิทธิภาพจ�ำนวน 3 โครงการ สรุปได้วา่ การด�ำเนินโครงการต่าง
ๆ มีผลผลิตและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและขอบเขตงบประมาณทีไ่ ด้รบั โดยเฉพาะโครงการพัฒนาผูป้ ระกอบการ SMEs
และวิสาหกิจชุมชนสู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม
ในภูมิภาคของจังหวัดตาก สามารถด�ำเนินโครงการโดยใช้งบประมาณได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ หากมี
การสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ จะสามารถด�ำเนินการได้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
ทั้งนี้ โครงการที่ด�ำเนินการสามารถท�ำให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ก่อให้
เกิดประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพของ SMEs ในระดับพื้นที่ในด้านการลดต้นทุนการผลิต และการเข้าถึงรูปแบบ
การบริหารและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแข่งขันให้กับกลุ่มประกอบการ SMEs
สามารถด�ำเนินการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า รวมทั้งสามารถสร้างความเข้มแข็งในการด�ำเนินกิจการที่จะ
ท�ำให้ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับที่สูงขึ้นในระยะต่อไป นอกจากนี้จะพบว่าเป็นโครงการที่สนับสนุน
ให้เกิดการสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งได้ครอบคลุมทั้งชาวนาผู้ปลูกข้าวและโรงสีข้าว ให้มีประสิทธิภาพ
ในด้านการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน และผลผลิตด้านการตลาดเพื่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน
●

●

				

(9.4) ปัญหา/อุปสรรคที่ส�ำคัญ
●

ด้านบุคลากร

						 ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก มีบุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากจังหวัดตาก
มีผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิต จ�ำนวน 550 ราย และผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพที่ได้รับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จ�ำนวน 170 ราย แต่มีบุคลากรในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ จ�ำนวน 2 คน คือ
ข้าราชการ 1 คน และนักวิชาการมาตรฐาน ซึ่งเป็นลูกจ้างจากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 คน
●

ด้านงบประมาณ

						- ความต้องการหรือความคาดหวังของผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ คาดหวังในเรือ่ ง
ของการเข้าถึงแหล่งเงินทุน/หรือเงินกูจ้ ากภาครัฐ โดยมีดอกเบีย้ เงินกูท้ ถี่ กู กว่า ซึง่ ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินกิจการหรือการพัฒนานวัตกรรมสินค้า
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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						- โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน สู่อุตสาหกรรม
4.0 ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาคส�ำนักงานฯ ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในการส่งเสริมพัฒนาผูป้ ระกอบการ SMEs/OTOP โดยตรง (นอกจากงบ Function) จึงท�ำให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการยังไม่ครอบคลุมความต้องการเท่าที่ควร และมีงบประมาณโครงการไม่เพียงพอในการด�ำเนินกิจกรรม
ส�ำรวจความต้องการช่วยเหลือ หรือให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นต้องพิจารณาช่องทางการขอ
งบประมาณเพิ่มเติม
						- การจัดสรรงบประมาณที่ผ่านมาจัดสรรไปยังศูนย์อุตสาหกรรมภาคให้เป็น
หน่วยด�ำเนินการมากกว่าจัดสรรไปที่ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่และน่าที่จะรับรู้ปัญหาและ
ความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้ดีกว่า
ด้านการบริหารจัดการ
						- การให้ข้อมูลต่อการวินิจฉัยสถานประกอบการเพื่อการปรับแผนธุรกิจและ
เพิม่ ขีดความสามารถ SMEs บางสถานประกอบการไม่มกี ารเก็บข้อมูลตัวเลขของผลการด�ำเนินกิจการ ท�ำให้ไม่สามารถ
เก็บข้อมูลแท้จริงมาวิเคราะห์ปัญหาของกิจการได้อย่างเหมาะสม
●

				

(9.5) ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อผู้ด�ำเนินงาน
						- ด้านบุคลากร
							 • ควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหาร
จัดการงาน เพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่ ลดการขาดอัตราก�ำลังเนื่องจากมีบุคลากรจ�ำกัด
						- ด้านบริหารจัดการ
							 • ควรมีการคัดเลือกสถานประกอบการ และก�ำหนดเกณฑ์การคัดเลือก
สถานประกอบการที่ต้องการพัฒนาการปรับปรุงกิจการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/การลดต้นทุน/การเพิ่ม
ยอดขาย หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเหมาะสม
							 • ควรมีจดั ท�ำข้อมูล website ช่วยเหลือ SMEs ให้เสร็จก่อนด�ำเนินโครงการ
ซึ่งอาจต้องมีการรอคอยในการส่ง file ข้อมูล เนื่องจากโปรแกรมยังมีความบกพร่องได้
							 • โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรในภูมิภาค (One Province One Agro-Industrial Product : OPOAI) ควรได้รับการพัฒนาต่อยอด
ดังนั้น จังหวัดควรบูรณาการร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดต่อยอดโครงการ OPOAI โดยใช้หลักการตลาด 4P คือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ (product) ราคา (price) ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย (place) และส่งเสริมการตลาด (promotion)
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดมาใช้ในการด�ำเนินการ
							 • โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดที่รับผิดชอบในการก�ำกับการด�ำเนินงานของที่ปรึกษาฯ
ควรสะสมความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อที่จะสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปให้ค�ำปรึกษาสถานประกอบการอื่น ๆ
เพื่อพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงการผลิต
●
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							 • ควรมีการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่ประสบความส�ำเร็จทาง
สื่อออนไลน์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการผลิต
ให้กับสถานประกอบการอื่น ๆ
							 • สนั บ สนุ น ให้ ส ถานประกอบการฯ เตรี ย มตั ว และวางแผนล่ ว งหน้ า
ในการรับมือกับคู่แข่งทางการค้าที่มากขึ้นซึ่งจะมีการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้น และควรพัฒนาให้มีจุดแข็งเพื่อให้สามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
						- ด้านงบประมาณ
							 กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานระดับจังหวัด เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด
ควรมีการประสานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) และส�ำนักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อด�ำเนินการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs/OTOP และ
บูรณาการการท�ำงานในด้านงบประมาณและกิจกรรมในพืน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ ไปสูป่ ลายน�ำ้
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการหาช่องทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านเงินทุนหมุนเวียน กรณีที่
งบประมาณของกระทรวงอุตสาหกรรมมีไม่เพียงพอควรพิจารณาใช้งบประมาณจากจังหวัด/กลุม่ จังหวัด โดยพิจารณา
คัดเลือกอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นอุตสาหกรรมส�ำคัญในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ เช่น โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค เป็นต้น
						- ด้านการบริหารจัดการ
							 • กระทรวงอุตสาหกรรมควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครือ่ งมือ
ช่วยในการบริหารจัดการงานในระดับพืน้ ที่ เพือ่ ลดภาระของเจ้าหน้าทีแ่ ละลดการขาดอัตราก�ำลังเนือ่ งจากมีบคุ ลากร
จ�ำกัด
							 • กระทรวงอุ ต สาหกรรมควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ส ถานประกอบการ
ทีป่ ระสบความส�ำเร็จทางสือ่ ออนไลน์เพือ่ เป็นการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละเผยแพร่องค์ความรูใ้ นการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพการผลิตให้กับสถานประกอบการอื่น ๆ ได้ใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไป
●

		 (10) แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
				 แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพือ่ รองรับสังคมผูส้ งู อายุ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เตรียม
ความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมการมีงานท�ำในผู้สูงอายุและส่งเสริมการออมเพื่อสร้าง
ความมัน่ คงในชีวติ สร้างความตระหนักและพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการเพือ่ รองรับสังคมผูส้ งู วัย ส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึง่ พิง เฝ้าระวังและคุม้ ครองทางสังคม รวมทัง้ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกให้เหมาะสมปลอดภัย
และเอื้อต่อการด�ำรงชีวิต โดยแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับผู้สูงอายุ หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
ได้แก่ กรมกิจการผู้สูงอายุ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 กระทรวง 10 หน่วยงาน และ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
โดยมีโครงการทั้งสิ้น 13 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 1,065.0295 ล้านบาท
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				 ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ.ค.ต.ป.
กลุ่มจังหวัด คณะที่ 3 ได้ด�ำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด�ำเนินโครงการภายใต้
แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพือ่ รองรับสังคมผูส้ งู อายุคดั เลือกตรวจติดตาม 3 กระทรวง จ�ำนวน 7 โครงการ
คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (3 โครงการ) กระทรวงแรงงาน (2 โครงการ) และกระทรวง
อุตสาหกรรม (2 โครงการ) โดยใช้ฐานข้อมูลแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของ
จังหวัดนครราชสีมา ที่ อ.ค.ต.ป. ชุดเดิมได้ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินโครงการไว้แล้วมาวิเคราะห์เพิ่มเติม
จ�ำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 4.6206 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.43 ของงบประมาณแผนงานบูรณาการ
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกรมกิจการผู้สูงอายุ 2 โครงการ
งบประมาณ 0.3810 ล้านบาท กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ 1 โครงการ งบประมาณ 0.4000 ล้านบาท
กรมจัดหางาน 1 โครงการ งบประมาณ 0.0450 ล้านบาท กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 โครงการ งบประมาณ
0.3240 ล้านบาท ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 โครงการ งบประมาณ 0.5197 ล้านบาท และกรมอนามัย
1 โครงการ งบประมาณ 2.9509 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ลำ�ดับ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

โครงการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการผู้สูงอายุ
1

โครงการการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

0.0660

2

โครงการการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย

0.3150

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3

โครงการการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย

0.4000

กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
4

โครงการขยายโอกาสการมีงานทำ�ให้ผู้สูงอายุ

0.0450

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
5

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

0.3240

กระทรวงสาธารณสุข
สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
6

โครงการสร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุ

0.5197

กรมอนามัย
7

โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูส้ งู อายุทเี่ หมาะสมกับท้องถิน่ และชุมชน
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รวม

2.9509
4.6206

				 ผลการด�ำเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการ สร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ สรุปได้ดังนี้
				 การก�ำหนดวัตถุประสงค์ครอบคลุมและเหมาะสม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจาก
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด ระบุไว้อย่างเป็นระบบครบวงจรทั้งการส่งเสริมการมีงานท�ำและส่งเสริมการออม การพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
รวมทัง้ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ปลอดภัย เอือ้ ต่อการด�ำรงชีวติ การก�ำหนดแผนงาน/กิจกรรม/งบประมาณ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนด ซึ่งถ้าเทียบจากแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมผูส้ งู อายุ ถือว่าโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณมีความเหมาะสม แต่เมือ่ พิจารณาแผนบูรณาการฯ เปรียบเทียบ
กับข้อมูลที่ได้จาการลงพื้นที่ จะเห็นได้ว่าแผนงาน/กิจกรรม/งบประมาณของหลายหน่วยงานยังไม่ถูกก�ำหนดไว้ใน
แผนบูรณาการฯ เช่น สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ซึ่งหากแผนบูรณาการ
ครอบคลุมภารกิจของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยใส่ภารกิจในลักษณะห่วงโซ่
แห่งมูลค่า (Value Chain) ในลักษณะต้นน�้ำ กลางน�้ำ ปลายน�้ำ ให้ครบถ้วน จะมองถึงองค์รวมในการแก้ไขปัญหา
ผู้สูงอายุได้ทั้งระบบ รวมถึงการเตรียมการ และวางแผนระยะยาว เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุให้อยู่อย่างมีความสุข
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านสุขภาพกายและจิตใจ มีกลไกในการดูแลสังคมผู้สูงอายุได้ครอบคลุมทั้งระบบ
				 (10.1) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย
ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

N/A

ดีมาก

7

โครงการในจังหวัด
นครราชสีมา
พม (3) รง (2) สธ (2)

ดี
ผลผลิต

รวม

พอใช้

-

ควรปรับปรุง

-

N/A

-

รวม

-

7

-

-

-

7

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล พบว่า โครงการทั้ง 7 โครงการ
มีผลผลิตและผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยูใ่ นระดับดี มีระบบบริการด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุอยู่ในเกณฑ์ดี
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				 (10.2) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

N/A

ดีมาก

โครงการในจังหวัด
นครราชสีมา
พม (3) รง (2) สธ (2)

ดี
ผลผลิต

รวม
7

พอใช้

-

ควรปรับปรุง

-

N/A

-

รวม

-

-

-

-

7

7

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล พบว่า ผลผลิตอยู่ในระดับดี มีระบบ
บริการด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุอยู่ในเกณฑ์ดี ในขณะที่ผลลัพธ์
ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะประเมินผลลัพธ์ได้
			

(10.3) บทวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ความเหมาะสมของโครงการ
						 จากการประเมินความเหมาะสมโครงการในภาพรวม พบว่า อยู่ในเกณฑ์
เหมาะสม การก�ำหนดวัตถุประสงค์นั้นครอบคลุมและเหมาะสม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากวัตถุประสงค์
ระบุถึงการส่งเสริมการมีงานท�ำและส่งเสริมการออม การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวติ และพัฒนาระบบการดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง รวมทัง้ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ปลอดภัย
เอื้อต่อการด�ำรงชีวิต การก�ำหนดแผนงาน/กิจกรรม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนด
						 ถ้าเทียบกับแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ถือว่าโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณมีความเหมาะสม แต่เมื่อพิจารณางบประมาณของแผนบูรณาการฯ แล้ว
เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ พบว่าแผนบูรณาการฯ ยังไม่ครอบคลุมงบประมาณของหลายหน่วยงาน
ยังไม่ถกู ก�ำหนดไว้ในแผนบูรณาการฯ เช่น สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น
ซึ่งหากแผนบูรณาการงบประมาณด้านนี้ ครอบคลุมภารกิจของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ โดยใส่ภารกิจในลักษณะห่วงโซ่แห่งมูลค่า (Value Chain) ในลักษณะต้นน�้ำ กลางน�้ำ ปลายน�้ำ
จะมองถึงการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุในองค์รวมได้ทั้งระบบ
						 จากการลงพื้นที่ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 3 ณ จังหวัดนครราชสีมา
ได้รับทราบถึงความพร้อมและผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคีเครือข่ายด้านงานผู้สูงอายุได้
รับความร่วมมือและให้การสนับสนุน ทัง้ ในระดับจังหวัด อ�ำเภอ และชุมชนเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม ยังขาดแคลน
บุคลากรโดยเฉพาะแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยียังไม่เพียงพอในการรองรับผู้สูงอายุที่มีจ�ำนวนมาก
●
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ปัจจัยน�ำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร
						 จากการประเมินปัจจัยน�ำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากรในภาพรวม พบว่า ปัจจัย
น�ำเข้าในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาตามแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ถือว่ามี
ความเหมาะสม การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในเกณฑ์ดี
กระบวนการด�ำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
						 จากการประเมินกระบวนการด�ำเนินงานตามแผน/โครงการในภาพรวม พบว่า
กระบวนการด�ำเนินงานเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา ถือว่าด�ำเนินการอยูใ่ นเกณฑ์ดี รวมทัง้ การเบิกจ่ายงบประมาณอยู่
ในระดับดี
ผลผลิตโครงการ
						 จากการประเมินผลผลิตโครงการในภาพรวม พบว่า ผลผลิตโครงการอยู่ใน
ระดับดี มีระบบบริการด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุอยู่ในเกณฑ์ดี
โดยมีตัวชี้วัดระดับผลผลิต ดังนี้
						 ด้านเศรษฐกิจ : ตัวชี้วัดทั้งประเทศ ระบุให้ผู้สูงอายุมีโอกาสมีงานท�ำจ�ำนวน
7,880 คน จังหวัดนครราชสีมาได้ด�ำเนินโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
เป้าหมาย 120 คน มีผลผลิตจ�ำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 105.83 ซึ่งถ้าเทียบกับตัวชี้วัดระดับประเทศแล้วถือว่า
ประสบความส�ำเร็จ
						 ด้านสังคม : ตัวชี้วัดของทั้งประเทศ ระบุให้จ�ำนวนประชาชนที่ตระหนักและ
เตรียมการเพื่อรองรับผู้สูงอายุ จ�ำนวน 200,000 คน จังหวัดนครราชสีมาได้ด�ำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยและพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม
โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 500 คน ซึ่งถ้าเทียบกับตัวชี้วัดระดับประเทศแล้วถือว่าประสบความส�ำเร็จ
						 ด้านสุขภาพ : ประกอบด้วย 2 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ 1) จ�ำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การแพทย์ในการดูแลผู้สูงอายุที่สามารถพัฒนาเป็นต้นแบบในการให้บริการ 9 เรื่อง จังหวัดนครราชสีมาด�ำเนิน
โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและชุมชน กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีผสู้ งู อายุระยะยาว และ 2) จ�ำนวนผูด้ แู ลทีไ่ ด้รบั การพัฒนาและดูแลผูส้ งู อายุ 17,400 คน (5,000 ต�ำบล)
จังหวัดนครราชสีมาด�ำเนินโครงการเสริมสร้างความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุ กิจกรรมสร้าง
ความเสมอภาคอายุด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และโครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและชุมชน กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีการอบรม care giver จ�ำนวน 1,080 คน แบ่งออกเป็นจังหวัดสุรินทร์ 500 คน และจังหวัดนครราชสีมา 580 คน
ด้านสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุ : มีตัวชี้วัดคือ จ�ำนวนพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมและ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีเ่ อือ้ ต่อคนทุกวัยจ�ำนวน 2,654 แห่ง จังหวัดนครราชสีมาด�ำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อม
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย กิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ทีเ่ อือ้ ต่อคนทุกวัย โดยผูส้ งู อายุจำ� นวน 14 ราย ได้รบั ความช่วยเหลือในการปรับสภาพทีอ่ ยูอ่ าศัยให้มคี วามเหมาะสม
และสะดวกในการด�ำรงชีวิต และกิจกรรมส่งเสริมการจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม
โดยคนพิการจ�ำนวน 10 ราย ได้รับความช่วยเหลือในการปรับสภาพ ที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมและสะดวก
ในการด�ำรงชีวิต
●

