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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

การตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ ซึง่ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลประจ�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 

เพ่ือท�าหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามแนวทางที่ ค.ต.ป. ก�าหนด โดยมีเจตนารมณ์เพื่อ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของการก�ากับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของส่วนราชการ 

 ส�าหรับการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้ เพื่อเสริมสร้าง

ความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่สาธารณชนต่อผลการด�าเนินงานของส่วนราชการว่าได้มีการตรวจสอบและ

ก�ากบัดแูลอย่างรอบคอบ และเป็นการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของการก�ากบัดแูลและควบคมุตนเองทีดี่ของส่วนราชการ 

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 

ทัง้น้ี การประเมนิผลสมัฤทธิโ์ครงการ ได้รายงานผลการตรวจสอบในรายงานการตรวจสอบแลประเมนิผลภาคราชการ 

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

 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 พฤษภาคม  2561
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(๑) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง N/A รวม

ผล
ผล

ิต

ดีมาก ๕ ๑๓ ๑ ๑ ๒ ๒๒

ดี - ๕ ๒ - - ๗

พอใช้ - - - - - -

ควรปรับปรุง - ๑ - - - ๑

N/A - ๓ - ๑ ๓ ๗

รวม ๕ ๒๒ ๓ ๒ ๕ ๓๗*

* หมายเหตุ ไม่รวมโครงการของกระทรวงกลาโหม เนื่องจากมีช้ันความลับ

(๒) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์

ผลลัพธ์

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง N/A รวม

ผล
ผล

ิต

ดีมาก ๙ ๒ ๒ - ๗ ๒๐

ดี ๑ ๓ - ๑ ๒ ๗

พอใช้ - - - - - -

ควรปรับปรุง - - - ๑ - ๑

N/A ๒ ๒ - - ๕ ๙

รวม ๑๒ ๗ ๒ ๒ ๑๔ ๓๗*

* หมายเหตุ ไม่รวมโครงการของกระทรวงกลาโหม เนื่องจากมีช้ันความลับ
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ผลการเบิกจ่าย

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง N/A รวม

ผล
ผล

ิต

ดีมาก ๒๐ ๘ ๓ ๒ ๑๖ ๔๙

ดี ๗ ๒๔ ๑๑ ๒๕ ๑๓ ๘๐

พอใช้ ๒ - ๒ ๑ ๒ ๗

ควรปรับปรุง - - - ๒ ๑ ๓

N/A - ๑ ๑ ๓ ๓ ๘

รวม ๒๙ ๓๓ ๑๗ ๓๓ ๓๕ ๑๔๗*

(๒) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์

ผลลัพธ์

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง N/A รวม

ผล
ผล

ิต

ดีมาก ๑๗ ๒ - - ๒๖ ๔๙

ดี ๘ ๑๕ ๒ - ๕๕ ๘๐

พอใช้ - - ๑ - ๖ ๗

ควรปรับปรุง - - - ๒ ๑ ๓

N/A - ๒ - - ๘ ๘

รวม ๒๕ ๒๑ ๓ ๒ ๙๖ ๑๔๗*
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 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ได้ก�าหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมนิผล

ภาคราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ 

ใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงานโครงการของส่วนราชการและจังหวัด  

ทั้งน้ี เพ่ือเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่สาธารณชนต่อผลการด�าเนินงานของส่วนราชการ ว่าได้ม ี

การตรวจสอบและก�ากับดูแลอย่างรอบคอบ และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการก�ากับดูแลและควบคุม

ตนเองที่ดีของส่วนราชการ อันจะน�าไปสู่การบรรลุเจตนารมณ์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 ส�าหรับผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สรุปได้ ดังนี้

 1. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) สรุปได้ ดังนี้

  1.1 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวง

และจังหวัด จ�านวนทั้งสิ้น 38 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 38,249.4883 ล้านบาท ส�าหรับผลการเปรียบเทียบ

ผลผลิต ผลการเบิกจ่าย และผลลัพธ์ สรุปผลได้ ดังนี้

(1) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง N/A รวม

ผล
ผล

ิต

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 เนื่องจากมีช้ันความลับ

 โครงการทีม่ผีลการเบกิจ่ายด ี- ดมีาก และผลผลติดี - ดีมาก มจี�านวน 24 โครงการ หรอืคิดเป็นร้อยละ 64.86 

โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คง

ของมนุษย์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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(2) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์

ผลลัพธ์

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง N/A รวม

ผล
ผล

ิต

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�านวน 16 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 43.24  

โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

(3) ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1. ด้านงบประมาณ บางโครงการยังคงต้องการงบประมาณ

เพิ่มเติมส�าหรับการบริหารจัดการหรือดูแลผลผลิตภายหลัง 

การด�าเนนิงาน หรอืเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ เพิม่พืน้ที ่กลุม่เป้าหมาย 

และกิจกรรมให้มากขึ้น 

2. ด้านการบริหารจัดการ ยังคงพบปัญหาด้านการบูรณาการ

ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ที่ยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานส�าคัญ

ไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม และไม่ได้ก�าหนดผู้รับผิดชอบหลัก  

จึงท�าให้ล่าช้า 

3. ด้านอปุกรณ์และสถานที ่ พบความทรดุโทรมและความไม่พร้อม

ของอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์บางส่วน

4. ด้านบุคลากร บางหน่วยงานยังมีบุคลากรไม่เพียงพอกับ

ภาระงานที่ต้องปฏิบัติ 

5. ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ท�าให้การด�าเนินโครงการอาจ

ล่าช้า หรือลดทอนความส�าเร็จของโครงการ 

6. ด้านเทคโนโลยี บางโครงการขาดเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่

ทันสมัยที่จะช่วยให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

1. ด้านงบประมาณ

 1.1 ส�านักงบประมาณ

      1) ควรสนบัสนนุงบประมาณในการด�าเนนิการต่อเนือ่ง 

เพื่อให้เกิดความยั่งยืน เช่น ด้านบ�ารุงรักษา ด้านบริหารจัดการ

การใช้ผลผลติหรอืควรก�าหนดมาตรการเพือ่เร่งรดัให้ส่วนราชการ 

ส่งมอบผลผลิตโครงการ หรือถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 2

  2) ควรก�าหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในภาครัฐ 

โดยมข้ีอยกเว้นส�าหรบัโครงการประเภทสิง่ก่อสร้างหรอืโครงการ 

ที่มีข้อจ�ากัดของฤดูกาล  2    

2. ด้านการบริหารจัดการ

 2.1 ในกรณทีีม่กีารบรูณาการร่วมกนัหรอืมคีวามซ�า้ซ้อนกนั

ในหลายหน่วยงาน จ�าเป็นท่ีต้องก�าหนดผู้รับผิดชอบหลัก 

และผู้ประสานงานหลัก นอกจากนั้นเพื่อเพ่ิมความคุ้มค่า 

ควรสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการใช้ประโยชน์จากผลผลิต

ของโครงการอย่างจรงิจงัโดยสนับสนนุให้ทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

และเครือข่ายมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน  2
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ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

 2.2 รัฐบาลควรสร ้างและใช ้ประโยชน ์จากกลไก 

การติดตามผลการด�าเนินโครงการ ระบบข้อมูลโครงการ 

และให้มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง  2

3. ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมาย

 ในบางโครงการอาจจ�าเป็นต้องมีกฎหมายรองรับหรือ

สนับสนุนการท�างาน หรืออาจต้องทบทวนกฎหมายที่

เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  2

  1.2 การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการด�าเนนิงานภายใต้แผนงานบูรณาการตามยทุธศาสตร์

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�านวน 11 แผนงาน ประกอบด้วย  

1) แผนงานบรูณาการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิตกิส์ 2) แผนงานบรูณาการส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 

3) แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4) แผนงานบูรณาการ

บริหารจัดการทรัพยากรน�้า 5) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 6) แผนงานบูรณาการสร้าง 

รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 7) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้

8) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 9) แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม 10) แผนงานบรูณาการสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอาย ุและ 11) แผนงาน 

บูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีโครงการทั้งสิ้น 589 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 

205,809.9930 ล้านบาท 

   ส�าหรับโครงการที่คัดเลือกตรวจติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) มีจ�านวน

147 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 24.96 ของโครงการ และงบประมาณที่ตรวจติดตาม 100,785.4391 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 48.97 สรุปผลได้ ดังนี้

(1) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง N/A รวม

ผล
ผล

ิต

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
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   โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายดี - ดีมาก และผลผลิตดี - ดีมาก มีจ�านวน 59 โครงการ หรือคิดเป็น

ร้อยละ 40.14 ส่วนใหญ่เป็นโครงการของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงแรงงาน

(2) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์

ผลลัพธ์

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง N/A รวม

ผล
ผล

ิต

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�านวน 46 โครงการ หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 31.29 ส่วนใหญ่เป็นโครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

(3) ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของแผนงานบูรณาการที่ส�าคัญ

(3.1) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม และ 

สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ 

   1) การด�าเนินงานตามกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการจัดหา

วสัดแุละหน่วยงานไม่มผีูเ้ชีย่วชาญ และไม่มผีูม้คีวามรูเ้ฉพาะทาง

ด้านการก่อสร้าง

   2) ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องในการด�าเนินงาน

 3) พ้ืนที่ด� า เ นินการไม ่ เอื้ ออ�านวย บางพื้นที่ยั ง ไม ่มี

สาธารณูปโภคเพื่อด�าเนินการ

 4) ขาดการบูรณาการเกีย่วกบัการแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่าง

หน่วยงาน

1. ส�านักงบประมาณควรมีการสนับสนุนงบประมาณ 

ในโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนงานที่มีลักษณะเป็นโครงการ

โครงสร้างพืน้ฐานสาธารณปูโภค สาธารณปูการทีจ่�าเป็น และ

เป ็นโครงการที่ มีผลต ่อความส�าเร็จในการพัฒนาพื้นที่  

เพื่อให้การด�าเนินการตามแผนการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งส่งเสริมให้ 

ส่วนราชการต่าง ๆ ก�าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ในทุกกิจกรรมให้ 

ครบถ้วน เป็นรูปธรรม สามารถประเมินผลลัพธ์โครงการได้

ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
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ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

2. ด้านการให้ข้อมูลแก่นักลงทุน พัฒนาผู้ประกอบการและ 

การประชาสัมพันธ์

 1) ยังขาดการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ของชุมชน/ 

ท้องถ่ินในการประกาศให้พื้นที่ในเขตจังหวัดเป็นเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ 

 2) บุคลากรไม่เพียงพอ มีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ท�าให้ขาด 

การสั่งสมประสบการณ์

 3) การพิจารณาอนมุตั/ิอนญุาตของศนูย์บรกิารเบด็เสร็จด้าน

การลงทุน ยังไม่สามารถท�าได้ในเรื่องที่เป็นข้อกฎหมาย 

3. ด้านการจัดระบบแรงงานและความมั่นคง

 1) ความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนยงัมข้ีอจ�ากดัในเรือ่งพืน้ที่

ท�างานของแรงงานต่างด้าว

 2) พบปัญหาเรือ่งทีด่นิ บางพืน้ทีเ่ป็นป่าอนรุกัษ์ จงึต้องอาศยั 

การประสานงานท่ีต้องใช้ระยะเวลาในการเจรจาเพื่อขอใช้พื้นที่

ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

4. ด้านการประเมินผลระดับยุทธศาสตร์

 1) การก�าหนดเป้าหมายระดบัยทุธศาตร์ ตวัชีว้ดั ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพฒันาประเทศยงัไม่ชดัเจนเท่าทีค่วร ขาดการเช่ือมโยง

ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับกระทรวงและพื้นที่

ไปสู่ผลส�าเร็จในระดับยุทธศาสตร์

   2) ยงัขาดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีทั่นสมยัในการตดิตาม

ประเมินผลในระดับยุทธศาสตร์ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง 

ด�าเนินการ

2. ส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส�านักงบประมาณ

 2.1 ควรร่วมกันพจิารณาเรือ่งการประเมนิผลกระทบของ

การพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีการประเมิน  

3 ช่วงเวลา ก�าหนดให้มีการประเมินก่อนเริ่มโครงการ  

โดยร่วมกันก�าหนดเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่วัดผลผลิต 

ผลลัพธ์ และผลกระทบที่ชัดเจน และควรมีการจัดท�าข้อมูล 

พืน้ฐานทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งการพฒันาพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ

ส�าหรับการประเมินในระหว่างด�าเนินการและหลังสิ้นสุด

โครงการ ส่งเสริมให้มีการติดตามและประเมินผลในระหว่าง

ด�าเนินการและหลังสิ้นสุดโครงการผ่านระบบสารสนเทศ  

และมีความสามารถในการเชื่อมต ่อข ้อมูลกับระบบที่ 

เกี่ยวข้องได้ 3   

 2.2 ควรร่วมกันพิจารณาเรื่องการปฏิรูประบบติดตาม

ประเมนิผลการด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ส�าคัญในการพฒันา

ประเทศ เพือ่ดแูลด้านการติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ส�าคัญในการพัฒนาประเทศ และพัฒนา

เคร่ืองมือติดตามประเมินผลภาครัฐที่สามารถสะท้อนผลท่ี

เกิดขึ้นจริง ตลอดจนจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับ

นายกรัฐมนตร ี คณะรัฐมนตร ี และหน่วยงานกลางท่ีเกีย่วข้อง 

ในการจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมท้ังมี 

การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน 

ตามยุทธศาสตร์ส�าคัญของประเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์  3  

3. กระทรวงการต่างประเทศควรเร่งเจรจากับประเทศ

มาเลเซียเพื่อเปิดจุดผ่านแดนไทย - มาเลเซีย ที่ด่านศุลกากร

สะเดาแห่งใหม่  3   
4. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ควรมีการเจรจาหารือขยายพื้นที่ท�างานของแรงงานต่างด้าว 

ไป - กลับ หรือตามฤดูกาลให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด หรือถึง

จังหวัดข้างเคียง  3   
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ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

5. คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ (กนพ.) 

ควรก�าหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องศึกษาศักยภาพและ

โอกาสของพื้นที่ทั้งของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา

พืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษให้เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของ

เหตกุารณ์ต่าง ๆ  อย่างรวดเรว็ และพจิารณาส่งเสรมิการลงทนุ

และอ�านวยความสะดวกต่อการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานทาง

เศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และ

ประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้

ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 

ทั้งนี้ควรค�านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม สังคม ความมั่นคง และความสัมพันธ์กับประเทศ

เพื่อนบ้านด้วยและควรให้คณะอนุกรรมการขับเคล่ือน 

เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษระดบัพืน้ท่ีมบีทบาทหลกัในการตดิตาม

และขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระดับพื้นท่ี 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีกลไกที่ชัดเจนในการประสานนโยบาย

ลงสู่การปฏิบัติ และจังหวัดที่มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

สามารถรายงานและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

การพัฒนาในระดับพื้นที่ได้โดยตรง  3  

(3.2) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1. การด�าเนนิการบางโครงการไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ตรงกบั

สภาพปัญหาพื้นที่ เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่ เ ก่ียวข ้อง  

จึงมีความจ�าเป็นต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ขาดอัตราก�าลังเจ้าหน้าท่ีซึ่งเป็นข้าราชการที่มีประสบการณ์

สมัครใจไปปฏิบัติงาน และข้อจ�ากัดในเรื่องเวลาปฏิบัติงาน

เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการใช้อาวุธ

และการป้องกันตัว

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอ�านวยการรักษา

ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร และศูนย์อ�านวยการบรหิาร

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ ควรม ี

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินงานตามแผนงาน 

บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งหมดว่ามีผลส�าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ นอกจากนี้ ควรจัดท�าข้อมูล

เชิงประจักษ์ที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

และสังคมในจังหวัดชายแดนใต้ ตามดัชนีบ่งชี้ที่เป็นสากล

เพื่อชี้แจงให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจและเห็นเป็นรูปธรรม 

มากยิ่งขึ้น 2  
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(3.3) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1. ปัจจบุนัปัญหาสงัคมทีม่าจากความยากจนได้กลายเป็นปัญหา

ในเชิงระบบและโครงสร้างระดับชาติท่ีสั่งสมมานานในสังคมไทย 

จนเป็นอุปสรรคต่อความยั่งยืนของการพัฒนาประเทศ แม้ว่า 

ภาครัฐจะได้ให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาความยากจน 

มาโดยตลอด แต่ยังไม่สามารถแก้ไขให้บรรลุผลท่ีจริงจัง ขณะท่ี 

สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันได้ส่งผลให้ปัญหาความยากจน 