●

●

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

127

ผลลัพธ์โครงการ
						 จากการประเมินผลลัพธ์โครงการในภาพรวม พบว่า ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ
ที่จะประเมินผลลัพธ์ได้ แต่หากประเมินแผนงาน/โครงการ/งบประมาณตามแผนงานเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา
ในภาพรวมถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ก�ำหนด แต่ไม่มีตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ นอกจากนี้ ยังเป็น
ลักษณะต่างหน่วยต่างด�ำเนินการ ยังขาดการบูรณาการและเชือ่ มโยงให้เห็นเป็นภาพรวมในการด�ำเนินการเพือ่ รองรับ
สังคมผู้สูงอายุ
ผลกระทบโครงการ
						- ด้านนโยบายรัฐบาล : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงในการด�ำรงชีวิต สามารถแก้ไข
ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล�้ำและเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุ
						- ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี : ผลกระทบ
ประเทศไทยเมือ่ เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุเมือ่ เริม่ มีคนชรามากขึน้ สัดส่วนคนท�ำงานลดลง ผลผลิตโดยรวมก็จะลดลง ส่งผล
ให้รายได้ของประเทศลดลง เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศได้ จากแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้มีการเตรียมการก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุเน้นเรื่องการออม หากไม่มีเงินออมไว้มากพอ
จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการด�ำรงชีพ เป็นภาระแก่สังคมที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้เหมาะสม
เมื่ อ ถึ ง วั ย สู ง อายุ ส ภาพร่ า งกายและจิ ต ใจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว และที่ ส� ำ คั ญ เมื่ อ อายุ ม ากขึ้ น
สภาพร่างกายเริม่ เสือ่ มถอยลง ปัญหาด้านสุขภาพก็จะตามมา ซึง่ ทัง้ หมดเป็นปัญหาทีท่ กุ ภาคส่วนได้มกี ารเตรียมการ
ในทุกด้านเพื่อรองรับ ทั้งด้านเทคโนโลยี การแพทย์ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
แก่ผู้สูงอายุ แต่ยังคงมีข้อจ�ำกัดในเรื่องของจ�ำนวนบุคลากรทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ยังไม่เพียงพอ
						- ประชาชน/ชุมชนพืน้ ทีด่ ำ� เนินโครงการ : จากการลงพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา
จะเป็นได้วา่ แผนงาน/งบประมาณทีไ่ ด้รบั จากแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพือ่ รองรับสังคมผูส้ งู อายุมตี าม
กรอบที่วางไว้ 5 กระทรวงแต่ยังมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านงานผู้สูงอายุ อีกหลายหน่วยงานที่ได้ด�ำเนินการและ
สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ด�ำเนินโครงการได้รับประโยชน์จากแผนงานฯ
ประสิทธิภาพโครงการ
						 หากประเมินแผนงาน/โครงการ/งบประมาณตามแผนงานบูรณาการที่ลงไปยัง
จังหวัดนครราชสีมา ถือว่ามีความส�ำเร็จเทียบกับความเหมาะสมของการใช้จ่ายงบประมาณ และตอบสนอง
ต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยได้รับทราบถึงความพร้อมและผลการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงภาคีเครือข่ายด้านงานผู้สูงอายุได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน ทั้งในระดับจังหวัด
อ�ำเภอ และชุมชนเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม ยังขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยี
ยังไม่เพียงพอในการรองรับผู้สูงอายุที่มีจ�ำนวนมาก การประเมินประสิทธิภาพของแผนงานบูรณาการไม่สามารถ
ประเมินได้ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลเพียงพอในการสอบทาน
●

●

●

				 (10.4) ปัญหา/อุปสรรคที่ส�ำคัญ
ขาดการบูรณาการในการพัฒนาและช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ไม่มีการจัดท�ำฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับผู้สูงอายุเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด�ำเนินงาน
ด้านผู้สูงอายุ
●

●
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การจั ด ตั้ ง ชมรมผู ้ สู ง อายุ ยั ง ไม่ มี ค รบทุ ก หมู ่ บ ้ า นต� ำ บลและชมรมยั ง ไม่ มี
ความเข้มแข็ง ท�ำให้การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และเกิดประสิทธิภาพ
ขาดผลงานการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุด้านต่าง ๆ เพื่อน�ำมาเป็นข้อมูล
การด�ำเนินงานที่ตอบสนองความต้องการผู้สูงอายุ
มีการช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตมากกว่าการช่วยเหลือผู้สูงอายุขณะมีชีวิตอยู่
ขาดการวางแผนและสร้างคนให้เตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ
ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานระดับท้องถิ่นและระดับกระทรวงบางส่วนยังมี
ข้อขัดข้องในการด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุ
มีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้ให้ความส�ำคัญในการให้ข้อมูลแก่ภาครัฐ
ในการน�ำมาเป็นฐานข้อมูลจัดสวัสดิการ
หน่วยงานองค์กรจะช่วยเหลือผู้สูงอายุแบบสงเคราะห์ไม่เน้นการพึ่งตนเอง
●

●

●

●

●

●

●

				 (10.5) ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อผู้ด�ำเนินงาน
●

						- ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (care giver) ควรเรียนรู้การใช้จิตวิทยาส�ำหรับผู้สูงอายุ
เพื่อเพิ่มความเข้าใจในผู้สูงอายุมากขึ้น
						- ผูด้ ำ� เนินโครงการควรรณรงค์ให้ประชาชนวางแผนเรือ่ งการเงินเพือ่ เตรียมพร้อม
การเข้าสู่วัยสูงอายุ เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่ไม่มีรายได้ และมีค่าใช้จ่ายสูงในเรื่องการรักษาสุขภาพ ส่งเสริมการออม
เพื่อวัยหลังเกษียณ ส่งเสริมโดยผ่านเครื่องมือหรือระบบการออมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม
กรณีชราภาพ กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว การประกันชีวิต และกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญแห่งชาติ
						- ผู ้ ด� ำ เนิ น โครงการควรส่ ง เสริ ม ภาคเอกชนให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ผู ้ สู ง อายุ
มีการบริการพิเศษเพื่ออ�ำนวยความสะดวกกับผู้สูงอายุ เช่น ร้านอาหารที่มีบริการรองรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
						- ผู้ด�ำเนินโครงการควรด�ำเนินการเรื่องศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเคลื่อนที่เพื่อเข้าถึง
ผู้สูงอายุที่ติดเตียงไม่สามารถเดินทางมารักษาได้
						- ผู้ด�ำเนินโครงการควรให้ความส�ำคัญกับพระภิกษุที่สูงอายุ
						- ผูด้ ำ� เนินโครงการควรส่งเสริม สนับสนุนให้มสี ถานทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุ
ให้มากขึ้น
						- ผู้ด�ำเนิ นโครงการควรมี ก ารอบรมเรื่ อ งความเข้ า ใจในการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ
ให้กับครู เพื่อที่จะได้น�ำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียน ส่งผลให้เด็กนักเรียนน�ำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้านและยังช่วยให้เด็กเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้น
						- ผู้ด�ำเนินโครงการควรมีการส่งเสริมให้มีกิจกรรมส�ำหรับผู้สูงอายุทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจเพือ่ ให้ผสู้ งู อายุเห็นคุณค่าตนเอง และชุมชนเห็นความส�ำคัญและเข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
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ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลาง
						- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ควรสนับสนุนให้มีโครงการน้องดูแลพี่ โดยให้ผู้สูงอายุที่สุขภาพดีและแข็งแรงดูแลผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป เพื่อเป็น
การสนับสนุนสังคมผู้สูงอายุและเป็นการสร้างงานให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย
						- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ควรร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพและมีรายได้ ควรพิจารณาน�ำงบประมาณมาสร้างบ้านพักคนชรา
เพื่อให้ผู้สูงอายุมาอยู่รวมกัน เพื่อสะดวกในการดูแลและเป็นการสร้างสังคมให้กับผู้สูงอายุ ไม่ให้รู้สึกว่าโดดเดี่ยว
หรือถูกลูกหลานทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียว
						- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
						- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ควรมีการวางแผนระยะยาวเพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุของจังหวัดนครราชสีมาได้ครบถ้วน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
						- ส�ำนักงบประมาณควรพิจารณาในการจัดท�ำแผนงานบูรณาการฯ ควรครอบคลุม
โครงการ/แผนงาน/งบประมาณของหน่วยงานทีด่ ำ� เนินการเกีย่ วกับผูส้ งู อายุทงั้ หมด โดยให้เห็นในภาพรวมในลักษณะ
ต้นน�้ำ กลางน�้ำ ปลายน�้ำ เพื่อให้เห็นการเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ
						- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรเสนอนโยบาย
เพื่อให้รัฐบาลพิจารณาเตรียมการและวางแผนระยะยาว เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอยู่อย่างมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ทั้งสภาพกายและจิตใจ มีกลไกการดูแลสังคมผู้สูงอายุได้ครอบคลุมทั้งระบบ
●

●

2) โครงการประเภทที่ 2 : แผนงานส�ำคัญตามที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด
		 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นนโยบายรัฐบาลที่ด�ำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบนั โดยผ่านกลไกการด�ำเนินงาน คือ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)
ซึ่งมีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธาน และเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นเลขานุการและคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6 คณะ คือ (1) คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ก�ำหนดพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
(2) คณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง (3) คณะอนุกรรมการ
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและด่านศุลกากร (4) คณะอนุกรรมการด้านการจัดหาทีด่ นิ และบริหารจัดการ (5) คณะอนุกรรมการ
ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (6) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด
จังหวัดสงขลา จังหวัดหนองคาย จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครพนม จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนราธิวาส
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การลงทุนเพิ่มขึ้น น�ำไปสู่การกระจายความเจริญ ลดความเหลี่อมล�้ำ โดยจัดท�ำแผนผังพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นที่
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ให้รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ สนับสนุนการจัดระบบแรงงานต่างด้าว
แบบไป - กลับ และระบบการจัดการด้านความมั่นคงตรวจคนเข้าเมืองที่ได้มาตรฐาน พัฒนาฝีมือแรงงานและ
การให้บริการข้อมูลแก่นักลงทุน รวมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่โดยการด�ำเนินงาน
มี 1 เป้าหมาย 1 ตัวชีว้ ดั หลัก และ 3 แนวทางด�ำเนินงาน หน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 8 กระทรวง 17 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไม่สังกัด
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 2 รัฐวสาหกิจ มีโครงการทั้งสิ้น 21 โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 3,305.9245 ล้านบาท
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค.ต.ป. ได้ก�ำหนดให้
มีการติดตามตรวจสอบแผนงานส�ำคัญ ได้แก่ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งด�ำเนินการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการตามแผนงานบูรณาการฯ 19 โครงการ งบประมาณ 2,404.9461 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 72.75 ของแผนงาน รวมทั้งติดตามโครงการงบประจ�ำที่เกี่ยวข้อง 2 โครงการ ด�ำเนินการโดย ค.ต.ป.
ประจ�ำกระทรวง 9 คณะ (ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงกลาโหม ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงการคลัง ค.ต.ป. ประจ�ำ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง
พาณิชย์ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงมหาดไทย ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงแรงงาน ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงสาธารณสุข
ค.ต.ป. ประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี) ร่วมด้วย อ.ค.ต.ป. กลุม่ กระทรวง 4 คณะ (อ.ค.ต.ป. กลุม่ กระทรวงด้านเศรษฐกิจ
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านสังคม อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ และ อ.ค.ต.ป.
กลุม่ กระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการไม่สงั กัดฯ) โดยมี อ.ค.ต.ป. กลุม่ กระทรวงด้านเศรษฐกิจเป็นเจ้าภาพ รวมทั้ง
มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินโครงการในมิติพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ โดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด
คณะที่ 1 - คณะที่ 4 ทั้งนี้รายชื่อโครงการและผลการด�ำเนินงานตามแผนงานบูรณาการฯ มีดังต่อไปนี้
ลำ�ดับ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

โครงการ

กระทรวงกลาโหม
กองทัพบก
1

โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษพุนํ้าร้อน

25.8054

กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
2

โครงการพัฒนาด้านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

1,055.4233

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
3

โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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27.7679

131

ลำ�ดับ

โครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

กรมปศุสัตว์
4

โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

111.1885

กรมวิชาการเกษตร
5

โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

21.3595

กรมส่งเสริมสหกรณ์
6

โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

23.5071

สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
7

โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

10.5000

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมป่าไม้
8

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุม และบริการนำ�เข้าไม้และ
ของป่าเคลื่อนที่ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

10.2246

กระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าต่างประเทศ
9

โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

16.8275

กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
10

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

5.7500

กรมการปกครอง
11

โครงการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

21.0000

กรมโยธาธิการและผังเมือง
12

โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

209.8235

กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
13

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าว
เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

21.7243

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
14
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49.7000

ลำ�ดับ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

โครงการ

15 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ฝกึ และทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานพนักงานควบคุมเครือ่ งจักรรถยก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
16 โครงการรณรงค์ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
17 โครงการบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
กรมควบคุมโรค
18 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยง
กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ส่วนราชการไม่สังกัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
19 โครงการพัฒนางานบริการชาวต่างชาติแบบไป-กลับ ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
โครงการที่มีลักษณะงบประมาณประจำ� (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ของ สศช.
ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ

26.0250
5.7688

620.3573
53.6933

84.7501

สำ�นักนายกรัฐมนตรี
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
20

โครงการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2.7500

21

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง

5.0000

การติดตามโครงการในมิติพื้นที่
ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวงกลาโหม : ภาพรวมการตรวจประเมินแผนงานบูรณาการพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

-

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 1 : โครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
พื้นที่จังหวัดสระแก้ว

NA

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 2 : โครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
พื้นที่จังหวัดเชียงราย

NA

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 3 : โครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร หนองคาย นครพนม

NA

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 4 : โครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
พื้นที่จังหวัดสงขลา

NA

รวม

2,404.9461
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ภาพรวมความก้าวหน้าการด�ำเนินงานตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สรุปได้ ดังนี้
ก�ำหนดพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวม 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงราย จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดกาญจนบุรี
และจังหวัดนราธิวาส
●

ด้านสิทธิประโยชน์ ปัจจุบันเอกชนสามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้แล้วภายใต้
มาตรการส่งเสริมการลงทุนของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ซึ่งให้สิทธิประโยชน์ระดับสูงสุด
ผ่อนปรนเงื่อนไขส�ำหรับ SMEs ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และก�ำหนดกิจการเป้าหมายส�ำหรับการลงทุน
รวม 13 กลุ่มกิจการเป้าหมาย ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ลดหย่อนร้อยละ 50 อีก 5 ปี และให้ใช้
แรงงานต่างด้าว เป็นต้น โดย ณ เดือนสิงหาคม 2560 มีเอกชนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน จ�ำนวน 46 โครงการ
วงเงินลงทุนรวม 8,751 ล้านบาท ผ่านการอนุมัติแล้ว 41 โครงการ เงินลงทุนรวม 8,175 ล้านบาท
●

ด้านการลงทุน มีการตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน One Stop Service (OSS)
ได้เปิดด�ำเนินการแล้ว 10 พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการคัดเลือกผู้ลงทุนพื้นที่พัฒนาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด โดยกรมธนารักษ์ ได้มีผู้ลงทุนแล้ว คือ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ำกัด (มหาชน)
เพือ่ พัฒนาเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเทีย่ วนานาชาติ อาหารปลอดภัย และบริการการค้าระหว่างประเทศครบวงจร
ส่วนการให้สนิ เชือ่ เพื่อการลงทุนใหม่ หรือขยายกิจการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและ
น�ำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ซึ่งได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้ว 3 ราย
●

ด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ ได้ด�ำเนินการก�ำหนดพื้นที่ราชพัสดุเพื่อใช้เป็นพื้นที่
พัฒนาส�ำหรับภาคเอกชนเช่า/หน่วยราชการใช้ประโยชน์ใน 9 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ส่วนจังหวัดนราธิวาส
ขณะนี้อยู่ระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส และก�ำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผูล้ งทุน ก�ำหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าทีร่ าชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแล้ว เช่น ระยะเวลา
การเช่า 50 ปี และอาจต่อได้อีก 50 ปี คิดค่าเช่า/ไร่/ปี (ปรับขึ้นร้อยละ 15 ทุก 5 ปี)
●

ด้านแรงงานและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ได้ด�ำเนินการ 1) จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ด้านแรงงานในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ รวม 10 จังหวัดแล้ว โดยปัจจุบนั แรงงานกัมพูชาและเมียนมา สามารถเข้ามา
ท�ำงานในลักษณะไป - กลับ ยกเว้นแรงงานลาว อยู่ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศเร่งรัดติดตามผลการพิจาณา
ร่างความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างไทย - ลาว และอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
ขยายขอบเขตพื้นที่ตามความตกลงระหว่างไทย - เมียนมาว่าด้วยการข้ามแดน 2) ก�ำหนดให้บัตรผ่านแดนตาม
ความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างไทย - เมียนมา ไทย - ลาว และไทย - กัมพูชา เป็นเอกสารที่ใช้แทน
หนังสือเดินทางส�ำหรับการขออนุญาตท�ำงานตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2551 และ 3) จัดท�ำโครงการระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (E-FINGERPRINT) ควบคุมการเดินทาง
เข้า-ออกในพื้นที่ 18 ด่านตรวจคนเข้าเมืองรวมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
●
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●