มคีวามสลบัซับซ้อนยิง่ขึน้ ปัญหาความยากจนจงึจ�าเป็นต้องได้รบั

การแก้ไขอย่างเป็นองค์รวม ทีเ่ชือ่มโยงมติต่ิาง ๆ  เข้าด้วยกนัอย่าง

เป็นระบบ

2. ขาดยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาแต่ละ 

ช่วงวัยที่ชัดเจนและครอบคลุมภารกิจที่เกี่ยวข้อง

3. ประชาชนทีม่ฐีานะยากจนบางส่วนยงัขาดโอกาสในการเข้าถงึ

สวัสดิการของรัฐอันเนื่องมาจากมีหลายขั้นตอน ไม่สามารถรับรู้

ข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนและกระบวนการลงทะเบียน

การตรวจรับรอง และการบนัทกึข้อมลูทีอ่าจจะมคีวามคลาดเคล่ือน 

ไม่มีระบบการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานที่ชัดเจน

4. หนว่ยงานในภูมภิาคประสบปัญหาไมม่ีขดีความสามารถและ

ศกัยภาพทีเ่พียงพอในการด�าเนนิการตามภารกจิ บคุลากรยงัขาด

องค์ความรู้ประสบการณ์ งบประมาณ และการประสานกับ 

ส่วนราชการต่าง ๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ส�านักงาน ก.พ.ร. และส�านักงาน ก.พ. ร่วมกันเสนอแนะ

รัฐบาลเพื่อด�าเนินการให้มีการปรับปรุงระบบบริหารภาครัฐ

เพือ่แก้ไขปัญหาความยากจน เช่น การปรบักระบวนทศัน์และ

บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรภาครัฐท้ัง 

หน่วยงานส่วนกลางและระดับท้องถ่ิน การจัดท�าแผนงาน/

โครงการทีม่ลีกัษณะเป็นองค์รวม และการจดัท�าโครงการต่าง ๆ 

ทีเ่อือ้ต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยัง่ยนื โดยส่งเสรมิ

และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจชุมชน 

ซึ่ งมีผลกระทบในเชิงบวกเกี่ยวกับการระดมเงินออม 

ภายในชุมชนเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยและทุกภาคส่วน 

มคีวามสามารถในการประกอบอาชพี และมคีวามรูด้้านการเงนิ 

(financial literacy) ที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดพลังรากฐาน 

ของสังคมที่เข้มแข็ง  
2. หน่วยงานกลางควรจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาคน 

ในแต่ละช่วงวัยให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ตลอดจนขยายผลการจัดตั้งโครงการให้ครอบคลุมทุก 

กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศและไม่ซ�้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 2  

3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 3.1 ควรปรับหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมกลุ ่มเป้าหมาย 

ให้สามารถเข้าถงึสวสัดกิารมากขึน้ ลดกระบวนการและขัน้ตอน

การลงทะเบียนและควรมีระบบการติดตามและประเมินผล

การด�าเนินงานที่มีความชัดเจน สามารถวัดผลได้อย่างเป็น 

รูปธรรม 
 3.2 ควรมีการปรับปรุงกฎหมายและวิธีการท�างานให้

สอดคล้องกับการด�าเนินโครงการ เพ่ือให้สามารถบรรลุ

วตัถปุระสงค์ และสนองตอบการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง 2  

หมายเหตุ :  1  แผนการด�าเนินการระยะสั้น (ระยะเวลาด�าเนินการไม่เกิน 6 เดือน) 

  2  แผนการด�าเนินการระยะปานกลาง (ระยะเวลาด�าเนินการไม่เกิน 12 เดือน)

    3   แผนการด�าเนินการระยะยาว (ระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป)
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 2. ข้อเสนอเชิงนโยบายในภาพรวมที่ส�าคัญ สรุปได้ ดังนี้

(1) การจัดสรรงบประมาณและการบูรณาการการท�างาน

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1. ระบบของแผนบูรณาการยังไม่ครอบคลุมการบูรณาการ 

แผนบูรณาการเงิน บูรณาการคน และบูรณาการงาน โดย 

งบประมาณหลักยังอยู่ท่ีหน่วยงานเจ้าภาพหลักหรืองบประมาณ

ของกระทรวง (Function based) ในขณะที่การด�าเนินโครงการ

ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ (Area based)

 นอกจากนี ้บางโครงการทีด่�าเนินการแล้วเสร็จ แต่ยังคงต้องการ

การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมส�าหรับการบริหารจัดการหรือ

ดูแลผลผลิตภายหลังการด�าเนินงาน หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการใช้ผลผลติต่อไป และยงัไม่มมีาตรการในการถ่ายโอนภารกจิ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส�านักงบประมาณ

1. ควรปรับกลไกการบริหารจัดการงบประมาณ โดยให ้

ความส�าคญักบัพ้ืนที ่(Area based) หรอืหน่วยปฏบิตัโิดยตรง

ในการบริหารงบประมาณ เพื่อให้โครงการบรรลุผลลัพธ์ตาม

นโยบายรฐับาลโดยอาจก�าหนดเป็น “คณะกรรมการทีป่รกึษา

ในการจัดตั้งงบประมาณ” 

2. ควรสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินการต่อเนื่อง  

เพือ่ให้เกดิความยัง่ยืน เช่น ด้านบ�ารงุรกัษา ด้านบรหิารจัดการ

การใช้ผลผลิต หรือควรก�าหนดมาตรการเพื่อเร่งรัดให้

ส่วนราชการส่งมอบผลผลติโครงการ หรอืถ่ายโอนภารกจิให้กบั

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งก�าหนดมาตรการเร่งรัด

การเบิกจ่ายในภาครัฐ

2. ในการของบประมาณ หน่วยงานยังไม่เตรียมความพร้อม 

ในการวเิคราะห์โครงการ/แผนงาน ความเป็นไปได้ และความพร้อม

ก่อนได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ส�านักงบประมาณ ควรก�าหนดให้ส่วนราชการประเมิน 

ความเป็นไปได้และความพร้อมของปัจจัยในการด�าเนิน

โครงการ เช่น บุคลากร อุปกรณ์ สถานที่ พื้นที่ด�าเนินการ 

เป็นต้น และจัดท�าแผนการด�าเนินงาน(work plan) โดยมี 

รายละเอียดที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินโครงการ เช่น พื้นท่ี 

ด�าเนนิการ กลุ่มเป้าหมาย (ข้อมลูพืน้ฐาน ความต้องการ ปัญหา) 

เครือข่าย

3. การบูรณาการการท�างานในพื้นท่ียังไม่ได้ด�าเนินการอย่าง

จริงจัง ขาดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนราชการ

มีการจัดเก็บข้อมูลท่ีแตกต่างกัน จึงท�าให้มีฐานข้อมูลที่ใช้ใน 

แผนบูรณาการแตกต่างกัน และข้อมูลกระจัดกระจาย ไม่อยู่ใน

ระบบฐานข้อมูลเดียวกัน 

 นอกจากนี้ ยังไม่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ

ที่จ�าเป็นให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น บุคลากร ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย 

ให้ครอบคลุมและเพียงพอ รวมทั้งยังไม่สามารถบริหารจัดการ

เนื้อหาข้อมูลข่าวสารให้ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ประสานงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์  

รวมทั้งการดูแลรักษาผลผลิตและส่งมอบผลผลิต เป็นต้น ทั้งนี้ 

ควรน�าผลการด�าเนินโครงการที่ผ่าน ๆ มา เช่น ความส�าเร็จ 

ของผลผลิต ความล่าช้า ความยั่งยืนของผลผลิตมาประกอบ

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้วย

ส�านักงบประมาณและหน่วยงานผู ้รับผิดชอบหลักใน 

แผนงานบูรณาการควรผลักดันให ้ เกิดการบูรณาการ 

การด�าเนินงาน ข้อมูลที่มีมาตรฐานและอยู่ในระบบเดียวกัน  

และการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างแท้จริงทั้งในระดับพื้นท่ีและ

ระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่ ในการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ชุมชน 

ประชาชน เครือข่าย องค์กร ภาคเอกชน เป็นต้น โดยต้อง

ก�าหนดผู้รบัผิดชอบหลักในแต่ละแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

ให้ชดัเจน และในบางพืน้ทีค่วรพจิารณาเพิม่ระดบัการบรูณาการ
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กับหน่วยงานในพื้นท่ี โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนท้องถิ่น และ 

ในกรณีที่ไม่สามารถหาพันธมิตรภาครัฐได้ ควรให้เอกชนเป็น

ผู้ร่วมด�าเนินการแต่ต้องก�าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ให้

ชัดเจน จะเป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยแบ่งเบาภาระการด�าเนินงาน

ของบุคลากรและแก้ไขปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอได้ รวมทั้ง

เป็นการด�าเนินงานตามนโยบาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ควรสร้างทักษะที่จ�าเป็น ความรู้ 

ความเข้าใจ ให้แก่ผูท้ีเ่กีย่วข้อง เช่น บคุลากร ชมุชน ประชาชน 

กลุ ่มเป้าหมาย รวมถึงท้องถ่ินและภาคเอกชน ซึ่งควร 

ด�าเนินการตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการจนกระทั่งจบโครงการ  

เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการอันจะน�ามา 

ซึ่งความร่วมมือและสามารถด�าเนินโครงการได้อย่างด ี

โดยใช้เครื่องมือและส่ือประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับแต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย

ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนในเรื่อง

การบูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลและการด�าเนินงานร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงาน การน�าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมา 

สนบัสนนุการปฏบิตังิานอย่างเหมาะสม รวมไปถงึการปรบัปรุง

ขั้นตอนการท�างานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย

ด�าเนินการซึ่ง การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยด้วย 

นอกจากนีค้วรส่งเสรมิให้มกีารแลกเปลีย่นเรียนรู ้ (Knowledge 

Sharing) ในการท�างาน เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจหรือพัฒนา

แนวปฏิบัติการด�าเนินงาน รวมท้ังเผยแพร่แนวปฏิบัติการ

ด�าเนินงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรที่มา 

รับช่วงต่อสามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
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(2) การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลกระทบแผนงาน/โครงการ

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

 การบริหารจัดการโครงการยังไม ่ เป ็นระบบและขาด 

ความเชื่อมโยงระหว่างตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 

เนื่องจากขาดการประเมิน 3 ช่วงเวลา (ก่อน ระหว่าง และหลัง

ด�าเนินการ) ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มเตรียมการจนถึงหลังส้ินสุด

โครงการ เช่น ขั้นตอนการเริ่มเตรียมการ พบว่า ขาดการศึกษา

ผลกระทบก่อนเริ่มด�าเนินการ ท�าให้การจัดสรรงบประมาณ 

บคุลากรและองค์ความรูไ้ม่ครอบคลมุ หรอืในระหว่างด�าเนนิการ 

พบว่า เจ้าของโครงการไม่สามารถควบคมุเวลาในการปฏบิตังิานได้ 

เช่น ไม่สามารถควบคุมให้ผู้รับเหมาส่งงานได้ตามเวลาที่ก�าหนด 

จึงเป็นผลให้การด�าเนินงานแผนงาน/โครงการไม่สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้ได้

1. การประเมินก่อนเริ่มโครงการ (Ex-ante Evaluation)

 1.1 ควรก�าหนดเป้าหมายทีช่ดัเจนของหน่วยงานในระดบั

นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ายุทธศาสตร์ โดยส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) ส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านกังบประมาณ ควรให้ความส�าคญั

กับการก�าหนดเป้าหมายในระดับยุทธศาสตร์ที่คาดหวัง 

ให้เกดิขึน้ ทัง้ในระดับผลผลติ ผลลพัธ์และผลกระทบทีจ่ะต้อง

เกดิขึน้ โดยน�าเทคนคิการประเมินความต้องการจ�าเป็น (Needs 

Assessment) การใช้กรอบความคิดเชิงตรรกะ (Logical 

Framework) เทคนิค SWOT มาใช้ เปิดโอกาสให้หน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องทัง้ในระดับกระทรวงและระดับพืน้ทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วม

ในการประเมินก่อน เพื่อให้ได้สารสนเทศที่รอบด้านเพื่อน�า

ไปสู่การก�าหนดแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

 1.2 ควรมีการก�าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่

ชัดเจน ส�าหรับการออกแบบแผนงาน/โครงการ มาตรการ 

และกจิกรรม เช่น แผนงานบรูณาการพฒันาพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกิจ

พิเศษ แผนงาน/โครงการในระยะแรก จะมุ่งเน้นการสร้าง 

สิง่อ�านวยความสะดวก อย่างไรกต็าม ควรมกีารก�าหนดผลลพัธ์

และผลกระทบทีเ่กดิขึน้เพือ่ให้เกดิความชดัเจนในการประเมนิ 

เป็นต้น

 1.3 ควรมกีารจัดท�าข้อมลูพืน้ฐาน (Baseline) ทีเ่ก่ียวข้อง 

เช่น แผนงานบรูณาการพฒันาพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ ควรมี

ข้อมูลพื้นฐานที่จ�าเป็น เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจ 

ข้อมูลการลงทุน ฯลฯ เพื่อใช้เปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้น 

รวมทั้งเป็นข้อมูลส�าหรับใช้ในการวางแผนและออกแบบ 

แผนงาน/โครงการ

2. การประเมินระหว่างการด�าเนินโครงการ (On-going 

Evaluation)

 2.1 ควรวางแผนการก�ากับติดตามการด�าเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ มาตรการ และกิจกรรม โดยให้หน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องมกีารรายงานผลการก�ากบัตดิตามเกีย่วกบัโครงการ 

เช่น การด�าเนินตามแผนการใช้จ่ายเงิน เป็นต้น ผ่านระบบ 

การติดตามประเมินผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น 

การรายงานการติดตามผล ควรมีระบบการตรวจสอบ 

ความถูกต้อง โดยผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการทั้งในระดับ

กระทรวงและระดับพื้นที่
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 2.2 ควรน�าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและ

พัฒนาแผนงาน/โครงการ มาตรการ และกิจกรรม หากพบว่า

ไม่สามารถด�าเนินการได้ตามแผนหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

3. การประเมนิหลงัโครงการเสรจ็สิน้ (Ex-post Evaluation)

 3.1 ควรรายงานผลทีเ่กดิขึน้จรงิ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลผลติ 

(Output) หลังเสร็จส้ินแผนงาน/โครงการ โดยรายงานผ่าน

ระบบการติดตามประเมินผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น 

การรายงานผลควรมีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง 

โดยผู ้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการทั้งในระดับกระทรวง 

และระดับพื้นที่

 3.2 ควรมกีารตดิตามผล (Follow up) ทีเ่กดิขึน้หลงัจาก

แผนงาน/โครงการ มาตรการหรือกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้นไปแล้ว

ระยะหนึ่งเพื่อติดตามผลที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะผลลัพธ์และ 

ผลกระทบซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งจึงจะสามารถติดตาม

ผลลัพธ์และผลกระทบได้

(3) การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ส�าคัญในการพัฒนาประเทศ

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1. การก�าหนดยุทธศาสตร์ท้ังในระดับชาติ ระดับกระทรวง 

ระดับกรม ส่วนใหญ่ยงัขาดการก�าหนดเป้าหมายในระดบัยทุธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางในการพัฒนาประเทศที่ชัดเจน 

ขาดการเชื่อมโยงผลที่เกิดขึ้นทั้งในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และ

ผลกระทบ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปยังหน่วยงานในระดับ

กระทรวงและในระดับพ้ืนท่ีส่งผลให้ไม่สามารถเช่ือมโยงผล 

ที่เกิดขึ้นในระดับกระทรวงและในระดับพื้นท่ีไปสู่ผลส�าเร็จ 

ในระดับยุทธศาสตร์ได้ 

 นอกจากนี้ยังขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

ขาดการติดตามประเมินทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการด�าเนิน

โครงการ โดยเฉพาะการประเมินก่อนการด�าเนินโครงการ 

(Ex-ante Evaluation) ท�าให้ขาดการน�าผลการประเมินมาใช้ 

ในการวางแผนและจดัท�ายทุธศาสตร์ รวมทัง้การก�าหนดแนวทาง

กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง

 ควรมรีะบบการท�างานร่วมกนัแบบบรูณาการจากหน่วยงาน

ทีเ่ก่ียวข้องทัง้ในระดบัยทุธศาสตร์ ได้แก่ ส�านกังานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) ส�านกังาน ก.พ.ร. 