สรุปความก้าวหน้าการด�ำเนินการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรายพื้นที่ 10 พื้นที่ ดังนี้

OSS แรงงาน
เขตพัฒนา
สิทธิประโยชน์
พัฒนาสังคม
การจัดหาที่ดิน
ประกาศ
OSS โครงสร้างพื้นฐาน/
สาธารณสุข ผังเมือง4
เศรษฐกิจพิเศษ
กิจการเป้าหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใช้ประโยชน์
1
พื้นที่
การลงทุน ด่านศุลกากร
และความมั่นคง (ขัน้ ตอน)
10 พื้นที่
และการเปิดให้ลงทุน
และสิ่งแวดล้อม เป็นพื้นที่พัฒนา2
จังหวัด...3

ตาก
สระแก้ว
ตราด
มุกดาหาร
สงขลา
หนองคาย
นครพนม
เชียงราย
กาญจนบุรี
นาธิวาส

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P

P
P
P
P

P
P
P

P
P
P

1/18
4/18
5/18
4/18
5/18
2/18
3/18
2/18
5/18
2/18

หมายเหตุ : 1. โครงสร้างพื้นฐานฯ ได้รับงบประมาณปี 2558 2559 และ 2560 แล้วอยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง
2.	จังหวัดสงขลาส่งมอบพื้นที่ 629 ไร่ ให้ กนอ. เช่าแล้ว และพื้นที่ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างแก้ปัญหากับราษฎรในพื้นที่/
จังหวัดเชียงรายอยู่ระหว่างเจรจาที่ดินกับโรงงานยาสูบ
3. การจัดระบบแรงงานต่างด้าวไป - กลับในจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองคาย และจังหวัดนครพนม รอลงนามกับ
		 สปป.ลาว จึงมีผลในทางปฏิบัติ
4. ขั้นตอนการวางและจัดท�ำผังเมืองรวม SEZ

		

(1) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย

ผลผลิต

ดีมาก

ดีมาก

ดี

พอใช้

พณ (1) กษ (1)
สธ (1) กห (1)

กษ (4)

มท (1) รง (2)

ดี

มท (2) รง (2)

พอใช้

ทส (1)

ควรปรับปรุง

N/A

6

นร (2)

1
2
1

สธ (1)
4

5

รวม
11

กค (1) สตช (1)

N/A
รวม

ควรปรับปรุง

8

4

-
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				 จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงานส�ำคัญตามที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด ได้แก่
แผนงานบูรณาการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ (สรุปจาก ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง 9 คณะ อ.ค.ต.ป. กลุม่ กระทรวง
4 คณะ โดยมี อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจเป็นเจ้าภาพ) โดยเปรียบเทียบผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย พบว่า
โครงการที่มีผลผลิตและผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดี - ดีมาก มีทั้งสิ้น 8 โครงการ โดยเป็นโครงการของกระทรวง
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พาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาภาพรวม
โครงการพบว่า โครงการส่วนใหญ่มีผลผลิตอยู่ในระดับดีมาก - ดี (ดีมาก : 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.38
และดี : 6 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 28.57 จากโครงการที่ ต รวจติ ด ตามทั้ ง หมด) ส� ำ หรั บ ผลการเบิ ก จ่ า ยส่ ว นใหญ่
อยูใ่ นระดับดี - พอใช้ (ดี 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.81 และ พอใช้ : 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.09
จากโครงการที่ตรวจติดตามทั้งหมด) ส�ำหรับโครงการของกระทรวงสาธารณสุข 1 โครงการมีผลการเบิกจ่าย
โดยอยู่ในระดับดี แต่ไม่มีผลการประเมินผลผลิต เนื่องจากผลผลิตสุดท้ายยังไม่แล้วเสร็จ จึงไม่ได้ประเมินผลผลิต
เป็นระดับผลส�ำเร็จไว้
		

(2) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์

ผลผลิต

ผลลัพธ์
ดีมาก

ดี

ดีมาก

พณ (1) กษ (5)
กห (1)

มท (1) รง (2)

ดี

รง (1)
นร (2)

มท (2)
รง (1)

พอใช้

พอใช้

ควรปรับปรุง

N/A
สธ (1)

ควรปรับปรุง

1
2

กค (1) สตช. (1)

N/A
10

6

11
6

ทส (1)

รวม

รวม

1

2

สธ (1)

1

2
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		 จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงานส�ำคัญตามที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด ได้แก่ แผนงาน
บูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (สรุปจาก ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง 9 คณะ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง
4 คณะ โดยมี อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจเป็นเจ้าภาพ) โดยเปรียบเทียบผลผลิตกับผลลัพธ์ พบว่า
โครงการส่วนใหญ่มีผลผลิตและผลลัพธ์อยู่ในระดับดี - ดีมาก 16 โครงการ โดยเป็นโครงการของกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงกลาโหม และส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ส�ำหรับกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 2 โครงการไม่มีผลการประเมินผลลัพธ์เนื่องจากในช่วงการประเมิน โครงการยังอยู่
ระหว่างการเก็บข้อมูลความส�ำเร็จของผลลัพธ์
		 (3) ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานในมิติพื้นที่ โดย อ.ค.ต.ป.
กลุ่มจังหวัด คณะที่ 1 - คณะที่ 4
				 การด�ำเนินโครงการด้านการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ จังหวัดสระแก้ว
(ตรวจติดตามโดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 1)
					- ด�ำเนินการตรวจสอบและติดตามการด�ำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง (ถนน) ด้านการพัฒนา
ด่านศุลกากร (C.I.Q.) ด้านการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนและส่งเสริมการค้า ด้านแรงงาน และ
ด้านการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม
●
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					- จังหวัดได้มกี ารบูรณาการโครงการเพือ่ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และมีผลการตรวจสอบ ดังนี้
					 • การเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน) เพื่อรองรับระบบคมนาคมมีความก้าวหน้า
ในการด�ำเนินงาน
						 • การพัฒนาด่านศุลกากรอรัญประเทศ และด่านศุลกากรแห่งใหม่ยังไม่สามารถ
ส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้ผู้รับจ้างเข้าด�ำเนินการได้ทั้งหมด
						 • ยกระดั บ พื้ น ฐานแรงงานและอ� ำ นวยความสะดวกให้ กั บ ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
โดยการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ พบว่าศูนย์มีความคับแคบไม่เหมาะสม เจ้าหน้าที่มีจ�ำนวนน้อยและยังไม่ได้รับ
การพัฒนาด้านภาษา
						 • การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมีความคืบหน้า
ของการก่อสร้างอาคารประชารัฐและงานถนนแล้วร้อยละ 92.45
					- พบว่าการด�ำเนินงานพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งผลกระทบด้านแรงงาน
การบริหารจัดการขยะ การพัฒนาแหล่งน�ำ้ การสาธารณสุข การรับรูด้ า้ นภาษาและวัฒนธรรม นอกจากการสนับสนุน
จากส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคแล้ว ในส่วนของภาคเอกชน รวมทัง้ ประชาชนในพืน้ ทีค่ วรตระหนักถึงการเปลีย่ นแปลง
ที่จะเกิดขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนเตรียมการ ตลอดจนปรับตัว และแก้ไขปัญหาในอนาคตอย่าง
มีประสิทธิภาพ
				 การด�ำเนินโครงการด้านการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ จังหวัดเชียงราย
(ตรวจติดตามโดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 2)
					- ตรวจสอบและติดตามการด�ำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย โครงการเกี่ยวกับท่าเรือพาณิชย์
					- ผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผล พบว่า
						 • ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ซึ่งปัจจุบันด�ำเนินการโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย
มีผู้ใช้บริการด้านการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
						 • ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน แห่งที่ 2 มีจุดยุทธศาตร์ที่อยู่ลึกสุด ไม่ได้ติดแม่น�้ำโขง
ท�ำให้ค่อนข้างเสียเปรียบท่าเรืออื่น แต่กรมเจ้าท่าได้มีการสนับสนุนให้เรือเข้ามาที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนก่อน
					- การด�ำเนินงานมีความล่าช้าในการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนทีก่ ำ� หนดไว้ เนือ่ งจาก
อยู่ในขั้นตอนของการจัดหาที่ดินส�ำหรับใช้เป็นพื้นที่พัฒนาอุสาหกรรมและประกอบกิจการ ซึ่งยังไม่มีความก้าวหน้า
เนื่องจากที่ดินที่จังหวัดเสนอ เป็นที่ดิน สปก. ซึ่งประชาชนผู้ครอบครองเสนอขอรับค่าชดเชยอยู่ในอัตราที่สูงกว่า
ข้อเสนอของจังหวัด ประกอบกับในปัจจุบันภาคเอกชนให้ข้อมูลว่าสิทธิประโยชน์ที่จะได้จากการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจยังไม่จูงใจเพียงพอ รวมทั้งต้องรอความชัดเจนในเรื่องรายละเอียดของผังเมืองซึ่งยังอยู่ระหว่างการจัดท�ำ
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
					- ควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อสนับสนุนด้านการให้บริการเพิ่มขึ้น
เพื่อเป็นการจูงใจให้กับลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น เช่น บริการด้านประปา ไฟฟ้า เครนยกสินค้า และสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น
●

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

137

				 การด�ำเนินโครงการด้านการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ จังหวัด มุกดาหาร
จังหวัดหนองคาย และจังหวัดนครพนม (ตรวจติดตามโดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 3)
					- ตรวจสอบและติดตามการด�ำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองคาย และจังหวัดนครพนม ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ และด้านการจัดระบบแรงงานและความมั่นคง
					- ผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผล พบว่า
						 • ในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดสรรงบประมาณอาจไม่ตรงตามเป้าหมาย
ที่ก�ำหนด เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่เน้นการลงทุนด้านการก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงสร้างพื้นฐาน
งบประมาณที่ลงทุนไปแล้วนั้นยังไม่สะท้อนผลตอบรับเท่าที่ควร และการก�ำหนดตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์
บางโครงการอาจไม่สามารถวัดในเชิงปริมาณได้
						 • โครงสร้างกรอบอัตราก�ำลัง และอ�ำนาจหน้าทีท่ กี่ ำ� หนดไว้เดิมของแต่ละหน่วยงาน
ไม่สอดคล้องและรองรับกับภารกิจงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังไม่ได้มาตรฐานในระดับสากลควรได้รับ
การสนับสนุนและปรับอัตราก�ำลังให้เหมาะสม
						 • การศึกษาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ยังไม่ครอบคลุมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และนโยบาย
ของประเทศเพื่อนบ้าน และมาตรการทางภาษี สิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมถึงระยะเวลาของการลงทุนของคู่ค้า
ระหว่างประเทศ
						 • การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ยังมีผลสัมฤทธิท์ จี่ ำ� กัด เนือ่ งจากโครงสร้าง
พื้นฐานหลักยังอยู่ระหว่างการด�ำเนินการ ซึ่งจะทยอยแล้วเสร็จในช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2563
						 • การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจ�ำเป็นต้องมองภาพใหญ่ที่ครอบคลุมมิติต่าง ๆ
ก�ำลังเกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สปป. ลาว เวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
ควบคู่กันไปในการสร้างโอกาสในการพัฒนาทั้งในด้านการบริการ การค้า การลงทุน ระบบขนส่ง และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
				 การด�ำเนินโครงการด้านการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ จังหวัดสงขลา
(ตรวจติดตามโดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 4)
					- ตรวจสอบและติดตามการด�ำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง ด้านโครงสร้างพื้นฐานด่านศุลกากร (C.I.Q.)
ด้านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนและส่งเสริมการค้า ด้านสาธารณสุข ด้านแรงงาน ด้านแหล่งน�้ำ ด้านผังเมือง
					- ผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผล พบว่า
						 • ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและด่านศุลกากร และด้านสาธารสุข พบว่า
การด�ำเนินงานค่อนข้างล่าช้า บางกิจกรรมพบว่ามีการด�ำเนินงานซ�ำ้ ซ้อนกันหลายหน่วยงาน บางกิจกรรมมีการแก้ไข
ปรับปรุงแบบการก่อสร้างหลายครั้ง
						 • ด้านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนและส่งเสริมการค้า ด�ำเนินงานแล้วเสร็จ
ตามแผนที่ก�ำหนดไว้ ส่วนการด�ำเนินงานต่อเนื่องยังพบปัญหาว่า บุคลากรไม่ช�ำนาญการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
บุคลาการไม่เพียงพอ ขาดการประชาสัมพันธ์ และการบูรณาการการท�ำงาน
●

●
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						 • ด้านแรงงาน ด�ำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนทีก่ ำ� หนดไว้ ส่วนการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
พบว่ายังขาดวัสดุอุปกรณ์ในการด�ำเนินงาน บุคลากรไม่ช�ำนาญภาษาต่างประเทศ
						 • ด้านแหล่งน�ำ้ ด�ำเนินงานแล้วเสร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
ที่ก�ำหนดไว้
						 • ด้านผังเมือง อยู่ระหว่างด�ำเนินการ มีการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น
และบูรณาการการท�ำงาน มาเลเซียขอให้เปิดด่านพรมแดนสะเดา 24 ชั่วโมง ซึ่งอาจมีผลต่ออุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมและที่พัก และการวางอัตราก�ำลังของเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร C.I.Q
						 • ปัจจุบันยังมีผู้ขอรับการส่งเสริมฯ ภายใต้มาตรการของ BOI น้อยรายเห็นควรให้
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปรับยุทธศาสตร์พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ปรับแนวคิด และวิธีการด�ำเนินงานให้ดึงดูดการลงทุนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
		 (4) บทวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
				 ความเหมาะสมของโครงการ
					 จากการประเมินความเหมาะสมโครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษภาพรวม พบว่า หน่วยงานเจ้าของโครงการส่วนใหญ่ ได้จัดท�ำโครงการอย่างมีความเหมาะสม
ยกเว้นบางประเด็นที่ยังพบปัญหาและข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินงาน เช่น ในหลายโครงการของกระทรวงต่าง ๆ
ยังไม่มกี ารศึกษาผลกระทบโครงการก่อนเริม่ ด�ำเนินการ แต่มกี ารหารือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ส่วนด้านงบประมาณ
ในบางโครงการของกระทรวงมหาดไทยพบว่ายังได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ จึงควรจะได้รับการปรับปรุง
ให้ครอบคลุมตามแผนพัฒนา กระทรวงแรงงาน พบว่า มีการก�ำหนดผลผลิต แต่ไม่ได้ก�ำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์
(โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าว) ส่วนด้านบุคคลากรพบ
ข้อสังเกตในบางโครงการ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า เจ้าหน้าที่ด�ำเนินการบางส่วนยังมีประสบการณ์
ในการท�ำงานไม่เพียงพอ และกระทรวงแรงงานพบว่ายังมีเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการไม่เพียงพอ และขณะที่โครงการเพิ่ม
ศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นว่า
ควรปรับปรุงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะในส่วนของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลช่องทางเข้าออก C.I.Q
(Customs Immigration Quarantine) ควรจัดสรรพืน้ ทีแ่ ละสิง่ ก่อสร้างทางด้านกักกัน (Quarantine) ให้เป็นสัดส่วน
ส่วนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุขพบว่า การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีการประชาสัมพันธ์
ในภาพรวมน้อย นอกจากนี้จากผลการตรวจติดตามของ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงและการติดตามการด�ำเนินงาน
ในพืน้ ทีพ่ บว่า การพัฒนาสมรรถนะของจังหวัดให้มคี วามพร้อมยังมีปญ
ั หาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการงบประมาณ
ของพื้นที่ และภาคประชาชนยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษน้อย
●

				 ปัจจัยน�ำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร
					 จากการประเมินปัจจัยน�ำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากรของโครงการตามแผนงาน
บูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี - ดีมาก โดยพบข้อสังเกต
ในบางประเด็น เช่น ปัจจัยน�ำเข้าด้านบุคคลากรในการด�ำเนินโครงการต่าง ๆ มีข้อสังเกตส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันเกี่ยวกับจ�ำนวนบุคลาการที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด หรือขาดประสบการณ์การด�ำเนินงาน มีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่
ท�ำให้ขาดการสัง่ สมประสบการณ์ ส่วนด้านงบประมาณพบข้อสังเกตในกระทรวงมหาดไทยทีพ่ บว่า บางปีงบประมาณ
●
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มีการปรับลดงบประมาณจึงเป็นเหตุให้ต้องแก้ไขรูปแบบการด�ำเนินการ กระทรวงพาณิชย์ พบว่า โครงการด�ำเนินการได้
ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งนี้ อาจมีปัญหาอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินโครงการ
ในภาพรวม
				 กระบวนการด�ำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
					 จากการประเมินกระบวนการด�ำเนินงานตามแผนงาน ของโครงการตามแผนงาน
บูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาพรวมพบว่า ด้านการบริหารแผนงาน/โครงการตามก�ำหนดระยะเวลา
โครงการส่วนใหญ่ (6 โครงการจากทั้งหมด 10 โครงการ) ที่ผลการประเมินอยู่ในระดับดี แต่ยังประสบปัญหาบ้าง
เช่น พบการส่งมอบครุภณ
ั ฑ์มคี วามล่าช้า ขณะทีก่ ระทรวงการคลังมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับปรับปรุง โดยให้ขอ้ สังเกตว่า
ในภาพรวมการด�ำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่ก�ำหนด สภาพพื้นที่ไม่เอื้ออ�ำนวย ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง
และการขาดแคลนแรงงานฝีมือ ส่วนด้านการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ - ดี โดยแผนงาน/
โครงการส่วนใหญ่จะเป็นโครงการขนาดใหญ่ โครงการต่อเนื่อง หรือเป็นการก่อสร้างที่มีงวดงานการส่งมอบเกิน
ปีงบประมาณ ซึง่ ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ และพบว่ามีโครงการบางส่วนมีการเบิกจ่ายอยูใ่ นระดับควรปรับปรุง
เช่น โครงการพัฒนาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ กรมศุลกากร และโครงการพัฒนางานบริการชาวต่างชาติ
แบบไป - กลับในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
				 ผลผลิตโครงการ
					 จากการประเมินผลผลิตโครงการตามแผนงานบูรณาการการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ
สรุปได้ว่าส่วนใหญ่จะมีผลการประเมินความส�ำเร็จของผลผลิตอยู่ในระดับดี - ดีมาก โดยบางโครงการมีผลการด�ำเนินงาน
สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษของกรมการค้าต่างประเทศ
และพบว่ากระทรวงการคลัง ด�ำเนินโครงการพัฒนาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอยู่ในระดับควรปรับปรุง
เพราะในภาพรวมการประเมินผลผลผลิตโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทัง้ สิน้ 15 โครงการย่อย โดยมีโครงการ
ด�ำเนินการแล้วเสร็จเพียง 2 โครงการ หรือร้อยละ 13.33 โครงการของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติอยู่ในระดับ
ควรปรับปรุง เพราะการด�ำเนินโครงการย่อยเป็นไปตามแผนเพียงร้อยละ 15.24 และโครงการระบบตรวจจับใบหน้า
บุคคลเฝ้าระวังฯ มีผลการด�ำเนินงานล่าช้ากว่าแผน อยูร่ ะหว่างขอรับมอบอ�ำนาจสัง่ ซือ้ สัง่ จ้างและการด�ำเนินการจัดหา
ส�ำหรับกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ปรากฏผลการประเมินผลผลิตของโครงการของส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แต่มีการประเมินผลผลิตของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยโครงการฯ มีเป้าหมายช่องทางเข้าออกประเทศ 26 แห่ง ได้รับการพัฒนาตามแนวทาง
กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 และจังหวัดชายแดนทีร่ องรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 10 จังหวัดได้รบั การพัฒนา
ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
				 ผลลัพธ์โครงการ
					 จากการสอบทานและประเมินผลในภาพรวมของผลลัพธ์โครงการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 พบว่า ส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี - ดีมาก/ดีเด่น โดยมีความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติม
เกี่ ย วกั บ ผลลั พ ธ์ ข องโครงการต่าง ๆ ดังนี้ โครงการขยายการค้ า การลงทุ นชายแดนและเขตเศรษฐกิ จพิ เ ศษ
กรมการค้าต่างประเทศ มีผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ในช่วงร้อยละ 91 - 100 แต่มีข้อสังเกตว่าการก�ำหนด
ตัวชี้วัดยังไม่ได้สะท้อนเฉพาะผลจากการด�ำเนินโครงการ เนื่องจากเป็นการใช้ตัวเลขมูลค่าการค้าชายแดนที่เพิ่มขึ้น
ในภาพรวมของประเทศมาด�ำเนินการ ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายอย่างทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่วนโครงการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อยู่ในระดับดี
●

●

●
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คือ มีผลการด�ำเนินงานตามตัวชีว้ ดั อยูใ่ นช่วงร้อยละ 71 - 80 โดยมีขอ้ สังเกตระบุวา่ การด�ำเนินโครงการมีความล่าช้า
ยังไม่เห็นภาพความส�ำเร็จที่ชัดเจน และอยู่ระหว่างด�ำเนินการของหน่วยงาน กระทรวงการคลัง โครงการพัฒนา
ด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มีโครงการ/กิจกรรมย่อยทัง้ หมด 15 โครงการ ไม่ได้กำ� หนดตัวชีว้ ดั ระดับผลลัพธ์ไว้ และมีเพียง 2 โครงการ
เท่านัน้ ทีแ่ ล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนใหญ่มผี ลลัพธ์อยูใ่ นระดับดีเด่น
อย่างไรก็ดพี บว่า มีผลลัพท์ คี่ วรปรับปรุง 2 เรือ่ งคือ ผูป้ ระกอบการได้รบั การอ�ำนวยความสะดวกและลดการใช้เอกสาร
และเจ้าหน้าที่สามารถอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบควบคุมและบริการน�ำเข้าไม้และของป่าเคลื่อนที่ในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ มีผลการด�ำเนินงานและการก�ำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ในระดับพอใช้ เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคจาก
การก่อสร้างด่านในพื้นที่ กระทรวงสาธารณสุข โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และ
ภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก�ำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 75 ของเครือข่าย มีความพึงพอใจ
ต่อการเสริมสร้างความสามารถในการด�ำเนินงานของช่องทางเข้าออกประเทศที่รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลจึงยังไม่มีผลการประเมินตัวชี้วัดผลลัพธ์ โครงการภายใต้
กระทรวงแรงงาน พบว่า โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าว
เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อยู่ในระดับควรปรับรุง เพราะตัวชี้วัดที่ก�ำหนดเป็นนามธรรม ไม่สามารถวัดผลได้ชัดเจน นอกจากนี้ โครงการพัฒนา
งานบริการชาวต่างชาติแบบไป - กลับ ในพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ อยูใ่ นระดับควรปรับปรุง
เพราะการด�ำเนินโครงการย่อยเป็นไปตามแผนคิดเป็นร้อยละ 15.24 และโครงการระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังฯ
มีผลการด�ำเนินงานล่าช้ากว่าแผน อยู่ระหว่างขอรับมอบอ�ำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างและการด�ำเนินการจัดหา
				 ผลกระทบโครงการ
					- ด้านนโยบายรัฐบาล : สอดคล้องกับแผน Thailand 4.0 ตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนและกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคเอเชียและประเทศอื่น ๆ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประเทศ มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม และยังตอบสนองต่อนโยบายการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน
เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลือ่ นการส่งออกและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
จัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ท�ำงานร่วมกันในลักษณะประสานเชื่อมโยงแบบ
เครือข่าย บริหารจัดการแบบองค์รวม โดยค�ำนึงถึงหลักประหยัดและความคุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนและประเทศชาติ ประชาชน/ชุมชนมีทศั นคติทดี่ ี และมีภาพลักษณ์ทดี่ ตี อ่ รัฐบาล เสริมสร้างความมัน่ คง
และความสงบเรียบร้อยในพืน้ ที่ และเกิดการขยายตัวทางการค้าและการลงทุนกับประเทศเพือ่ นบ้าน ส่งผลให้รายได้
ประชาชาติเพิ่มขึ้น รวมถึงยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของไทยโดยรวมให้สูงขึ้น
					- ด้านเศรษฐกิจ : มีการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจชายแดน ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น มีส่วนร่วมในการสร้างแรงจูงใจแก่นักลงทุน มูลค่าการส่งออกของไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านและการลงทุน
ในบริเวณพืน้ ทีช่ ายแดนทีเ่ พิม่ มากขึน้ จะเป็นปัจจัยส�ำคัญในการกระตุน้ การผลิตภายในประเทศ มีการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของประชาชน ชุมชน และผู้ประกอบการให้สูงขึ้น
					- ด้านสังคม/วัฒนธรรม : วัฒนธรรมจากประเทศอื่น ๆ จะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศสู่
ชุมชน ต้องเพิ่มความรู้แก่เยาวชน เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมด้านแรงงานและการรักษาความสงบเรียบร้อย
รวมถึ ง สร้ า งเครือข่ายความร่วมมือทางการค้ า การลงทุ นในระดั บภู มิ ภาคและเกิ ดการแลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรม
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ระหว่างกัน ช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และลดปัญหาทาง
สังคมในบริเวณพืน้ ทีช่ ายแดนทีเ่ กิดจากการขาดแคลนรายได้ มีการพัฒนาบริหารจัดการในพืน้ ที่ การลดลงของปัญหา
การย้ายถิน่ ของคนในพืน้ ทีไ่ ปทํางานในพืน้ ทีอ่ นื่ ช่วยให้สภาพสังคมนัน้ ดีขนึ้ อย่างไรก็ตาม ยังมีประชาชนบางส่วนอาจ
ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพเศรษฐกิจและสังคมใหม่ทมี่ กี ารแข่งขันสูงขึน้ ได้ ซึง่ จะส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรม
และยาเสพติดในพื้นที่ตามมา
					- ด้านสิง่ แวดล้อม : พบว่าจะมีปริมาณขยะ น�ำ้ เสีย และสิง่ ปฏิกลู ปัญหามลภาวะทางอากาศ
และฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น จึงต้องเพิ่มความรู้ด้านชีวอนามัยให้กับชุมชน/ท้องถิ่น อาจจะประสบปัญหาด้านการจราจร ปัญหา
การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งจะเกิดขึ้นกับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่มีการควบคุมที่ดี
					- ด้านเทคโนโลยี : การถ่ายทอดความรูท้ างเทคโนโลยีและทักษะด้านการบริหารจัดการ
และการพัฒนาธุรกิจจากนักลงทุนซึ่งมาจากประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยมีการน�ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการผลิต
สินค้า/ส่งออกให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมใช้ในการปฏิบัติงานสนับสนุน
เศรษฐกิจพิเศษ แต่ชุมชนอาจขาดความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ
					- ด้านประชาชน/ชุมชนพื้นที่โครงการ : เศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนดีขึ้น เนื่องจาก
การค้าการลงทุนในเขตพืน้ ทีช่ ายแดนมีปริมาณเพิม่ มากขึน้ ท�ำให้เกิดการกระจายรายได้และความเจริญจากส่วนกลาง
ไปสูท่ อ้ งถิน่ ประชาชนตามแนวชายแดนมีรายได้เพิม่ ขึน้ มีการจ้างงานเพิม่ ขึน้ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ระบบสาธารณูปโภค
ขั้ น พื้ น ฐานได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง และบริ ก ารได้ ทั่ ว ถึ ง ดั ง นั้ น ต้ อ งพั ฒ นาให้ ค วามรู ้ แ ก่ ชุ ม ชน/ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ รองรั บ
การเปลี่ยนแปลง
					- ด้านอืน่ ๆ : พบว่า โครงการจะท�ำให้ประชาชน/ชุมชนมีทศั นคติทดี่ ี และมีภาพลักษณ์
ที่ดีต่อรัฐบาล เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และเกิดการขยายตัวทางการค้าและการลงทุน
กับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น รวมถึงยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของไทยโดยรวม
ให้สูงขึ้น
				 ประสิทธิภาพโครงการ
					- ด้านความส�ำเร็จของโครงการเมือ่ เทียบกับความเหมาะสมของงบประมาณทีใ่ ช้ดำ� เนิน
โครงการ : ทุกโครงการ พบว่า การด�ำเนินโครงการมีความคุ้มค่าต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร เกิดผลผลิต ผลลัพธ์
ตามที่ก�ำหนดภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ และได้รับผลประโยชน์จากการด�ำเนินงานโครงการดังกล่าว เช่น
ช่วยให้เศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนดีขึ้น เนื่องจากการที่มีการค้าการลงทุนในพื้นที่ชายแดนที่สูงขึ้นนั้น ท�ำให้เกิด
การกระจายรายได้และความเจริญจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยสามารถ
แก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้โดยตรงและตรงกับความต้องการของชุมชน โดยกระทรวงการคลัง แม้จะระบุว่าโครงการ
ก่อสร้างด่านศุลกากรจะมีความคุม้ ค่า แต่ยงั มีขอ้ สังเกตเกีย่ วการได้รบั งบประมาณจัดสรรส�ำหรับโครงการไม่เพียงพอ
จึงบริหารจัดการโดยโอนงบประมาณทีก่ อ่ สร้างด่านศุลกากรอืน่ ทีย่ งั ไม่เสร็จและเป็นแผนงานเดียวกันมาจ่ายแทนก่อน
ความส�ำเร็จของโครงการทําให้มีปริมาณและมูลค่าการค้าและบริการตามแนวชายแดนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมี
การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติให้เข้ามาลงทุนมากขึ้น และมีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็นระบบ
รายได้จากการเก็บภาษีเพิม่ ขึน้ ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ และเมือ่ มีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึน้ ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จะทําให้การพัฒนาทางด้านอื่นตามมา และได้ประโยชน์จากแรงงานของประเทศเพื่อนบ้าน
แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าเมือง
●
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					- ด้านผลผลิตของโครงการ เมือ่ เทียบกับการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาให้กบั ชุมชน/
ประชาชนในพื้นที่ : พบว่า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจในพื้นที่จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ และความสามารถ
ในการแข่งขันของพื้นที่ สร้างประโยชน์จากความเชื่อมโยงกับฐานการผลิตหลักของประเทศ และตอบสนองต่อ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ และการส่งเสริมกิจกรรมใน
พื้นที่อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ มีการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน ส่งผลให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น ผลผลิตของโครงการที่แล้วเสร็จสามารถสร้างความเจริญให้กับพื้นที่รอบโครงการ
และตอบสนองต่อประชาชนในพื้นที่ให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น สามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาหรือ
ลดการลักลอบน�ำเข้าสินค้าเกษตรซึ่งอาจกระทบต่อผลผลิตภายในประเทศ สามารถอ�ำนวยความสะดวกทางด้าน
การค้าการลงทุนสินค้าเกษตร และเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน การควบคุมเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตรน�ำเข้าส่งออกท�ำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลผลิตการเกษตรในราคาที่เป็นธรรม
มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ จังหวัดชายแดนที่รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 10 จังหวัดได้รับการพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนตามมาตรฐานที่ก�ำหนด เป็นการสร้างความเข้มแข็งของระบบ
เฝ้าระวังป้องกันและภัยสุขภาพ ให้สามารถตรวจจับเหตุการณ์ที่ผิดปกติได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ ส่งผลให้ประชาชน
ในพื้นที่มีความปลอดภัยจากโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่ออื่น ๆ รวมถึงโรคจากการประกอบอาชีพและปัญหา
อนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
				- ด้านผลผลิตของโครงการเมือ่ เทียบกับโครงการอืน่ ในลักษณะเดียวกันโดยใช้งบประมาณ
การด�ำเนินโครงการใกล้เคียงกันแล้ว : ส่วนใหญ่รายงานว่าผลผลิตของโครงการมีความเหมาะสมและใช้งบประมาณ
ใกล้เคียงกับโครงการในลักษณะเดียวกัน และส�ำหรับโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จจะยังไม่สามารถประเมินในลักษณะ
เปรียบเทียบได้ ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการงบประมาณ จึงก�ำหนดให้มีการจัดท�ำ
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ท�ำงานร่วมกัน ในลักษณะประสานเชื่อมโยงแบบเครือข่ายบริหารจัดการแบบองค์รวม
ทั้งนี้ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ส่งเสริมให้
หน่วยงานต่าง ๆ ท�ำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลกว่าการจัดสรรงบประมาณนอกแผนการบูรณาการ และภาพรวม
พบว่า การประเมินผลประสิทธิภาพแผนงานบูรณาการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
เศรษฐกิจและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งช่วยกระจายการพัฒนาไปสู่พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรงและการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ
		 (5) ปัญหา/ อุปสรรคที่ส�ำคัญ
				 ด้านการให้ข้อมูลแก่นักลงทุน พัฒนาผู้ประกอบการและการประชาสัมพันธ์ฯ
					- ยังขาดการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ของชุมชน/ท้องถิ่นในการประกาศให้
พื้นที่ในเขตจังหวัดเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
					- บุคคลากรไม่เพียงพอ มีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ท�ำให้ขาดการสั่งสมประสบการณ์
และงบประมาณในการด�ำเนินงานไม่เพียงพอ
					- การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน ยังไม่สามารถ
ท�ำได้ในเรื่องที่เป็นข้อกฎหมายได้
●
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				 โครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
พบปัญหาการด�ำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่ก�ำหนดไว้ เนื่องจาก
					- การด�ำเนินงานตามกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ และหน่วยงานไม่มี
ผู้เชี่ยวชาญ และไม่มีผู้มีความรู้เฉพาะทางด้านการก่อสร้าง
					- บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ผูป้ ระกอบการยังขาดองค์ความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับ
การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ กฎระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้จ�ำนวนผู้ปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ
ต่อการด�ำเนินงานอย่างทั่วถึง
					- ประเทศเพื่อนบ้านไม่เปิดเผยข้อมูลโรคระบาดที่อาจกระทบต่อสินค้า ผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร ท�ำให้ยากต่อการควบคุมโรคระบาดตามแนวชายแดน
					- บางโครงการค้นพบปัญหาเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายและการสร้างความรู้
ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
					- ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องในการด�ำเนินงาน
					- พื้นที่ด�ำเนินการไม่เอื้ออ�ำนวย บางพื้นที่ยังไม่มีสาธารณูปโภคเพื่อด�ำเนินการ
					- ขาดการบูรณาการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
●