ส�านกังบประมาณ รวมทัง้หน่วยงานระดับกระทรวงและพื้นที่ 

ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยระบบดังกล่าว จะเป็น

ศูนย์กลางในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกับ

แผนงาน/โครงการ มาตรการ และกจิกรรมทีด่�าเนนิงานในระดบั

กระทรวงและระดับพื้นที่ ทั้งนี้ระบบฯ ที่พัฒนาขึ้น ควรมี

ลักษณะที่ส�าคัญ ดังนี้

 1. มีการออกแบบระบบการติดตามประเมินผลฯ  

ทีป่ระกอบด้วย ระบบย่อย 4 ระบบ ได้แก่ (1) ระบบการออกแบบ

แผนงาน/โครงการ (2) ระบบการก�ากับติดตามแผนงาน/

โครงการ (3) ระบบการติดตามผลการด�าเนินงานแผนงาน/

โครงการ และ (4) การให้ข้อมลูป้อนกลบัโดยแต่ละระบบย่อย

มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการจาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ในระดบันโยบาย กระทรวง และพ้ืนที่
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ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

2. ส�าหรับในระดบักระทรวงและในระดับพืน้ที ่ยงัขาดการออกแบบ

และวางแผนโครงการที่เชื่อมโยงผลที่เกิดขึ้น ทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ 

และผลกระทบ และผู้รบัผดิชอบในการติดตามประเมนิผลแผนงาน/

โครงการส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเข้าใจทีถ่กูต้องในการประเมนิ

และการตดิตามผล(Follow-up) นอกจากนี ้ ยงัขาดการด�าเนนิงาน

อย่างเป็นระบบทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง ขาดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการตดิตามประเมินผลทีท่นัสมยัรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบปรับปรุง ประมวลผล และรายงานผลทันที (Real time)  

เพื่อน�าผลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงโครงการ

 2. ข้อมลูเกีย่วกบัแผนงาน/โครงการ มาตรการและกิจกรรม

ที่ป้อนเข้าสู่ระบบต้องเป็นระบบการตรวจสอบความถูกต้อง 

ชัดเจน และครบถ้วนของข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

มร่ีองรอยหลกัฐานทีส่ามารถ ตรวจสอบได้ และมกีารปรบัปรุง

ข้อมูลแบบประมวลผลและรายงานได้ทันที

 3. ระบบท่ีพัฒนาขึ้นควรเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบที่

เกี่ยวข้อง เช่น ระบบงบประมาณในการด�าเนินงานแผนงาน/

โครงการ และควรเชื่อมกับการบริหารงานการเงินการคลัง

ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal 

Management Information System-GFMIS) ที่ช่วย 

ในการตรวจสอบสถานะการเบกิจ่ายงบประมาณของโครงการ 

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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บทที่ 1  บทนำา
 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ได้ก�าหนดแนวทางการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

คณะต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงานโครงการของส่วนราชการและ

จังหวัด ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่สาธารณชนต่อผลการด�าเนินงานของส่วนราชการว่า

ได้มกีารตรวจสอบและก�ากบัดแูลอย่างรอบคอบ และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการก�ากบัดูแลและควบคมุ

ตนเองที่ดีของส่วนราชการ อันจะน�าไปสู่การบรรลุเจตนารมณ์ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.1 รายละเอยีดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมนิผล   

 ภาคราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

 ค.ต.ป. ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบและก�าหนดแนวทาง                    

การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมุ่งเน้นการติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลโครงการที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รวมถึงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อเป็นการสนับสนุนการด�าเนินงานของรัฐบาลให้

บรรลุตามวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

 ส�าหรับแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) 

ค.ต.ป. ได้ก�าหนดประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

สมัฤทธิโ์ครงการ ทีไ่ด้ด�าเนนิการเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว และได้จัดท�าเล่มรายงานการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) โดยในเดือนมีนาคม 2561 ได้จัดส่งให้ทุกส่วนราชการและจังหวัด ค.ต.ป. 

ประจ�ากระทรวงคณะต่าง ๆ รวมท้ังฝ่ายเลขานุการ อ.ค.ต.ป. ทุกคณะ ส�าหรับการตรวจสอบและประเมินผล 

ภาคราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) เป็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ 

ประเภทที ่1 แผนงาน/โครงการตามยทุธศาสตร์ชาติ ซ่ึงประกอบด้วยโครงการ 2 ลักษณะ และโครงการประเภทที ่2 

แผนงานส�าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก�าหนด ดังนี้

 1) โครงการประเภทที่ 1 แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ

  ลักษณะที่ 1 : การด�าเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด ซึ่ง ค.ต.ป. ประจ�า

กระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุม่จงัหวดั และ อ.ค.ต.ป. กลุม่กระทรวงด้านบรหิารและส่วนราชการไม่สงักดัส�านกันายกรฐัมนตรี 

กระทรวงหรอืทบวง ได้พจิารณาคัดเลอืกโครงการมาด�าเนนิการ จ�านวนอย่างน้อย 1 โครงการ/กจิกรรม ในการตดิตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลตามหลักเกณฑ์ที่ ค.ต.ป. ก�าหนด

  ลกัษณะที ่2 : การด�าเนนิงานภายใต้แผนงานบรูณาการตามยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่าย 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้ ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ร่วมกันพิจารณา 

คัดเลือกแผนงานบูรณาการ จ�านวนอย่างน้อย 1 แผนงาน ส�าหรับใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
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และให้ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คัดเลือกแผนงานบูรณาการมาด�าเนินการ จ�านวนอย่างน้อย 1 แผนงาน ส�าหรับใช้ใน

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ตามหลักเกณฑ์ที่ ค.ต.ป. ก�าหนด

 2) โครงการประเภทที่ 2 แผนงานส�าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก�าหนด 

  ค.ต.ป. เป็นผูพ้จิารณาคัดเลอืกแผนงานให้ส่วนราชการและจงัหวดัด�าเนนิการ เป็นแผนงาน Top Down 

จากกรอบแนวคดิระดบันโยบาย ซึง่จะก�าหนดให้ด�าเนนิการในทุกกระทรวงและทกุกลุ่มจงัหวัด เพือ่เป็นการประเมนิผล

ภาพรวมของแผนงานบูรณาการนั้น ทั้งในมิติพื้นท่ีและมิติภารกิจ รวมถึงเป็นการพัฒนากลไกการด�าเนินงาน 

เชิงบูรณาการของ ค.ต.ป. ให้เกิดเอกภาพในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

  ส�าหรับการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค.ต.ป. ได้ก�าหนดแผนงาน Top Down เพื่อให้ 

ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง/อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

โครงการ จ�านวน 1 แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการในกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ 2 (แผนงาน

ส�าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก�าหนด) ของส่วนราชการ จะเป็นการด�าเนินงานร่วมกันระหว่าง ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง                

ที่เกี่ยวข้อง กับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ซึ่งจะต้องท�าหน้าท่ีในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้ง 

การจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานเสนอต่อ ค.ต.ป. ส่วนการด�าเนินการของจังหวัด ให้ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด 

ท�าหน้าทีใ่นการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล รวมท้ังการจัดท�ารายงานผลการด�าเนนิงานเสนอต่อ ค.ต.ป. ต่อไป                

โดยก�าหนดให้ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกจิ ท�าหน้าทีใ่นการบรูณาการและเป็นเจ้าภาพในการประสานงาน

ระหว่าง ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวงทีเ่กีย่วข้อง อ.ค.ต.ป. กลุม่กระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุม่จงัหวดัเพือ่บรูณาการข้อมูล

และกลไกการด�าเนินงานตามแผนงานบูรณาการที่ ค.ต.ป. ได้คัดเลือกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

1.2 สรุปจ�านวนโครงการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ�าปีงบประมาณ  

 พ.ศ. 2560 (ครัง้ที ่2)

 ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด แจ้งรายชื่อโครงการและ

แผนงานที่ได้พิจารณาคัดเลือกในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ซึ่งได้แจ้งให้ ค.ต.ป. ทราบ และสามารถ

สรุปจ�านวนแผนงานและโครงการได้ ดังต่อไปนี้

 1) โครงการประเภทที่ 1 แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

  ลักษณะที่ 1 : การด�าเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด

  ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการไม่สังกัด กระทรวง 

หรือทบวง ได้คัดเลือกโครงการเพื่อด�าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล จ�านวน 30 โครงการ และ 

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดได้พิจารณาคัดเลือกโครงการมาด�าเนินการ จ�านวน 8 โครงการ รวมโครงการภายใต้นโยบาย

ยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด ที่ได้รับการตรวจ ติดตาม และประเมินผลทั้งสิ้น 38 โครงการ ดังนี้
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ล�าดับ โครงการ

ส�านักนายกรัฐมนตรี

1. โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระยะที่ 4

กระทรวงกลาโหม

2. โครงการพัฒนาพื้นที่กองทัพอากาศ บางซื่อ (ระยะที่ 1) (ลับมาก)

กระทรวงการคลัง

3. ศูนย์ที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior complex)

กระทรวงการต่างประเทศ

4. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว

6. โครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

7. โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

8. โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9. โครงการแหล่งน�้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม.

กระทรวงคมนาคม

10. กิจกรรมก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11. โครงการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ซากดึกด�าบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา/จัดการซากดึกด�าบรรพ์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

12. โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 1 การขยายโครงข่าย

กระทรวงพลังงาน

13. โครงการพลังงานชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงานปี 2560

14. โครงการการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

กระทรวงพาณิชย์

15. โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

16. โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา



รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ครั้งที่ 2)6

ล�าดับ โครงการ

กระทรวงมหาดไทย

17. กิจกรรมจัดที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน

18. กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน

กระทรวงยุติธรรม

19. โครงการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน

กระทรวงแรงงาน

20. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการเพื่อการแข่งขัน

กระทรวงวัฒนธรรม

21. โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22. โครงการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

23. โครงการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

24. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

กระทรวงศึกษาธิการ

25. ทวิศึกษา

กระทรวงสาธารณสุข

26. โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

27. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ (DHS)

กระทรวงอุตสาหกรรม

28. ค่าใช้จ่ายในการพฒันาเพ่ือปรบัโครงสร้างการปรบัปรงุพนัธุอ้์อยและพฒันาระบบบรหิารจัดการการผลติอ้อยอย่างครบวงจร

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�าเภออรัญประเทศ  

จังหวัดสระแก้ว

33. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสามแยกทางหลวงหมายเลข 348 - บ้านป่าไร่ ต�าบลป่าไร่ อ�าเภออรัญประเทศ  

จังหวัดสระแก้ว
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ล�าดับ 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�้าแร่ฝั่งอันดามัน (ระยะที่ 1 - 4)

 ลักษณะที่ 2 :  การด�าเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกแผนงานบูรณาการ 

จ�านวนอย่างน้อย 1 แผนงาน ส�าหรับใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของส่วนราชการ และให้ อ.ค.ต.ป. 

กลุ่มจังหวัด พิจารณาคัดเลือกแผนงานบูรณาการมาด�าเนินการ จ�านวนอย่างน้อย 1 แผนงาน ซึ่ง ค.ต.ป.  

ประจ�ากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ได้พิจารณาคัดเลือกแผนงานบูรณาการ 

มาด�าเนินการ จ�านวน 10 แผนงาน ดังน้ี

ล�าดับ แผนงานบูรณาการ โครงการท้ังหมด
โครงการที่คัดเลือก

ตรวจติดตาม

1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 66 38

2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 203 4

3 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม

13 3

4 บริหารจัดการทรัพยากรน�้า 45 18

5 พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 49 40

6 สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 54 5

7 ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 64 5

8 ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 36 3

9 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 25 3

10 การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 13 7

รวม 568 126
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 2) โครงการประเภทที่ 2 แผนงานส�าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก�าหนด 

  ค.ต.ป. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกแผนงานให้ส่วนราชการและจังหวัดด�าเนินการ เป็นแผนงาน 

Top Down จากกรอบแนวคิดระดับนโยบาย ซ่ึงจะก�าหนดให้ด�าเนินการในทุกกระทรวงและทุกกลุ่มจังหวัด  

เพื่อเป็นการประเมินผลภาพรวมของแผนงานบูรณาการนั้น ทั้งในมิติพื้นที่และมิติภารกิจ รวมถึงเป็นการพัฒนา

กลไกการด�าเนินงานเชิงบูรณาการของ ค.ต.ป. ให้เกิดเอกภาพในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

  ส�าหรับการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค.ต.ป. ได้ก�าหนดแผนงาน Top Down เพื่อให้ 

ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง/อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

โครงการ จ�านวน 1 แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการในกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ 2 (แผนงาน

ส�าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก�าหนด) ของส่วนราชการ จะเป็นการด�าเนินงานร่วมกันระหว่าง ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง                 

ท่ีเก่ียวข้อง กับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ซึ่งจะต้องท�าหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้ง 

การจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานเสนอต่อ ค.ต.ป. ส่วนการด�าเนินการของจังหวัด ให้ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด  

ท�าหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้งการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานเสนอต่อ ค.ต.ป.  

ต่อไป โดยก�าหนดให้ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ท�าหน้าที่ในการบูรณาการและเป็นเจ้าภาพ 

ในการประสานงานระหว่าง ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวงที่เกี่ยวข้อง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด 

เพือ่บรูณาการข้อมลูและกลไกการด�าเนนิงานตามแผนงานบูรณาการที ่ ค.ต.ป. ได้คดัเลอืกให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ล�าดับ แผนงานบูรณาการ
โครงการ
ทั้งหมด

โครงการที่คัดเลือก
ตรวจติดตาม

1 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 21 21



รายงานความก้าวหน้าการดำาเนินงาน
ตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ

บทที่ 2
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บทที่ 2 รายงานความก้าวหน้าการดำาเนินงาน
  ตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแนะ
  ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
  ประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ

 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ก�าหนดให้คณะอนกุรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กลุ่มกระทรวงและกลุ่มจังหวัด และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจ�ากระทรวง (ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง) คณะต่าง ๆ  จัดท�ารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�าเนินงาน และการติดตามประเมินผลในด้านต่าง ๆ เสนอต่อ
รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) 
โดย ค.ต.ป. ได้ประมวลเป็นรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พร้อมจัดท�าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
การตรวจสอบและประเมินผลเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติให้ส่วนราชการต่าง ๆ ด�าเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องและได้น�าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ยิ่งขึ้นต่อไป

 ส�าหรับรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ครั้งที่ 2) 
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/กลุ่มจังหวัด  ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องได้มีการรายงาน 
ความก้าวหน้าทีส่่วนราชการได้ด�าเนนิการตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2560 รวมถงึการด�าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559) 

โดยมีประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลครอบคลุม 6 ด้าน คือ  1) ด้านการตรวจราชการ 2) ด้านการตรวจสอบภายใน 
3) ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 4) ด้านการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
5) ด้านรายงานการเงิน 6) การสอบทานกรณีพิเศษ/การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

สรุปในภาพรวมตามประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 2.1 การสอบทานกรณีปกติ

	 	 v	 มิติด้านการบริหารจัดการ

   1) การตรวจราชการ

มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน

ข้อค้นพบ

การจัดท�าแผนการตรวจราชการประจ�าปี โดยส�านักตรวจราชการของกระทรวง พบว่ามีบางกระทรวงจัดท�าแผนการตรวจราชการ

ประจ�าปี ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และตัวชี้วัดของกระทรวง รวมทั้งส�านักตรวจราชการบางหน่วยงานไม่ได้ก�าหนด

มาตรการในการติดตามผลการด�าเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะ
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มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน

 1. ส� านักงานปลัดส�า นักนายกรัฐมนตรี 

ในฐานะเจ้าภาพหลัก ควรก�าหนดแผนการตรวจ

ราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู ้ตรวจราชการ

ประจ�ากระทรวงทุกกระทรวง โดยก�าหนดแผน 

และจดัระบบการลงปฏบิตังิานในพืน้ทีใ่ห้เหมาะสม

และสอดคล้องกับสภาพการณ์เงือ่นไขและข้อจ�ากดั

ของผู้ตรวจราชการประจ�ากระทรวงแต่ละกระทรวง

 2. ควรศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาของ 

การตรวจราชการว่า สภาพการณ์ท่ีเป็นอยู ่ใน

ปัจจบุนัมปัีญหาด้านใดบ้าง โดยจดัให้มกีารประชมุ

หารอืร่วมกนัระหว่างผู้ตรวจราชการประจ�ากระทรวง

ทุกกระทรวงในประเด็นต่าง ๆ เช่น ภาพรวมเรื่อง

จ�านวนเขตตรวจราชการ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน

สนับสนุนการตรวจราชการ เป็นต้น

 - ส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตรไีด้ก�าหนดแผนการตรวจราชการแบบ

บูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง โดย

  1) การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือจัดท�าแผนการตรวจราชการแบบ 

บูรณาการของผู้ตรวจราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณา

กรอบประเด็นนโยบายส�าคัญเพื่อพิจารณาคัดเลือกจุดเน้น/ประเด็นปัญหา 

ที่สอดคล้องกับประเด็นของนโยบายส�าคัญ 

  2) ประชุมคณะท�างานจัดท�าแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบ

บรูณาการของผู้ตรวจราชการซ่ึงประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการส�านกันายกรฐัมนตรี 

และผู้ตรวจราชการกระทรวง เพื่อพิจารณาก�าหนดแนวทางและวิธีการ 

ตรวจราชการ กรอบประเด็นการตรวจติดตาม เครื่องมือในการตรวจติดตาม 

รปูแบบรายงานของการตรวจราชการแบบบรูณาการโดยจดัระบบการลงปฏิบตังิาน

ในพ้ืนที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์เงื่อนไขและข้อจ�ากัดของ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแต่ละกระทรวง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ก�าหนดตรวจติดตามในพื้นที่ร่วมกันอย่างน้อยเขตตรวจราชการละ 2 จังหวัด 

(นร)

 - ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีได้ว่าจ้างสถาบันพระปกเกล้าเป็น 

ทีป่รกึษาในการวจิยั เพือ่วเิคราะห์และพฒันาระบบการตรวจราชการในภาพรวม 

โดยมีขอบเขตการศึกษาวิจัย คือ ค้นหา และวิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย ปัญหา 

และอุปสรรคของระบบการตรวจราชการในปัจจุบัน ความเหมาะสมของ

แนวทางและวิธีการตรวจราชการท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน และความสอดรับกับ 

สภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และการปฏิรูประบบราชการที่ก�าลังจะเกิดขึ้น

ในอนาคต 

 - ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีได้จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่าง 

ผูต้รวจราชการกระทรวงทุกกระทรวงในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัข้อคดิเหน็เพ่ือพัฒนา

ระบบการตรวจราชการเป็นประจ�าทุกปี (นร)

ข้อค้นพบ

ระบบฐานข้อมูลการตรวจราชการแบบบูรณาการระหว่างผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรี  และผู้ตรวจราชการประจ�า

กระทรวงต่าง ๆ ยังไม่สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ในการด�าเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 - ควรจัดให ้มีระบบฐานข้อมูลการตรวจ

ราชการเพือ่ใช้เป็นฐานข้อมูลกลางในการด�าเนินงาน

ร่วมกัน และควรศึกษาความเป็นไปได้ในการน�า

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน�ามาใช้ใน 

การพัฒนาและด�าเนินงานด้านการตรวจราชการ

 1) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี  

ได้มีการขับเคลื่อนการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามา 

สนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อให้ผู้ตรวจราชการได้มีข้อมูล

ศึกษาล่วงหน้าก่อนการลงพื้นที่ตรวจราชการโดยประสานความร่วมมือกับ

ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ส�านักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ และส�านักงานสถิติแห่งชาติในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ

สนับสนุนการตรวจราชการ (Intelligence  Map for Executives : iMAP) 
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มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน

การบริหารจัดการขยะ (โครงการต้นแบบ) น�าร่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เป ็นต้นแบบและขยายผลครอบคลุมทุกจังหวัด ทั่วประเทศ (ยกเว ้น

กรุงเทพมหานคร) และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 

การบริหารจดัการขยะ เช่น กรมควบคมุมลพษิ กรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม 

ในการสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศ การบริหารจัดการขยะ

 2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ก�าหนดตรวจตดิตามประเดน็นโยบาย

ส�าคัญการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และใช้ระบบภูมิสารสนเทศ

สนับสนุนการตรวจราชการ (iMAP) ซึ่งได้มีการพัฒนาโดยมีการน�าข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์พื้นที่  

และการให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจง 

ท�าความเข้าใจเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์จากระบบ (iMAP) ให้แก่ผู้ตรวจราชการ 

และผู ้สนับสนุนการตรวจราชการ นอกจากน้ี คณะท�างานจัดท�าแผน 

และขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ได้มี 

มตเิหน็ชอบให้แต่งตัง้คณะท�างานพฒันาระบบภมูสิารสนเทศการตรวจราชการ

และการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพือ่ขับเคล่ือนการพฒันาระบบภมูสิารสนเทศฯ 

อีกด้วย (นร)

ข้อค้นพบ 

ระบบการประสานการด�าเนินงานระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวง และ ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง เพื่อรับการสนับสนุนข้อมูล 

ด้านการตรวจราชการส�าหรับใช้ในการจัดท�ารายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการยังขาดประสิทธิภาพและ 

ไม่มีระบบการด�าเนินงานที่ดีเท่าที่ควร

 - ควรก�าหนดให้มีการประชุมหารือร่วมกัน 

อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อวางระบบ 

และกลไกการประสานการด�าเนินงานร่วมกัน

ระหว่าง ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง ผู้ตรวจราชการ

กระทรวง และผูต้รวจราชการกรม โดยให้ส�านกังาน

ปลัดกระทรวง ทุกกระทรวงเป็นเจ้าภาพหลัก 

ในการจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกัน

 - ส�านกัตรวจราชการ ส�านกังานปลัดส�านกันายกรฐัมนตร ีได้มกีารสนบัสนนุ

ข้อมูลด้านการตรวจราชการส�าหรับใช้ในการจัดท�ารายงานผลการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการตามที่ ค.ต.ป. ร้องขอ (นร)

ข้อค้นพบ 

การจัดท�ารายงานผลการตรวจราชการของบางกระทรวง ไม่มีผลการด�าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่มีผลการวิเคราะห์

และการประเมินผลการด�าเนินงานในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า รวมทั้งส่วนราชการไม่ได้น�ารายงาน 

ความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา รอบ 6 เดือน มารายงานผลจึงท�าให้ไม่สามารถทราบความคืบหน้าและผลของการแก้ไขปัญหา
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มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน

 - การจัดท�ารายงานผลการตรวจราชการ  

ควรมีผลวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเป้าหมายและ

ควรมีการประเมินผลการด�าเนินงานท้ังในเชิง

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า เพื่อให้

เหน็ผลสมัฤทธิข์องการตรวจราชการได้อย่างชดัเจน 

โดยอาจระบุประเด็นข้อค้นพบในพื้นท่ีต่าง ๆ 

ที่พบเหมือนกันในหลายพื้นที่ และน�าเสนอเป็น 

ข้อเสนอแนะระดบันโยบาย  กับข้อเสนอแนะระดบั

ปฏิบัติ  เพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 ส�านักงานปลัดส�านัก

นายกรัฐมนตรีได้ก�าหนดรูปแบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงโดยให้กระทรวงมีการรายงานเป้าหมายของ 

แผนงาน/โครงการ และผลการด�าเนินการตามเป ้าหมาย ตลอดจน 

การประเมินผลการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ และผลการด�าเนินการ 

เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ส่วนการรายงานของผู้ตรวจราชการส�านักนายก

รัฐมนตรีเป็นการวิเคราะห์ผลในภาพรวมของประเด็นนโยบาย และวิเคราะห์

ผลของการที่หน่วยงานในระดับพื้นที่น�าข้อเสนอแนะของผู ้ตรวจราชการ 

ไปปฏิบัติ

 2) การรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ

ส�านักนายกรัฐมนตรี และรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 ได้มีการระบุประเด็นข้อค้นพบ

ในพ้ืนที่ พร้อมทั้งเสนอเป็นข้อเสนอแนะระดับนโยบายและข้อเสนอแนะ 

ระดับปฏิบัติ โดยในส่วนของข้อเสนอแนะระดับนโยบายได้ผ่านการพิจารณา

กลั่นกรอง โดยคณะท�างานจัดท�าแผนและขับเคล่ือนการตรวจราชการ 

แบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ และน�ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณา 