				 ด้านการประเมินผลระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระทรวงและพื้นที่ พบปัญหาและจุดอ่อน
ส�ำคัญทีเ่ กิดขึน้ สามารถจ�ำแนกออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับยุทธศาสตร์ และระดับกระทรวงและพืน้ ที่ สรุปได้ ดังนี้
					- ระดับยุทธศาสตร์
						 • การก�ำหนดเป้าหมาย
							 - การก�ำหนดยุทธศาสตร์ในหลายระดับทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม
และระดับหน่วยงานย่อยอืน่ ๆ การด�ำเนินงานแผนงาน/โครงการ มาตรการ และกิจกรรมในระดับกระทรวงและพืน้ ที่
ส่วนใหญ่มุ่งการท�ำงานเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ในระดับที่รับผิดชอบ ท�ำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ความส�ำเร็จใน
ระดับยุทธศาสตร์ได้
							 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์ ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และส�ำนักงบประมาณ ส่วนใหญ่ยงั ขาดการก�ำหนดเป้าหมาย
ในระดับยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ ดั ค่าเป้าหมาย แนวทางในการพัฒนาประเทศทีช่ ดั เจน ขาดการเชือ่ มโยงผลทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ใน
ระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปยังหน่วยงานในระดับกระทรวงและพื้นที่ที่ยังขาด
ความชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถเชือ่ มโยงผลทีเ่ กิดขึน้ ในระดับกระทรวงและพืน้ ทีไ่ ปสูผ่ ลส�ำเร็จในระดับยุทธศาสตร์ได้
						 • การวางระบบติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์
							 - ระบบติดตามประเมินผลในระดับยุทธศาสตร์ ยังขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย ขาดการติดตามประเมินผลทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการด�ำเนินโครงการ โดยเฉพาะการประเมินก่อน
การด�ำเนินโครงการ (Ex-ante Evaluation) ท�ำให้ขาดการน�ำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนและจัดท�ำยุทธศาสตร์
รวมทั้งการก�ำหนดแนวทางกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง
							 - การขาดการออกแบบการประเมินที่ชัดเจน โดยเฉพาะความเชื่อมโยงของผล
ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ เพื่อน�ำไปสู่การเปรียบเทียบระหว่างผลที่คาดหวังในระดับ
●
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ยุทธศาสตร์ กับผลที่เกิดขึ้นจริงจากการด�ำเนินงานแผนงาน/โครงการ มาตรการและกิจกรรมในระดับกระทรวง
และพื้นที่
							 - เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด�ำเนินงานในระดับกระทรวงและพื้นที่ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
เน้นค�ำถามปลายเปิดที่ให้ผู้รับผิดชอบกรอกรายละเอียดของผลทั้งในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ซึ่งขาด
ความเชือ่ มโยงกับผลทีค่ าดหวังในระดับยุทธศาสตร์ นอกจากนัน้ การรายงานเป็นลักษณะของค�ำถามในเชิงส�ำรวจว่า
ได้ท�ำอย่างไร มากกว่าการใช้ค�ำถามในเชิงประเมิน เพื่อเปรียบเทียบระหว่างผลที่เกิดขึ้นจริงกับความคาดหวัง
					- ระดับกระทรวงและระดับพื้นที่
						 • การออกแบบและวางแผนงาน/โครงการ กิจกรรมและมาตรการเพือ่ ตอบเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์
							 - ขาดการออกแบบและวางแผนโครงการทีเ่ ชือ่ มโยงผลทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบ นอกจากนั้นการจัดท�ำแผนงาน/โครงการส่วนใหญ่มุ่งเพียงผลผลิต โดยขาดการเชื่อมโยงทั้งผลลัพธ์
และผลกระทบ รวมทั้งเชื่อมโยงกับผลที่ต้องการในระดับยุทธศาสตร์ ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเชื่อม
โยงผลที่เกิดขึ้นจริงกับผลที่คาดหวังในระดับยุทธศาสตร์
							 - ผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการส่วนใหญ่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการประเมินและการติดตามผล (Follow-up)
						 • ระบบการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานแผนงาน/โครงการ มาตรการ และ
กิจกรรม
							 - การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการ ยังขาดการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ
ทั้งก่อน ระหว่าง หลังการด�ำเนินการ รวมทั้งการติดตามผลเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับผลผลิต
ผลลัพธ์ และผลกระทบ รวมทั้งขาดการน�ำสารสนเทศจากการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการ
							 - ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการติดตามประเมินผลที่ทันสมัย รวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบปรับปรุง ประมวลผล และรายงานผลทันที (real time)
		 (6) ข้อเสนอแนะ
				 ข้อเสนอแนะต่อผู้ด�ำเนินงาน
					- ด้านบุคลากร
						 • ควรมีการจะฝึกอบรบพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีองค์ความรู้และทักษะเพียงพอ
ที่ในพื้นที่ รวมถึงการจัดสรรบุคลากรผู้เชี่ยวชาญไปปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เฝ้าระวังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัย ควรประสานความร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่เพื่อสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน และควร
ส่งเสริมเจ้าหน้าทีใ่ ห้ได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาศักยภาพเกีย่ วกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพือ่ ให้มคี วามรูแ้ ละทันการณ์
กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป
						 • การฝึกอบรมพัฒนาฝีมอื แรงงานเพือ่ เตรียมความพร้อมแรงงานรองรับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ยังมีการด�ำเนินงานตามแผนงานมาตรฐานทั่ว ๆ ไป ขณะที่ในแต่ละ
●
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พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีความแตกต่างกันตามศักยภาพ โอกาส รวมทั้งลักษณะประเภทการลงทุน ซึ่งท�ำให้
ความต้องการแรงงานประเภทต่าง ๆ มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา (ขาดความเฉพาะเจาะจงตามอุตสาหกรรม
เป้าหมายของแต่ละพื้นที่) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร การลงทุน ความต้องการ
แรงงานในแต่ละเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอย่างรวดเร็ว ใกล้ชิด และต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในแต่ละพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
					- ด้านการบริหารจัดการ
						 • ส่วนราชการหรือผูร้ บั ผิดชอบโครงการควรก�ำหนดตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์ในทุกกิจกรรมให้
ครบถ้วนเป็นรูปธรรม สามารถประเมินผลลัพธ์โครงการได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น มีการประเมินผลลัพธ์ที่
เกิดจากการด�ำเนินโครงการดังกล่าวให้ชัดเจน รวมทั้งจัดท�ำฐานข้อมูล (ผู้ประกอบการ/ผู้รับประโยชน์) เพื่อใช้ใน
การติดตามประเมินผลส�ำเร็จของโครงการและปรับปรุงการด�ำเนินงานต่อไป
						 • ควรขยายผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการออกหนังสือ
รับรองแหล่งก�ำเนิดสินค้าหรือ Form D (ภายใต้ ATIGA) ของไทย ไปยังจังหวัดชายแดนในภูมิภาคต่าง ๆ และเชิญ
เจ้าหน้าที่ของประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีการประสานงานที่สะดวก
รวดเร็วขึ้น
						 • จากข้อค้นพบว่าจังหวัดพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ยังขาดการประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรูข้ องชุมชน/ท้องถิน่ ในการประกาศให้พนื้ ทีใ่ นเขตจังหวัดเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ส่วนราชการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้างความสัมพันธ์และการรับรู้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดและผู้น�ำ
ชุมชนในท้องถิ่น เพื่อท�ำความเข้าใจกับประชาชนถึงแนวทางการพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่เอื้อประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดน เมื่อประชาชน
ชุมชน มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการด�ำเนินการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจะน�ำไปสู่ปัจจัยแห่ง
ความส�ำเร็จของนโยบายดังกล่าว
						 • โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ควรให้หน่วยผู้รับผิดชอบโครงการ
มีการติดตามเร่งรัดผู้ประกอบการให้ส่งมอบงานประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา รวมทั้ง
ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด�ำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานส่วนกลาง
ได้ทราบข้อมูลในพื้นที่อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
						 • กระทรวงเจ้าของโครงการ ควรบูรณาการการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานในระดับ
จังหวัด อ�ำเภอ รวมไปถึงหน่วยงานเอกชนและภาคประชาสังคมในการเจรจาท�ำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งรวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ถ่ายทอดองค์ความรู้
กฎระเบียบต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน พร้อมกันนี้ควรมีการปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดรับกับการด�ำเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
						 • หน่วยงานต่าง ๆ ควรมีการจัดฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาบุคลากรผูด้ ำ� เนินโครงการ ให้มคี วามรู้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้การด�ำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
						 • ด่านป่าไม้ที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวดและจริงจังเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงจะสามารถลดการกระท�ำผิดตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช 2484
และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ยังช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้คงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ซึง่ พบโดย ค.ต.ป.
ประจ�ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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				 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลาง
					- ด้านงบประมาณ
						 • ส� ำ นั ก งบประมาณควรก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ พิ จ ารณากลั่ น กรองโครงการที่ ดี
มีความยั่งยืน ที่สมควรได้รับเงินจัดสรรงบประมาณไว้ในเอกสารค�ำของบประมาณประจ�ำปี เพื่อประโยชน์
ในการติ ด ตามวั ด ผลส� ำ เร็ จ ของโครงการและประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ เ งิ น งบประมาณได้ ก� ำ ชั บ ให้ ส ่ ว นราชการ
เจ้าของเงินงบประมาณก�ำหนดตัวชี้วัดระดับผลผลิต/ผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย รวมทั้งมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ที่สามารถประเมินผลส�ำเร็จได้ และควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับความจ�ำเป็นของโครงการนั้น ๆ
						 • ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ควรด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการ (action plan) และรายงานผลการด�ำเนินงานว่าที่ผ่านมาสามารถผลักดันให้เกิด
ความส�ำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างไร เพื่อให้สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์
การด�ำเนินโครงการได้อย่างชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ
					- ด้านการบริหารจัดการ
						 • จากที่พบว่าการด�ำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) การให้
บริการส่วนใหญ่เป็นเพียงการให้ข้อมูลและค�ำปรึกษาเท่านั้น ยังไม่สามารถพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตในเรื่องที่เป็น
ข้อกฎหมายใด ๆ ได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรจัดให้มีกฎหมาย/ค�ำสั่งมอบอ�ำนาจการพิจารณาอนุมตั /ิ อนุญาตให้
กับผูว้ า่ ราชการจังหวัดหรือหัวหน้าเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) และควรให้หน่วยงาน
เจ้าของอ�ำนาจจัดเจ้าหน้าที่มาประจ�ำศูนย์ OSS และพัฒนาบุคลากรประจ�ำศูนย์ OSS ให้สามารถท�ำหน้าที่แทนได้
						 • หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรมี ก ารศึ ก ษาศั ก ยภาพและโอกาสของพื้ น ที่ ทั้ ง ของ
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ให้เหมะสมกับการเปลีย่ นแปลงของเหตุการณ์ตา่ ง ๆ อย่างรวดเร็ว และหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องควรประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงให้ผู้ประกอบการในพื้นที่รับทราบเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจร่วมกัน
●

				

●

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

					- ด้านงบประมาณ
						 • ส�ำนักงบประมาณควรมีการสนับสนุนงบประมาณในโครงการทีบ่ รรจุอยูใ่ นแผนงาน
แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ที่มีลักษณะเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่
จ�ำเป็น และเป็นโครงการทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จในการพัฒนาพืน้ ที่ เพือ่ ให้การด�ำเนินการตามแผนการบูรณาการพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ส่วนราชการต่าง ๆ ก�ำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ในทุก
กิจกรรมให้ครบถ้วน เป็นรูปธรรม สามารถประเมินผลลัพธ์โครงการได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
					- ด้านการบริหารจัดการ
						 • ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการเจรจาหารือ
ขยายพื้นที่ท�ำงานของแรงงานต่างด้าว ไป - กลับ หรือตามฤดูกาลให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดหรือถึงจังหวัดข้างเคียง
						 • รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในช่องทางต่าง ๆ
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เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่ยังให้ความส�ำคัญกับการจัดสรรงบประมาณส�ำหรับโครงการ
ด้านการดูแลทรัพยากรน้อย ดังนั้น รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อการด�ำเนินกิจกรรมการป้องกัน
ดูแลรักษาป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถลดการกระท�ำผิดกฎหมายทั้งใน
และนอกเขตที่ตั้งด่านป่าไม้ และยังช่วยป้องกันรักษาป่าไม้ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้อย่างยั่งยืน
อันจะส่งผลเชิงบวกต่อประเทศชาติและประชาชนในระยะยาว
						 • กระทรวงการต่างประเทศควรเร่งเจรจากับประเทศมาเลเซียเพื่อเปิดจุดผ่านแดน
ไทย - มาเลเซีย ทีด่ า่ นศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ และกรมศุลกากรควรพิจารณาการสนับสนุนกรอบอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่
ศุลกากรเพื่อปฏิบัติงาน ณ ด่านศุลกากรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยเร่งรัดการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวของ เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
						 • คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ควรก�ำหนดให้ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องการศึกษาศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ทั้งของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
เพื่อก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ
อย่างรวดเร็ว และพิจารณาส่งเสริมการลงทุนและอ�ำนวยความสะดวกต่อการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
และสังคมให้สอดคล้องกับศักยภาพของพืน้ ทีแ่ ละประเทศเพือ่ นบ้านทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว เพือ่ ให้ประชาชน
ในพื้นที่มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ควรค�ำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม สังคม ความมั่นคง และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านด้วย และควรให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษระดั บ พื้ น ที่ มี บ ทบาทหลั ก ในการติ ด ตามและขั บ เคลื่ อ นเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีกลไกที่ชัดเจนในการประสานนโยบายลงสู่การปฏิบัติ และจังหวัดที่มีเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสามารถรายงานและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคการพัฒนาในระดับพื้นที่ได้โดยตรง
					- ด้านการประเมินผลกระทบเรื่องการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
						 • ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) และส�ำนักงบประมาณ ควรร่วมกันพิจารณาเรื่องการประเมินผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยมีการประเมิน 3 ช่วงเวลา ก�ำหนดให้มีการประเมินก่อนเริ่มโครงการ โดยร่วมกันก�ำหนดเป้าหมายระดับ
ยุทธศาสตร์ที่วัดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่ชัดเจน และควรมีการจัดท�ำข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ส�ำหรับการประเมินในระหว่างด�ำเนินการและหลังสิ้นสุดโครงการ ส่งเสริมให้มี
การติดตามและประเมินผลในระหว่างด�ำเนินการและหลังสิ้นสุดโครงการผ่านระบบสารสนเทศ และมีความสามารถ
ในการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบที่เกี่ยวข้องได้
						 • ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) และส� ำ นัก งบประมาณควรร่วมกันพิจารณาเรื่ อ งการปฎิ รู ประบบติ ด ตามประเมิ นผลการด� ำ เนิ นงาน
ตามยุทธศาสตร์ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานหลักเพื่อดูแลด้านการติดตามประเมินผล
การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำ� คัญในการพัฒนาประเทศและพัฒนาเครือ่ งมือติดตามประเมินผลภาครัฐทีส่ ามารถ
สะท้อนผลที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนจัดท�ำข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายให้กับนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และ
หน่วยงานกลางทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทัง้ มีการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล
การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ส�ำคัญของประเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์
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บทที่ 4
สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ

บทที่ 4 สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจาก
		 การติดตาม ตรวจสอบ
		 และประเมินผลโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการรายงานผลการตรวจสอบฯ (ครั้งที่ 2) อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ค.ต.ป.
ประจ�ำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ได้ติดตาม ตรวจสอบและประเมินโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติภายใต้
นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด การด�ำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 10 แผนงาน และแผนงานส�ำคัญตามที่ ค.ต.ป.
ก�ำหนด (Top Down) ได้แก่ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสามารถสรุปข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายได้ ดังนี้
4.1 สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในภาพรวม
❖ ด้านการบริหารจัดการโครงการ
(1) พบปัญหาที่ท�ำให้การด�ำเนินโครงการล่าช้าจากสาเหตุซ�้ำเดิม ได้แก่ การขออนุมัติหรือขออนุญาตจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ซึ่งมักจะมีความล่าช้าของการพิจารณาจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากรไม่เพียงพอ สภาพภูมิอากาศ ผู้รับจ้างในพื้นที่มีจ�ำนวนน้อย การส่งมอบพื้นที่
ด�ำเนินการล่าช้า กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความช�ำนาญในการด�ำเนินการ
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
		 ข้อเสนอแนะ :
		 ส�ำนักงบประมาณ ควรก�ำหนดให้ส่วนราชการต้องประเมินความพร้อมของปัจจัยในการด�ำเนินโครงการ
เช่น บุคลากร อุปกรณ์ สถานที่ พื้นที่ด�ำเนินงาน และควรน�ำผลการด�ำเนินโครงการในปีท่ีผ่าน ๆ มา เช่น
ความส�ำเร็จของผลผลิต ความล่าช้า ความยั่งยืนของผลผลิต มาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้วย ➋
		 ส่วนราชการเจ้าของโครงการควรประเมินความเป็นไปได้และความพร้อมของปัจจัยในการด�ำเนินโครงการ
และจัดท�ำแผนการด�ำเนินงาน(work plan) โดยมีรายละเอียดทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำเนินโครงการ เช่น พืน้ ทีด่ ำ� เนินงาน
กลุม่ เป้าหมาย (ข้อมูลพืน้ ฐาน ความต้องการ ปัญหา) เครือข่าย ผูร้ บั ผิดชอบหลัก ผูป้ ระสานงาน การบริหารจัดการ
อุปกรณ์ รวมทั้งการดูแลรักษาผลผลิตและส่งมอบผลผลิต ➋
		 รัฐบาลควรส่งเสริมให้เกิดการติดตาม ประเมินผลโครงการทุกระดับใน 3 ช่วงเวลา คือ ก่อนเริม่ ด�ำเนินการ
ระหว่างด�ำเนินการ และหลังด�ำเนินการ รวมทั้งประเมินผลกระทบและความยั่งยืนของโครงการด้วย โดยใช้กลไก
และหน่วยติดตามประเมินผลที่มีอยู่เดิม และให้ส�ำนักงบประมาณน�ำผลการติดตาม ประเมินผลไปประกอบ
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้วย ➋
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(2) การบูรณาการการท�ำงานในพื้นที่ยังไมได้ด�ำเนินการอย่างจริงจัง ขาดการบูรณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน
		 ข้อเสนอแนะ :
		 ส� ำ นั ก งบประมาณและผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในแผนงานบู ร ณาการควรผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การบู ร ณาการ
การด�ำเนินงาน ข้อมูล และการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างแท้จริงทั้งในระดับพื้นที่และระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่
ในการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ชุมชน ประชาชน เครือข่าย
องค์กร ภาคเอกชน เป็นต้น โดยต้องก�ำหนดผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ชัดเจนและ
ในบางพื้นที่ควรพิจารณาเพิ่มระดับการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนท้องถิ่น
และในกรณีที่ไม่สามารถหาพันธมิตรภาครัฐได้ควรให้ภาคเอกชนเป็นผู้ร่วมด�ำเนินการ แต่ต้องก�ำหนดเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ให้ชัดเจน ➋
❖ ด้านการบริหารจัดการโครงการ
(3) การสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จ�ำเป็นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคลากร ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย
ยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอ รวมทั้งยังไม่สามารถบริหารจัดการเนื้อหาข้อมูลข่าวสารให้ได้รับความสนใจจาก
กลุ่มเป้าหมาย
		 ข้อเสนอแนะ :
		 หน่วยงานเจ้าของโครงการควรสร้างทักษะที่จ�ำเป็น ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคลากร
ชุมชน ประชาชน กลุม่ เป้าหมายรวมถึงท้องถิน่ และภาคเอกชน ซึง่ ควรด�ำเนินการตัง้ แต่กอ่ นเริม่ โครงการจนกระทัง่
จบโครงการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสามารถด�ำเนินโครงการได้อย่างดี โดยใช้เครื่องมือและสื่อประชาสัมพันธ์
ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น จัดอบรม คู่มือการปฏิบัติงาน ทีมให้ค�ำปรึกษา แผ่นพับ สื่อดิจิทัล
ผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่จ�ำเป็นอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ➊
		 ส�ำหรับโครงการที่กลุ่มเป้าหมายจ�ำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนหรือพัฒนาต่อเนื่อง หน่วยงานเจ้าของ
โครงการควรวางแผนและพัฒนาทักษะหรือส่งเสริมปัจจัยที่จ�ำเป็นให้แก่กลุ่มดังกล่าว ➋
(4) การก�ำหนดค่าเป้าหมาย ตัวชีว้ ดั ในระดับต่าง ๆ จากยุทธศาสตร์ระดับประเทศเชือ่ มโยงไปยังระดับกระทรวง
และพื้นที่ยังไม่ชัดเจน รวมทั้งขาดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผล ทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง
ด�ำเนินการ
		 ข้อเสนอแนะ :
		 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส�ำนักงบประมาณ
ควรร่วมกันพิจารณาเรื่องการประเมินผล โดยร่วมกันก�ำหนดเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่วัดผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบที่ชัดเจน และควรส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการจัดท�ำข้อมูลพื้นฐาน ส�ำหรับการประเมินในระหว่าง
ด�ำเนินการและหลังสิ้นสุดโครงการ ส่งเสริมให้มีการติดตามและประเมินผลในระหว่างด�ำเนินการและหลังสิ้นสุด
โครงการ ผ่านระบบสารสนเทศกลางในการติดตามประเมินผล และมีความสามารถในการเชื่อมต่อข้อมูลกับ
ระบบที่เกี่ยวข้องได้ ➋
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❖ ด้านงบประมาณ
บางโครงการยังคงต้องการการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมส�ำหรับการบริหารจัดการหรือดูแลผลผลิต
ภายหลังการด�ำเนินงาน หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ผลผลิตต่อไป
		

ข้อเสนอแนะ :
ส�ำนักงบประมาณควรสนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินการต่อเนือ่ งเพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืน เช่น ด้านบ�ำรุงรักษา
ด้านบริหารจัดการการใช้ผลผลิต หรือควรก�ำหนดมาตรการเพือ่ เร่งรัดให้สว่ นราชการส่งมอบผลผลิตโครงการ หรือ
ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งก�ำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในภาครัฐ ➋

❖ ด้านบุคลากร
บางหน่วยงานมีบุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงานที่ต้องปฏิบัติ ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในบางกิจกรรม
รวมทั้งมีการโยกย้ายบุคลากรบ่อยครั้งท�ำให้ขาดการสั่งสมประสบการณ์ในการด�ำเนินงาน
		 ข้อเสนอแนะ :
		 ส่วนราชการต่าง ๆ ควรสนับสนุนในเรื่องการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน การน�ำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดจิ ทิ ลั มาสนับสนุนการปฏิบตั งิ านอย่างเหมาะสม รวมไปถึงการปรับปรุงขัน้ ตอน
การท�ำงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยด�ำเนินการ ซึ่งจะเป็นส่วนส�ำคัญที่ช่วยแบ่งเบาภาระการด�ำเนินงานของ
บุคลากรและแก้ไขปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอได้ รวมทั้งเป็นการด�ำเนินงานตามนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ควรส่งเสริมในมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ในการท�ำงาน เพื่อร่วมสร้าง
ความเข้าใจหรือพัฒนาแนวปฏิบัติการด�ำเนินงาน รวมทั้งเผยแพร่แนวปฏิบัติการด�ำเนินงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้บุคลากรที่มารับช่วงต่อสามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ➋
❖ ด้านความพร้อมของอุปกรณ์/สถานที่
		 ในการด�ำเนินงานโครงการต่าง ๆ พบปัญหาในเรื่องพื้นที่ด�ำเนินโครงการ เช่น ปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน
การรื้อย้ายสาธารณูปโภคและการไม่มีสาธารณูปโภค และการขออนุญาตใช้พื้นที่ บางพื้นที่เป็นป่าอนุรักษ์
จึงต้องอาศัยการประสานงานที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเจรจาเพื่อขอใช้พื้นที่ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
		 ข้อเสนอแนะ :
		 กระทรวงเจ้าของโครงการ ควรด�ำเนินการให้มีการประเมินความพร้อมของพื้นที่ด�ำเนินโครงการ ตั้งแต่
ขั้นตอนก่อนการจัดท�ำค�ำของบประมาณ โดยเฉพาะโครงการที่ต้องด�ำเนินการในพื้นที่ ควรมีการส�ำรวจความเห็น
หรือศึกษาผลกระทบก่อนเริ่มด�ำเนินโครงการ หากผลประเมินพบว่าพื้นที่ยังไม่มีความพร้อม ให้มีการจัดท�ำแผน
การแก้ไขปัญหาและก�ำหนดระยะเวลาการด�ำเนินการไว้เป็นแผนงาน เพื่อให้แผนการด�ำเนินงานโครงการสะท้อน
ระยะเวลาการด�ำเนินงานจริงได้ และสามารถจัดสรรการบริหารทรัพยากรและงบประมาณอย่างเหมาะสมได้ ➊
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4.2 สรุปข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบแยกตามแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานรับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะ

❖ แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
• กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรพิจารณาเรือ่ ง
• กระทรวงคมนาคม
การวางระบบบริหารจัดการทีท่ ำ� ให้ระบบรางเกิดการใช้ประโยชน์สงู สุด ควรก�ำหนด
• กระทรวงพาณิชย์
วิสัยทัศน์ (Vision) ส�ำหรับอนาคตในเรื่องรถไฟความเร็วสูง โดยหารือร่วมกับ
• กระทรวงวิทยาศาสตร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�ำหนดบทบาทให้ชัดเจน รวมทั้งแสวงหาความเป็น
และเทคโนโลยี
พันธมิตรร่วมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อก�ำหนดมาตรฐานรถไฟความเร็วสูง
ให้เป็นมาตรฐานสากล ➌
• กระทรวงคมนาคมควรพิจารณาประเด็นการพัฒนาและการบ�ำรุงรักษาโครงสร้าง
การคมนาคมของประเทศทีค่ วรต้องพิจารณาระบบต้นทุนการใช้ทรัพยากรประกอบด้วย
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมจ�ำนวนมากของประเทศ
สามารถสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการขนส่งของประชาคมอาเซียน และได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนด้านเศรษฐกิจที่สูงมากขึ้น ➌
• กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ควรร่วมกันพัฒนาความรู้ให้แก่
ผูป้ ระกอบการขนส่งแบบต่อเนือ่ งหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) เพือ่ ให้
ผูป้ ระกอบการเกิดความช�ำนาญการในการอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูป้ ระกอบการ
ค้าระหว่างประเทศและในประเทศตลอดจนขบวนการขนส่งสินค้าไปถึงปลายทาง
แบบเบ็ดเสร็จ เพือ่ เป็นการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์
ให้ประสบความส�ำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ และบังเกิดผลประโยชน์ที่ตกอยู่กับ
ประเทศไทย ➌
• กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรก�ำหนดให้
มีหน่วยงานเดียวที่ท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานและดูแลด้านการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI) ในทางการค้า
การขนส่ ง และทางการเงิ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ ข อง
นักธุรกิจไทย ➌
❖ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
• กระทรวงการคลัง
• กระทรวงการคลัง
1)	ในฐานะเจ้าของโครงการวิจยั ควรพิจารณาให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดขัน้ ตอน
การรับฟังความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนในกระบวนการ
วิจัย เพื่อให้ได้ความคิดเห็นและผลกระทบในทุกมิติอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะ
งานวิจัยของกระทรวงการคลังที่จะน�ำไปสู่การก�ำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ
ทีม่ ผี ลกระทบต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศตัง้ แต่ระดับฐานราก
ไปจนถึงระดับสากล ➊

154

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

หน่วยงานรับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะ
2)	ควรน�ำผลงานวิจยั เกีย่ วกับโครงการประชานิยมทีร่ ฐั บาลมีให้กบั ประชาชน และ/
หรือเป็นโครงการที่ต้องมีการใช้เงินกู้ในอนาคต ไปใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารและระดับรัฐบาล โดยน�ำผลงานวิจัยโครงการ
ที่ ไ ด้ นี้ ไ ปประกอบการพิ จ ารณาก� ำ หนดกรอบ/หลั ก เกณฑ์ บ รรทั ด ฐาน
การด�ำเนินโครงการอื่น ๆ ในลักษณะเช่นนี้ในอนาคตต่อไป โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี ➌

❖ แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรน�ำ
ผลส�ำเร็จของโครงการขยายผลไปสูก่ ลุม่ เป้าหมายในลักษณะเดียวกันให้ครอบคลุม
• กระทรวงวิทยาศาสตร์
ทั่วทั้งประเทศ ➋
และเทคโนโลยี
❖ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
• ส� ำ นั ก งบประมาณและ • ส�ำนักงบประมาณควรส่งเสริมให้สว่ นราชการทีเ่ กีย่ วข้องจัดท�ำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ของบประมาณโดยมีการศึกษาผลกระทบ หรือความคุม้ ค่าด้านต่าง ๆ ในทุกมิติ
ทั้งที่เป็นประโยชน์ทางตรงและประโยชน์ทางอ้อมให้ครบถ้วนเพื่อการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณจะได้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่
ด�ำเนินการ ➊
❖ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
• ส�ำนักงาน ก.พ.
• ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และส�ำนักงาน ก.พ. ร่วมกันเสนอแนะรัฐบาลเพื่อด�ำเนินการให้
• ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
มีการปรับปรุงระบบบริหารภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน เช่น การปรับ
• หน่วยงานกลาง
กระบวนทัศน์และบทบาทของหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรภาครัฐทั้งหน่วยงาน
• กระทรวงการพัฒนาสังคม ส่วนกลางและระดับท้องถิ่น การจัดท�ำแผนงาน/โครงการที่มีลักษณะเป็นองค์รวม
และความมั่นคงของมนุษย์ และการจัดท�ำโครงการต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
โดยส่งเสริมและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจชุมชนซึ่งมีผลกระทบ
ในเชิงบวกเกี่ยวกับการระดมเงินออมภายในชุมชนเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัย
และทุกภาคส่วนมีความสามารถในการประกอบอาชีพ และมีความรู้ด้านการเงิน
(financial literacy) ที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดพลังรากฐานของสังคมที่เข้มแข็ง ➋
• หน่วยงานกลางควรจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาคนในแต่ละช่วงวัยให้สอดคล้องตาม
แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ต ลอดจนขยายผลการจั ด ตั้ ง โครงการให้ ค รอบคลุ ม
ทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศและไม่ซ�้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ➋
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• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1)	ควรปรับหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการ
มากขึน้ ลดกระบวนการและขัน้ ตอนการลงทะเบียน และควรมีระบบการติดตาม
และประเมินผลการด�ำเนินงานที่มีความชัดเจนสามารถวัดผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม ➋
2)	ควรมีการปรับปรุงกฎหมายและวิธีการท�ำงานให้สอดคล้องกับการด�ำเนิน
โครงการ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และสนองตอบการแก้ไขปัญหา
อย่างแท้จริง ➋

❖ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
• กระทรวงการท่องเที่ยว • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรมีมาตรการในการก�ำกับ เร่งรัดการบริหาร
และกีฬา
งบประมาณของหน่วยงานอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
เป้าหมายของรัฐบาล ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ควรก�ำหนด
ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารด� ำ เนิ น งานแบบคู ่ ข นาน รวมทั้ ง ควรชี้ แจงแนวทาง
การจัดซื้อจัดจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ และพัฒนาความรู้เรื่องระเบียบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ➋
• กระทรวงการท่องเทีย่ ว • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนดโครงการและ
และกีฬา และหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่สะท้อนการด�ำเนินงานตามเป้าหมายในแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก
ที่เกี่ยวข้อง
การท่องเทีย่ วและบริการ เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วมีความเชือ่ มัน่ ในการท่องเทีย่ วระดับ
สูงขึ้นและนักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการท่องเที่ยวมากขึ้น โดยบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการนี้ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม กระทรวง
สาธารณสุข เป็นต้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
มากขึ้น และมีมาตรการส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ให้ครอบคลุมชุมชนและ
ท้องถิ่น ➋
❖ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
• กองอ�ำนวยการรักษา
• สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจั ก รและศู น ย์ อํา นวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ในฐานะ
ราชอาณาจักร
หน่วยงานเจ้าภาพ ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด�ำเนินงานแผนงาน
• สํานักงานสภาความมัน่ คง บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดว่ามีผลส�ำเร็จ
แห่งชาติ
ที่บรรลุวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ นอกจากนี้
• ศูนย์อํานวยการบริหาร
ควรจัดท�ำข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
และสั ง คมในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ตามดั ช นี บ ่ ง ชี้ ที่ เ ป็ น สากลเพื่ อ ชี้ แจงให้
ประชาชนทั่วไปเข้าใจและเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ➋
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❖ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• กรมประชาสัมพันธ์
• กรมประชาสัมพันธ์ควรเร่งด�ำเนินการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกกลุ่มเป้าหมายได้
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งควรผลักดันให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ตระหนักรู้และให้ความส�ำคัญรวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
และควรติดตามประเมินผลส�ำเร็จของโครงการในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เกี่ ย วกั บ การรั บ รู ้ ความเข้ า ใจ และความเชื่ อ มั่ น ต่ อ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส�ำคัญของรัฐเกีย่ วกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ➋
• ส�ำนักงาน ก.พ.

• ส�ำนักงาน ก.พ. ควรเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านส่งเสริมวินัยและการขยายผล
การปฏิบัติให้น�ำไปสู่หน่วยงานภาครัฐให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ➋

• ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ส�ำนักงาน ก.พ. และกรมประชาสัมพันธ์ ควรมีการประสาน
แผนงานบูรณาการระหว่างกัน และควรบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้านการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงงานบริการ
ตั้ ง แต่ ต ้ น จนจบ โดยข้ อ มู ล มี ค วามครบถ้ ว น ทั น สมั ย และเกิ ด ความสะดวก
ในการติดต่อราชการ และเพื่อยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา
ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ ➋
❖ แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
• กระทรวงอุตสาหกรรม • กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานระดับจังหวัด เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด
ควรมี ก ารประสานธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มแห่ ง
ประเทศไทย (SME BANK) และส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) เพื่อด�ำเนินการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs/OTOP และ
บูรณาการการท�ำงานในด้านงบประมาณ และกิจกรรมในพื้นที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิด
การพัฒนาตั้งแต่ต้นน�้ำไปสู่ปลายน�้ำอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการหาช่องทางใน
การให้ความช่วยเหลือผูป้ ระกอบการด้านเงินทุนหมุนเวียน กรณีทงี่ บประมาณของ
กระทรวงอุตสาหกรรมมีไม่เพียงพอ ควรพิจารณาใช้งบประมาณจากจังหวัด/
กลุ ่ ม จั ง หวั ด โดยพิ จ ารณาคั ด เลื อ กอุ ต สาหกรรมที่ เ ป็ น อุ ต สาหกรรมส� ำ คั ญ ใน
พื้นที่ต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรในภูมิภาค เป็นต้น ➌
• ส�ำนักงาน ก.พ.
• ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
• กรมประชาสัมพันธ์

• กระทรวงอุตสาหกรรม
1)	ควรน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการ
งานในระดั บ พื้ น ที่ เ พื่ อ ลดภาระของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละลดปั ญ หาจากการขาด
อัตราก�ำลังเนื่องจากมีบุคลากรจ�ำกัด ➌
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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2)	ค วรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ส ถานประกอบการที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ทาง
สือ่ ออนไลน์เพือ่ เป็นการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละเผยแพร่องค์ความรูใ้ นการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้กบั สถานประกอบการอืน่ ๆ ได้ใช้เป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาต่อไป ➋
❖ แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
• ส�ำนักงบประมาณ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะ
• ส�ำนักงบประมาณ
• กระทรวงการพัฒนาสังคม เจ้ า ภาพแผนงานบู ร ณาการฯ ควรพิ จ ารณาในการจั ด ท� ำ แผนงานบู ร ณาการฯ
และความมัน่ คงของมนุษย์ ให้ครอบคลุมโครงการ/แผนงาน/งบประมาณของหน่วยงานทีด่ ำ� เนินการเกีย่ วผูส้ งู อายุ
ทั้งหมด โดยให้เห็นในภาพรวมทั้งในลักษณะต้นน�้ำ กลางน�้ำ ปลายน�้ำ เพื่อให้เห็น
การเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ ➋
• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรเสนอนโยบายเพื่อให้
รัฐบาลพิจารณาเตรียมการและวางแผนระยะยาว เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุให้อยู่
อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งสภาพกายและจิตใจ มีกลไกในการดูแล
สังคมผู้สูงอายุได้ครอบคลุมทั้งระบบ ➋
❖ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
• ส�ำนักงบประมาณ
• ส�ำนักงบประมาณควรมีการสนับสนุนงบประมาณในโครงการทีบ่ รรจุอยูใ่ นแผนงาน
ที่มีลักษณะเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จ�ำเป็น
และเป็นโครงการที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้การด�ำเนินการ
ตามแผนการบู ร ณาการพั ฒ นาพื้ น ที่ เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษเป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
รวมทั้งส่งเสริมให้ส่วนราชการต่าง ๆ ก�ำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ในทุกกิจกรรมให้
ครบถ้วน เป็นรูปธรรม สามารถประเมินผลลัพธ์โครงการได้ชดั เจนและเป็นรูปธรรม
มากขึ้น ➋
❖ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ต่อ)
• ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
• ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ และส�ำนักงบประมาณ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ 1)	ค วรร่ ว มกั น พิ จ ารณาเรื่ อ งการประเมิ น ผลกระทบของการพั ฒ นาพื้ น ที่ เขต
สังคมแห่งชาติ
เศรษฐกิจพิเศษ โดยมีการประเมิน 3 ช่วงเวลา ก�ำหนดให้มกี ารประเมินก่อนเริม่
• ส�ำนักงบประมาณ
โครงการ โดยร่วมกันก�ำหนดเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่วัดผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบที่ชัดเจน และควรมีการจัดท�ำข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ส�ำหรับการประเมินในระหว่างด�ำเนินการ
และหลังสิ้นสุดโครงการ ส่งเสริมให้มีการติดตามและประเมินผลในระหว่าง
ด�ำเนินการและหลังสิน้ สุดโครงการผ่านระบบสารสนเทศและมีความสามารถใน
การเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบที่เกี่ยวข้องได้ ➌
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2)	ควรร่วมกันพิจารณาเรือ่ งการปฏิรปู ระบบติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อดูแลด้านการติดตามประเมินผล
การด� ำ เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ และพั ฒ นา
เครือ่ งมือติดตามประเมินผลภาครัฐทีส่ ามารถสะท้อนผลทีเ่ กิดขึน้ จริง ตลอดจน
จัดท�ำข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายให้กับนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และ
หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องในการจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้ง
มีการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำ� คัญ
ของประเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์ ➌
• กระทรวงการต่างประเทศ • กระทรวงการต่างประเทศควรเร่งเจรจากับประเทศมาเลเซียเพื่อเปิดจุดผ่าน
แดนไทย - มาเลเซียที่ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ➌
• ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ • ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการเจรจาหารือ
ขยายพื้นที่ท�ำงานของแรงงานต่างด้าวไป - กลับ หรือตามฤดูกาลให้ครอบคลุม
ทั้งจังหวัดหรือถึงจังหวัดข้างเคียง ➌
• คณะกรรมการนโยบายเขต • คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ควรก�ำหนดให้สว่ นราชการ
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ทีเ่ กีย่ วข้องการศึกษาศักยภาพและโอกาสของพืน้ ทีท่ งั้ ของประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของเหตุการณ์ตา่ ง ๆ อย่างรวดเร็ว
และพิจารณาส่งเสริมการลงทุนและอ�ำนวยความสะดวกต่อการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และประเทศ
เพือ่ นบ้านทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว เพือ่ ให้ประชาชนในพืน้ ทีม่ สี ว่ นร่วมและ
ได้ รั บ ประโยชน์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ทั้ ง นี้ ค วรค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม ความมั่นคง และความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้านด้วย และควรให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระดับพื้นที่มีบทบาทหลักในการติดตามและขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีกลไกที่ชัดเจนในการประสานนโยบายลงสู่
การปฏิบัติ และจังหวัดที่มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสามารถรายงานและเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคการพัฒนาในระดับพื้นที่ได้โดยตรง ➌
หมายเหตุ : ➊ แผนการด�ำเนินการระยะสั้น (ระยะเวลาด�ำเนินการไม่เกิน 6 เดือน)
➋ แผนการด�ำเนินการระยะปานกลาง (ระยะเวลาด�ำเนินการไม่เกิน 12 เดือน)
➌ แผนการด�ำเนินการระยะยาว (ระยะเวลาด�ำเนินการตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป)
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ภาคผนวก 1 : องค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่

ของคณะกรรมการตรวจสอบและ		
ประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ
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ภาคผนวก 1 : องค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการตรวจสอบและ		
ประเมินผลภาคราชการ คณะต่าง ๆ

องค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
คณะต่าง ๆ
❖ องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รายชื่อคณะกรรมการ
รัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
นายประสัณห์ เชื้อพานิช
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
รองศาสตราจารย์กุลภัทรา สิโรดม
รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ
นายมนัส แจ่มเวหา
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมกรร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ - ลำ�ดับที่ 2 - 8 และ 17 - 18 เป็นกรรมการโดยตำ�แหน่ง
- ลำ�ดับที่ 9 - 16 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการสรรหา ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อ
		 วันที่ 8 สิงหาคม 2560
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❖

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

1. วางนโยบาย แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลในภาคราชการ รวมถึงก�ำหนดประเด็นหัวข้อ
การตรวจสอบและประเมินผล
2. ให้ความเห็นชอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลตามของคณะอนุกรรมการและหน่วยงานกลาง
ที่มีภารกิจด้านการตรวจสอบและประเมินผล
3. ส่งเสริม ผลักดัน สอบทาน และเสนอแนะมาตรการ เพือ่ ให้แต่ละส่วนราชการด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. จัดท�ำรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการตรวจสอบ
และประเมินผลต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละสองครั้ง และส่งส�ำเนารายงานดังกล่าวให้
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย
5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ
6. ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในการประเมินผลการด�ำเนินงานตามค�ำรับรอง
การปฏิบัติราชการ
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
8. ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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องค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับ
การก�ำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
❖	องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับการก�ำหนดแนวทาง

วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ
ปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ
เลขาธิการ ก.พ.
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขาธิการ ก.พ.ร.
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
นายประสัณห์ เชื้อพานิช
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
รองศาสตราจารย์กุลภัทรา สิโรดม
นายมนัส แจ่มเวหา
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย
ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ ส�ำนักงาน ก.พ.ร.

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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❖

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับการก�ำหนดแนวทาง
วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

1. เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เพื่อวางนโยบาย ก�ำหนดแนวทาง
วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ รวมถึงประเด็นหัวข้อการตรวจสอบและประเมินผล
2. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกีย่ วกับแนวทาง
การตรวจสอบและประเมินผลในระดับกระทรวงและจังหวัดของคณะอนุกรรมการตามข้อ 13 (7) แห่งระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ
4. จัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการฉบับสมบูรณ์ เพือ่ เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไป
5. แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อด�ำเนินการตามค�ำสั่งนี้
6. ก�ำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานใดของรัฐจัดส่งเอกสารข้อมูล ชี้แจงข้อเท็จจริง
และด�ำเนินการอื่น ๆ แก่คณะอนุกรรมการ อนุกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายตามค�ำสั่งนี้
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย
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องค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
กลุ่มกระทรวง
❖

องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ

1.
2.
3.
4.
5.

รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ
นายประสัณห์ เชื้อพานิช
นายพลายพล คุ้มทรัพย์
นางสาวปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
นายสุวิทย์ อมรนพรัตนกุล
(ผู้อำ�นวยการกองพัฒนาระบบราชการ 1 สำ�นักงาน ก.พ.ร.)
6. นายสมพล ลิมปมาลัยพร
(นักบัญชีชำ�นาญการ กรมบัญชีกลาง)

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

		 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านสังคม
1. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
2. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
3. นายบุญเลิศ เลิศเมธากุล
4. นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ
(รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
5. นางนุชจรี ณ สงขลา
(ผู้อำ�นวยการกองประเมินผล 1 สำ�นักงบประมาณ)
6. นางสาวประสพศรี รักความสุข
(ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม
(ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและ
		 การต่างประเทศ
1.
2.
3.
4.

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
พลเอก พอพล มณีรินทร์
นายสมญา พัฒนวรพันธุ์
นางสาววิลาวัลย์ ตาน้อย
(ผู้อำ�นวยการกองพัฒนาระบบราชการ 2 สำ�นักงาน ก.พ.ร.)
5. นางสาวน�้ำเพชร วงษ์ประทีป
(นักบัญชีช�ำนาญการ กรมบัญชีกลาง)
6. นางราณี อุปการะกุล

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ค ณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการ
ไม่สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
1.
2.
3.
4.

รองศาสตราจารย์กุลภัทรา สิโรดม
นางอัญชลี เต็งประทีป
นางกรรณิการ์ งามโสภี
นางนุชจรี ณ สงขลา
(ผู้อำ�นวยการกองประเมินผล 1 สำ�นักงบประมาณ)
5. นางประภาศรี บุญวิเศษ
(ผู้ตรวจราชการสำ�นักนายกรัฐมนตรี สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี)
6. นางวัลนา ภู่สำ�ลี
(นักวิชาการบัญชีชำ�นาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง)
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ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

❖

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง

1. ก�ำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและประเมินผลของกลุ่มกระทรวง กระทรวงหรือ ส่วนราชการ
ไม่สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการตรวจสอบและ
ประเมินผลในภาคราชการที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการก�ำหนด รวมทั้งก�ำหนดประเด็น
หัวข้อการตรวจสอบและประเมินผลในระดับกลุ่มกระทรวง กระทรวงหรือส่วนราชการไม่สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง ตามที่เห็นสมควร
2. สอบทานส่วนราชการไม่สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
3. รวบรวม วิเคราะห์และสรุปผลเป็นภาพรวมของกลุ่มกระทรวงจากรายงานการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวง หรือผลการสอบทาน
ส่วนราชการไม่สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
4. จัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการก�ำหนด
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย
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❖

ส่วนราชการในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ

1.
2.
3.
4.
5.

กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6.
7.
8.
9.

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านสังคม
1. กระทรวงแรงงาน
2. กระทรวงศึกษาธิการ
3. กระทรวงสาธารณสุข

4. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
5. กระทรวงวัฒนธรรม
6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการกลุ ่ ม กระทรวงด้ า นความมั่ น คงและ
		 การต่างประเทศ
1. กระทรวงการต่างประเทศ
2. กระทรวงกลาโหม
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3. กระทรวงมหาดไทย
4. กระทรวงยุติธรรม

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

ค ณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการ
ไม่สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
1. สำ�นักนายกรัฐมนตรี

2. หน่วยงานไม่สังกัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง

(1) สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

(1) สำ�นักราชเลขาธิการ

(2) สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(2) สำ�นักพระราชวัง

(3) สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

(3) สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

(4) สำ�นักข่าวกรองแห่งชาติ

(4) สำ�นักงานป้องกันและปราบปราม
		 การฟอกเงิน

(5) สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี

(5) สำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

(6) กรมประชาสัมพันธ์

(6) สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

(7) สำ�นักงาน ก.พ.

(7)		 สำ�นักงานราชบัณฑิตยสภา

(8) สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(9) สำ�นักงาน ก.พ.ร.

(8) สำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ		
		 ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
		 พระราชดำ�ริ

(10) สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
		 และสังคมแห่งชาติ

(9) ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัด
		 ชายแดนภาคใต้

(11) สำ�นักงบประมาณ
(12) สำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(13) กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภาย
		 ในราชอาณาจักร

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

173

องค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด
❖

องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด คณะที่ 1

1. นายประสัณห์ เชื้อพานิช

ประธานอนุกรรมการ

2. นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์

อนุกรรมการ

3. นางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ

อนุกรรมการ

4. พันต�ำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
(ผู้ตรวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี)

อนุกรรมการและ
เลขานุการ

5. นางสาวกชพร รักอยู่ (นักบัญชีชำ�นาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง)

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

6. นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักงานปลัด
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี)

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด คณะที่ 2
1.
2.
3.
4.
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นายมนัส แจ่มเวหา
รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ
นางวนิดา สักการโกศล
นางประภาศรี บุญวิเศษ
(ผู้ตรวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี)

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ

5. นายอเนก มีมงคล
(ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

6. นางอารีย์ ทีฆะพันธุ์
(ผู้อ�ำนวยการส่วนตรวจสอบและพัฒนาขีดสมรรถนะ
และศักยภาพของหน่วยงาน ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี)

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด คณะที่ 3
1.
2.
3.
4.

รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
นางสาวนันทน์ ถาวรังกูร
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
(ผู้ตรวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี)
5. นางสุมิตรา อติศัพท์
(ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจราชการส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี)
6. นายวิชิตร์ แสงทองล้วน
(ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�ำนักงาน ก.พ.ร.)

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด คณะที่ 4
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ประธานอนุกรรมการ

2. นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ
3. นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
4. นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
(ผู้ตรวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี)

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ

5. นายสยาม ศิริมงคล
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
6. นายธชัยพัชร สีหพันธ์กลาง
(นักวิเคราะห์งบประมาณชำ�นาญการ สำ�นักงบประมาณ)

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
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❖

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด

1. ก�ำหนดนโยบายด้านตรวจสอบและประเมินผลของกลุม่ จังหวัดและจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลในภาคราชการทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการก�ำหนด
รวมทั้งก�ำหนดประเด็นหัวข้อการตรวจสอบและประเมินผลของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดตามที่เห็นสมควร
2. สอบทาน ส่งเสริม และเสนอแนะมาตรการ เพื่อให้แต่ละกลุ่มจังหวัดและจังหวัดด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ก�ำหนด

3. จัดท�ำรายงานผลการติดตามและประเมินผลตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย
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รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

❖

จังหวัดในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด คณะที่ 1
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ได้แก่
(1) จังหวัดนนทบุรี
(2) จังหวัดปทุมธานี
(3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(4) จังหวัดสระบุรี
2. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้แก่
(1) จังหวัดชัยนาท
(2) จังหวัดลพบุรี
(3) จังหวัดสิงห์บุรี
(4) จังหวัดอ่างทอง
3. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ได้แก่
(1) จังหวัดฉะเชิงเทรา
(2) จังหวัดปราจีนบุรี
(3) จังหวัดสระแก้ว
(4) จังหวัดนครนายก
(5) จังหวัดสมุทรปราการ
4. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้แก่
(1) จังหวัดนครปฐม
(2) จังหวัดกาญจนบุรี
(3) จังหวัดราชบุรี
(4) จังหวัดสุพรรณบุรี
5. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่
(1) จังหวัดจันทบุรี
(2) จังหวัดชลบุรี
(3) จังหวัดระยอง
(4) จังหวัดตราด
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด คณะที่ 2
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่
(1) จังหวัดเชียงใหม่
(2) จังหวัดลำ�พูน
(3) จังหวัดลำ�ปาง
(4) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่
(1) จังหวัดเชียงราย
(2) จังหวัดพะเยา
(3) จังหวัดแพร่
(4) จังหวัดน่าน
3. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่
(1) จังหวัดพิษณุโลก
(2) จังหวัดตาก
(3) จังหวัดเพชรบูรณ์
(4) จังหวัดสุโขทัย
(5) จังหวัดอุตรดิตถ์
4. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ได้แก่
(1) จังหวัดนครสวรรค์
(2) จังหวัดอุทัยธานี
(3) จังหวัดกำ�แพงเพชร
(4) จังหวัดพิจิตร
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รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด คณะที่ 3
1.	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้แก่
(1) จังหวัดอุดรธานี
(2) จังหวัดหนองบัวลำ�ภู
(3) จังหวัดหนองคาย
(4) จังหวัดเลย
(5) จังหวัดบึงกาฬ
2.	กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้แก่
(1) จังหวัดนครพนม
(2) จังหวัดมุกดาหาร
(3) จังหวัดสกลนคร
3.	กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่
(1) จังหวัดร้อยเอ็ด
(2) จังหวัดขอนแก่น
(3) จังหวัดมหาสารคาม
(4) จังหวัดกาฬสินธุ์
4.	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่
(1) จังหวัดอำ�นาจเจริญ
(2) จังหวัดศรีสะเกษ
(3) จังหวัดยโสธร
(4) จังหวัดอุบลราชธานี
5.	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้แก่
(1) จังหวัดสุรินทร์
(2) จังหวัดนครราชสีมา
(3) จังหวัดชัยภูมิ
(4) จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด คณะที่ 4
1. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่
(1) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(2) จังหวัดชุมพร
(3) จังหวัดนครศรีธรรมราช
(4) จังหวัดพัทลุง
2. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่
(1) จังหวัดภูเก็ต
(2) จังหวัดระนอง
(3) จังหวัดพังงา
(4) จังหวัดกระบี่
(5) จังหวัดตรัง
3. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้แก่
(1) จังหวัดสงขลา
(2) จังหวัดปัตตานี
(3) จังหวัดยะลา
(4) จังหวัดนราธิวาส
(5) จังหวัดสตูล
4. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้แก่
(1) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(2) จังหวัดเพชรบุรี
(3) จังหวัดสมุทรสงคราม
(4) จังหวัดสมุทรสาคร
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รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

องค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวง
❖

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ�ำกระทรวง
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายวรวิทย์ จำ�ปีรัตน์
นางสาวเพ็ญศรี สรณารักษ์
นายธีรภัทร สันติเมทนีดล
นางเพ็ญจา อ่อนชิต
นายจำ�รัส ศักดิ์จิรพาพงษ์
นายจิรายุ นันท์ธราธร
(หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำ�นักนายกรัฐมนตรี)
7. นางสุจิตร โชติพณิช
(ผู้อำ�นวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน)
8. นางเพลินพิศ โพธิสัตย์
(ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงกลาโหม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง
พลเอก สุนทร ฮีสวัสดิ์
พลอากาศเอก ครองธรรม รักษ์งาร
พลเอก บัณฑิต เนียมทันต์
พลโท ทวี แจ่มจำ�รัส
พลตรี ภราดร จินดาลัทธ
(ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม)
7. พันเอก เดชนิธิศ เหลืองามขำ�
(รองผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน) (ปรับย้าย)
8. พันเอก โยธิน พิมพการ
(ผู้อำ�นวยการกองตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
สำ�นักงานตรวจสอบภายในกลาโหม)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงการคลัง
1. นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์
2. นายวีระชัย ตันติกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ

3.
4.
5.
6.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

นายวินัย วิทวัสการเวช
นายประกอบ ตันติยาพงศ์
นางทมยันตี โปษยานนท์
นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
(หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง)
7. นางสิริกานต์ มหาลี้ตระกูล
(ผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง)
8. นางสาวพิมลสิริ ลิมปมาลัยพร
(นักวิชาการตรวจสอบภายในช�ำนาญการพิเศษ
ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง)

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงการต่างประเทศ
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1. นางจิตริยา ปิ่นทอง

ประธานกรรมการ

2. นางนวลพรรณ มหาคุณ

กรรมการ

3. นายวิสุทธิ์ มนตริวัต

กรรมการ

4. นางศรีพนม บุนนาค

กรรมการ

5. นายธวัชชัย กิจรัตนกุล

กรรมการ

6. นายภาสกร ศิริยะพันธุ์
(รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ)

กรรมการและเลขานุการ

7. นางวัชรา มณีปกรณ์
(หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน)

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายสมบัติ คุรุพันธ์
นางเบญจวรรณ สร่างนิทร
นายนรวัฒน์ สุวรรณ
นายสุพล ศรีพันธุ์
นายศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ
นางดุลยรัตน์ นิธิกฤตานุสรณ์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการพิเศษ)

7. นางสาวสุภาพร โทนสุวรรณ
(นักวิชาการตรวจสอบภายในชำ�นาญการพิเศษ) (เกษียณอายุราชการ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วย
เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
		 ของมนุษย์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์
นางสุรีย์ประภา ตรัยเวช
พลตำ�รวจโทนเรศ เทียนกริม
นายปิติธรรม ฐิติมนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภา งามลักษณ์
นายอนุกูล ปีดแก้ว
(ผู้อำ�นวยการกองตรวจราชการ)
7. นางนาฏยา ทินกร ณ อยุธยา
(ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง)
8. นายศราวุธ มูลโพธิ์
(นักพัฒนาสังคมชำ�นาญการพิเศษ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายเฉลิมพร พิรุณสาร
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์
นางสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์
นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ
นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ
นางสาวสุมาลี จันทร์ก�ำเนิด
(ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

7. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม
(ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาระบบบริหาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
8. นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา
(ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจราชการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงคมนาคม
1.
2.
3.
4.
5.
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นายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ
นายอาวุธ วรรณวงศ์
นางสาวเพรามาตร หันตรา
นายสุธีระ อริยะวนกิจ
นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

6. นายก้องเกียรติ เกิดศรีพนั ธุ์
(นักวิชาการตรวจสอบภายในชำ�นาญการพิเศษ)
7. นางดวงใจ อนุสรณ์ชัย
(นักวิชาการตรวจสอบภายในชำ�นาญการพิเศษ)

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

8. นางกนกพร นอบน้อม
(นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ)

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายชนะ รุ่งแสง
นางนิศานาท สถิรกุล
นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์
นายสมชัย เพียรสถาพร
นายวิรัตน์ ขาวอุปถัมภ์
นางนิตยา สหนันท์พร
(นักวิชาการตรวจสอบภายในชำ�นาญการพิเศษ รักษาการในตำ�แหน่งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านการตรวจสอบภายในทำ�หน้าที่ผู้อำ�นวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

7. นางจินตนา เหลืองวิไลย์
(ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจและประเมินผล)

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

8. นางสิริมณี ชุมเรียง
(นักวิชาการป่าไม้ชำ�นาญการพิเศษ รักษาการในตำ�แหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
พัฒนาระบบบริหาร ทำ�หน้าที่ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1.
2.
3.
4.
5.

นายสือ ล้ออุทัย
นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา
นายเฉลิมชัย เอกก้านตรง
นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค
รองศาสตราจารย์อธิคม ฤกษบุตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

6. นางสาวพิยะดา สุดกังวาล
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)
7. นางสาวปวีร์รวี อินนุพัฒน์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการพิเศษ)

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

8. นางสาวขวัญจิต จินดานุรักษ์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงพลังงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายปราโมทย์ เอี่ยมศิริ
นางปรียาภรณ์ วิเวกาภิรัต
นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา
นายพีระพล สาครินทร์
นายรัตนชัย นามวงศ์
นายสุชาลี สุมามาลย์
(หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน)

7. นายประเทือง ชะอุ่ม
(ผู้อำ�นวยการกองตรวจและประเมินผล)
8. นางพัทธ์ธีรา สายประทุมทิพย์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการพิเศษ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงพาณิชย์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์
นางเบญจวรรณ รัตนประยูร
นายจักกพงศ์ ณ บางช้าง
นางวรรณ์นิภา สุพรรณโอชากุล
นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์
นางธนันดา ทีปวัชระ
(ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำ�นักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)
7. นางวรรณดี ตะโคดม
(ผู้อำ�นวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สำ�นักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)
8. นางชไมพร ล้วนเส้ง
(นักวิชาการพาณิชย์ชำ�นาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำ�นักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)

186

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงมหาดไทย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวิชัย ศรีขวัญ
นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล
นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล
นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี
นายวิทยา พานิชพงศ์
นายสมคิด จันทมฤก (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย)
นางสาวสุภารัตน์ เอกวานิช
(ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย)
8. นางปานจิตต์ มังคลัษเฐียร
(นักวิชาการตรวจสอบภายในช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงยุติธรรม
1.
2.
3.
4.
5.

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
นายนัที เปรมรัศมี
นายเจียม เสาวภา
พลเอก วิชิต สาทรานนท์
นางสาวกาญจนามาส ช�ำนาญกิจ
(หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

6. นางสาวศิรินุช ศรีเมือง
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม)

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

7. นางสาวพัชรศรี ศรีเมือง
(หัวหน้าสำ�นักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม)

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงแรงงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายสีมา สีมานันท์
นางเจตนา มีเพียร
นายฐาปบุตร ชมเสวี
นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นายปั้น วรรณพินิจ
นายสุทธิ สุโกศล (ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน)
นางสาวรัชนี ศรีชนะชัยโชค
(นักวิชาการตรวจสอบภายในชำ�นาญการพิเศษ)
8. นางสาวกาญจนกัญจ์ มงคลสีมานนท์
(นักวิชาการแรงงานชำ�นาญการพิเศษ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงวัฒนธรรม
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1. นายพงศ์โพยม วาศภูติ

ประธานกรรมการ

2. นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล

กรรมการ

3. นายสหวัฒน์ แน่นหนา

กรรมการ

4. นางวิไล วิทยานารถไพศาล

กรรมการ

5. นายพีรศักย จันทวรินทร์

กรรมการ

6. นายอุทัย สร้อยระย้า
(นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ)

กรรมการและเลขานุการ

7. นางอรอนงค์ ไกยูรวงศ์
(ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

8. นางวรรณวิภา จาปะสุข
(ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจและประเมินผล)

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์

ประธานกรรมการ

2. นายเขมทัต สุคนธสิงห์

กรรมการ

3. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

กรรมการ

4. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

กรรมการ

5. นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย์

กรรมการ

6. นางสาวกัญญ์อาภา ศรีวิสาร
(ผู้อ�ำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง)

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงศึกษาธิการ
1. นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์

ประธานกรรมการ

2. นายปัญญา แก้วกียูร

กรรมการ

3. นางรุ่งเรือง สุขาภิรมย์

กรรมการ

4. นางอรทัย มูลคำ�

กรรมการ

5. นางสาววิภา โอสถารมย์

กรรมการ

6. นายประสพ กันจู
(ผู้อำ�นวยการกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง)

กรรมการและเลขานุการ

7. นายวัฒนชัย จันทร์วีนุกูล
(หัวหน้ากลุ่มติดตามประเมินผลสำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

8. นางสาววันรวี จุลเสน
(นักจัดการงานทั่วไปชำ�นาญการ)

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

189

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงสาธารณสุข
1. นายเสรี หงษ์หยก

ประธานกรรมการ

2. นายมงคล แสงหิรัญ

กรรมการ

3. นายกมล วีระประดิษฐ์

กรรมการ

4. นายถวัลย์ พบลาภ

กรรมการ

5. นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์

กรรมการ

6. นายวิศิษฎ์ ตั้งนภากร
(อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)

กรรมการและเลขานุการ

7. นายพงศธร พอกเพิ่มดี
(ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

8. นางสาวเครือพันธุ์ บุกบุญ
(นักวิชาการตรวจสอบภายในชำ�นาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง)

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงอุตสาหกรรม
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1. นายโกศล ใจรังษี

ประธานกรรมการ

2. นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก

กรรมการ

3. นายเสน่ห์ นิยมไทย

กรรมการ

4. นายพงษ์เทพ จารุอำ�พรพรรณ

กรรมการ

5. นายสุรพล ชามาตย์
(หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม)

กรรมการและเลขานุการ

6. นางสุปิยา ลิมป์กฤตนุวัตร์
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

❖

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวง

1. ก�ำกับดูแลระบบการตรวจสอบและประเมินผลของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดให้เป็นตามมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการก�ำหนด
2. สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ
และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
ในสังกัด

3. สอบทานรายงานผลการด�ำเนินงานและรายงานผลสถานะทางการเงินของกระทรวงและหน่วยงาน

4. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงให้รัฐมนตรี
พร้อมทั้งส่งส�ำเนาให้ปลัดกระทรวงและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการทราบทุกหกเดือน
เว้นแต่มีเรื่องจ�ำเป็นเร่งด่วนให้รายงานทันที
5. เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นหรือเรียกเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
เพื่อประกอบการพิจารณา
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

ภาคผนวก 2 : รายชื่อฝ่ายสนับสนุน

คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
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รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

ภาคผนวก 2 : รายชื่อฝ่ายสนับสนุน

คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ

รายชื่อฝ่ายสนับสนุน คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับการก�ำหนดแนวทางฯ
1. นางสาวณัฐชยา เครือหงส์

4. นางวาสนา จัตุพร

2. นางสุดารัตน์ สุขโหตุ

5. นางสาวพิชญนันท์ มิลินรัชตทัศน์

3. นางสาวเพ็ญนภา ปานชื่น

6. นางสาวสุธาทิพย์ ปานแม้น

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ
1. นางสาวมารยาท สมุทรสาคร

6. นายนพพร วงศ์วิวัฒน์

2. นายอธิพงศ์ หิรัญเรืองโชค

7. นางสาวมณฑ์ชนก มณีโชติ

3. นางสาววิมลมาส ประยงค์ทรัพย์

8. นางสาวกฤษณา แก้วด้วง

4. นายสุธัมมะ ธรรมศักดิ์

9. นางสาวโสรญา ขาวสว่าง

5. นายกิตติพัฒน์ ยลไชย
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านสังคม
1. นางสาวประสพศรี รักความสุข

3. นางสิริลักษณ์ บำ�รุงกิจ

2. นางสาวดวงกมล วิมลกิจ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ
1. นางนันท์ชญาน์ จิรากร

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
กลุ่มกระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการไม่สังกัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
1. นางนุชจรี ณ สงขลา

4. นางสาวญาณินท์ สิงห์คู่

2. นางวัลลภา เชาวลิต

5. นางสาวไอริณ ฐิตะฐาน

3. นางสาวพรทิวา วึบชัยภูมิ

6. นางสาวผานิตย์ บุญเรือง

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัดคณะที่ 1
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัดคณะที่ 2
1. นายมนัสพงศ์ ชูทาน

3. นางสาวอาริสา เหมกุล

2. นางชลลดา วงษ์อินทร์
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัดคณะที่ 3
1. นายสุขโชค นิรมิตสุขพรกุล

3. นางสาวนาริน รอดแก้ว

2. นายนพรัตน์ สุภราช
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัดคณะที่ 4
1. นางสาวทิตาภา จุลศิริวงศ์

3. นายเดชาวัต ขจรเนติยุทธ

2. นายจักรกริช แสนเดช
ชื่อฝ่ายสนับสนุนคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี
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1. นางสาวสุวพันธ์ จารุพันธ์

5. นางมธุรส คงเพขร์ เฟอร์สคัวร์

2. นางสาวยุภา ทองถม

6. นางสาวสุจิตรา อนุนันตกุล

3. นางสายพิน สมบัติทอง

7. นางกิริยา อิ่มบุญตา

4. นางสาวสุดา ศิลากุล

8. นางสายฝน รัตนอาสา

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงกลาโหม
1. พันเอก สำ�เริง โกศลานันท์

3. นาวาอากาศโท สุริยะ แพ่งสุภา

2. พันเอกหญิง หม่อมหลวง สุภัทรา พรหมไชยวงศ์

4. พันโท กิตติยุทธ บุษยาภา

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงการคลัง
1. นายปกรณ์ ปิติกุลตัง

3. นางสาวเพ็ญศิริ เพชรไข่

2. นางสาววลีลักษณ์ รินดวงดี
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงการต่างประเทศ
1. นางอัญญาพร เลิศพงศาภรณ์

2. นางสาวสาลี เดชพิณ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1. นายอนุกูล ปีดแก้ว

4. นางสาวพรพรรณ ชลิทธิกุล

2. นางนาฏยา ทินกร ณ อยุธยา

5. นางสาวจินตนา เอกอมร

3. นายศราวุธ มูลโพธิ์
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. นางสาวสุมาลี จันทร์กำ�เนิด

3. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม

2. นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงคมนาคม
1. นางกนกพร นอบน้อม

4. นางกชกร วุฒิเดชาชัย

2. นางสาวณิชกานต์ ปกติจิตต์

5. นางสาวมุฑิกา ตั้งสิทธิวัฒน์คะ

3. นางสาวภักชนิพ์ ชุ่มมั่น

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
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คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. นางสาวสุฑารัตน์ ชำ�นาญดี

4. นางสาววิปัศยา ต๊ะผัด

2. นางสาวอารีย์ จานิมิตร

5. นางสาวณดา ภาณุวัฒน์ภิญโญ

3. นาวสาวปุญชรัศมิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1. นางสาวพิยะดา สุดกังวาล

3. นางสาวขวัญจิต จินดานุรักษ์

2. นางสาวปวีร์รวี อินนุพัฒน์

4. นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงพลังงาน
1. นางมยุเรศ เชยปรีชา

2. นายกฤชชัย อุทิศผล

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงพาณิชย์
1. นายสมพร ธรรมบูชิต
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงมหาดไทย
1. นายประดิษฐ์ สร้อยจิตร

2. นางสาววนิดา ผางน�้ำค�ำ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงยุติธรรม
1. นางมะลิวรรณ วิสุทธิศักดิ์

2. นางสาวมณีรัตน์ คูศรีเทพประทาน

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงวัฒนธรรม
1. นางภัสนันท์ สมนาค

3. นางสาวนงนุช สิงห์พิลา

2. นางพิมพร จิรศิริเลิศ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงศึกษาธิการ
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1. นางสาวรุ้งทิพย์ เมืองโคตร

3. นางสาวนิลวรรณ ดาราเมือง

2. นางสาวมนณภา เอี่ยมอุไร

4. นายประยูร ทองมาก

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. นางสาววนัสสา แดงน้อย
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงแรงงาน
1. นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ

3. นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ

2. นางกิ่งกาญจน์ พงษ์ถาวรวิช
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. นางสาวสุรีย์ญา วัฒนธงชัย

7. นางสุชิน อุดมสมพร

2. นางสาววัชรภรณ์ สังขพันธ์

8. นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ

3. นายประทีป วงศ์บัณฑิต

9. นางสุวิมล อินทะแสน

4. นายอาณัติ หาทรัพย์

10. นางสาวพสุภา ชินวรโสภาค

5. นางสาวศิริวรรณ อ้นจันทร์

11. นางชมพูนุท หอมกลิ่นเทียน

6. นายชลิต คุ้มทวี
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงสาธารณสุข
1. นางสาวพิไลวรรณ บุญอดุลยรัตน์

3. นางสาวพลอยชมพู จอมพารา

2. นางสาวกรภัทร วันแก้ว

4. นายวรพจน์ จันทร์วงษ์

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงอุตสาหกรรม
-

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
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200

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

ภาคผนวก 3 : ส�ำเนาหนังสือส่วนราชการ
ประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี
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รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
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204

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
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206

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
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208

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
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210

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

211

212

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
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214

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

215

216

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

217

218

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
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220

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

221

222

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

223

224

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
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226

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
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228

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

229

230

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

ภาคผนวก 4 : แผ่นบันทึกข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 			
(ครั้งที่ 2) ของคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ คณะต่าง ๆ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
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232

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
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