มีค�าส่ังให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะ 

ของผู้ตรวจราชการไปพิจารณาด�าเนินการ และติดตามผล โดยมีการสรุปผล

การด�าเนินการของหน่วยงานต่างๆ ตามข้อเสนอแนะไว้ในรายงานภาพรวม 

ผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 น�าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบเรียบร้อยแล้ว (นร) 

ข้อค้นพบ

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนบางกระทรวงยังขาดความเข้าใจภารกิจงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง จึงให้ข้อเสนอแนะ 

และให้ค�าปรึกษาในประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการที่ก�าหนดไว้

 1. ควรมีการทบทวนการก�าหนดคุณสมบัติ 

กระบวนการสรรหา การคัดเลอืกและการกลัน่กรอง 

ผู ้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่ง 

ทีป่รกึษาผูต้รวจราชการภาคประชาชนอย่างเข้มข้น

มากขึน้และควรมกีารก�าหนดบทบาทอ�านาจหน้าท่ี

ของที่ปรึกษาผู ้ตรวจราชการภาคประชาชน  

รวมทั้ง ก�าหนดกลไกการด�าเนินงาน และประสาน 

การด�าเนนิงานระหว่างผูต้รวจราชการประจ�ากระทรวง

และท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนให้มี

ความถูกต้องเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

 1) ส�านกัตรวจราชการ ส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตร ีขอเรยีนชีแ้จง

ว่าการจัดตั้งเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนของส�านักงาน 

ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน 

ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการตรวจราชการ  ระบบการตรวจราชการเกดิการพฒันา 

สอดรบักบัการบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วม  โดยเป็นทีป่รกึษาของผูต้รวจราชการ

ส�านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง ทั้งนี้ ได้มีการก�าหนดบทบาท

หน้าที ่และหลักเกณฑ์ในการสรรหาโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส�านกังาน

ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ได้ด�าเนินการแต่งตั้งที่ปรึกษาผู ้ตรวจราชการ 

ภาคประชาชน วาระท่ี 5 แล้ว โดยใช้แนวทาง ตามวธิกีารบรหิารกิจการบ้านเมืองทีดี่ 

สรรหาดังกล่าวข้างต้น มีวาระด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี (ปี พ.ศ. 2559 - 2560)  

ทั้งนี้  ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีจะได้ด�าเนินการวิเคราะห์และทบทวน
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มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน

 2. ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีควร

ก�าหนดให้มีการประชุมหารือ และแลกเปลี่ยน

ข้อคดิเหน็ร่วมกัน เพือ่ซกัซ้อมความเข้าใจในบทบาท

การด�าเนินงานร่วมกันระหว่างผู ้ตรวจราชการ

กระทรวงและทีป่รกึษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ  

การก�าหนดคุณสมบัติและกระบวนการสรรหาที่ปรึกษาผู ้ตรวจราชการ 

ภาคประชาชนในวาระที่ 6 (ปี พ.ศ. 2561 - 2562) ต่อไป

 2) ก�าหนดให้มีการประชุมสัมมนาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ส�าหรับใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�านกัตรวจราชการ ได้ก�าหนดให้มกีารประชมุสัมมนา

ทีป่รึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เป็นรายกลุ่มจงัหวดั รวม 18 กลุ่มจงัหวดั/

ครั้ง และมีการบูรณาการร่วมกันกับการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาล

จังหวัด (ก.ธ.จ.) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  (1) เพื่อก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงานร่วมกันทั้งในส่วนของ 

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนและ ก.ธ.จ. ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

อันน�าไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

  (2) เพื่อให้ที่ปรึกษาผู ้ตรวจราชการภาคประชาชนและ ก.ธ.จ.  

มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ อันเป็นการเสริมสร้าง

ศักยภาพและความเข้มแข็งของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (นร)

ข้อค้นพบ 

ผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนงานตรวจราชการ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณส�าหรับการตรวจราชการไม่สอดคล้องกับ

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย งบประมาณที่ได้รับมีจ�ากัด ท�าให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงไม่สามารถลงพื้นที่ตามแผนการตรวจราชการ

แบบบูรณาการได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่ผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรีก�าหนด

 - ควรก�าหนดมาตรการและแนวทางทีส่ามารถ 

เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนเพ่ือให้ผู ้บริหารของ 

ส่วนราชการให้ความส�าคัญและเห็นถึงประโยชน์

ของกลไกและระบบการตรวจราชการ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งกระบวนการเข้าสู่ต�าแหน่งผู้ตรวจราชการ

ประจ�ากระทรวง  ผู้ตรวจราชการกรม และก�าหนด

จ�านวนผู้ปฏิบัติงานซึ่งท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ

และสนบัสนนุการด�าเนนิงานให้กบัผูต้รวจราชการ 

ให้เหมาะสม เพยีงพอ และสอดคล้องกบัภาระงาน 

เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานด้านการตรวจราชการ

 - ได้พยายามจัดท�าร่างระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจ

ราชการ พ.ศ. ....ร่วมกบัผูแ้ทนหน่วยงานระดบักระทรวงทีม่อีตัราผูต้รวจราชการ 

หรือผู ้ปฏิบัติหน้าที่เสมือนผู้ตรวจราชการ ซ่ึงร่างระเบียบดังกล่าวเป็น 

การปรับปรุงเนื้อหาของระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ 

พ.ศ. 2548 ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการตรวจราชการ 

ที่ปฏิบัติจริง และได้ก�าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการที่มีอัตราผู้ตรวจราชการ 

ทั้งระดับกระทรวงและกรม พิจารณาจัดโครงสร้างภายในส่วนราชการเป็น 

หน่วยงานรองรบังานตรวจราชการ  และจัดสรรงบประมาณ บคุลากรสนบัสนนุ

งานตรวจราชการ เครื่องมือ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานตรวจราชการ  

ในจ�านวนท่ีเหมาะสมและเพียงพอแต่อย่างไรก็ดี ร่างระเบียบฯ ดังกล่าวยังมี

ประเด็นอื่น ๆ ที่ยังไม่สอดรับกับแนวทางของฝ่ายบริหารจึงยังไม่ผ่านการพิจารณา

ของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) นอกจากนี้ ส�านักงานปลัด 

ส�านักนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่จะท�าให้ฝ่ายบริหารเกิด 

การยอมรบัและเหน็ความส�าคญัของการตรวจราชการมีความจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ี

จะต้องด�าเนินการพัฒนาระบบการตรวจราชการในประเด็นส�าคัญ ได้แก่ 
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  1) การสร้างมาตรฐานวชิาชพีการตรวจราชการให้เป็นทีย่อมรบั เพือ่สร้าง

ความส�าคัญและความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสายงานผู้ตรวจราชการ

และบุคลากรสนับสนุนการตรวจราชการ 

  2) การผลักดันให้มีการก�าหนด Career Path ของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงในการเข้าสู่ต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง อยู่ระหว่างการจ้างสถาบัน 

พระปกเกล้าเป็นทีป่รกึษาในการวจิยัเพือ่วเิคราะห์ และพฒันาระบบการตรวจ

ราชการในภาพรวม คาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 

2560 โดยจะน�าผลการวจัิยดงักล่าวจดัท�าหลักสูตรฝึกอบรมผู้ตรวจราชการและ

บคุลากรสนบัสนนุการตรวจราชการในทกุระดบัทีม่มีาตรฐาน  ซึง่จะเป็นการสร้าง

มาตรฐานวิชาชีพการตรวจราชการ รวมทั้ง จะได้ผลักดันให้มีการก�าหนด  

Career Path ของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการเข้าสู่ต�าแหน่งผู้บริหาร 

ระดบัสูงตามข้อส่ังการของรองนายกรฐัมนตร ี(นายวษิณ ุเครอืงาม) ต่อไป (นร)

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม

 1. ค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ

ที่ 3/2560 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 ก�าหนด 

ให้มีคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตาม

กรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ 

การสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ให้ทุก

กระทรวงแต ่งตั้ งคณะท�างานเพื่อสนับสนุน 

การด�าเนินการของ ป.ย.ป. ขึน้ภายในส�านกังานปลดั

กระทรวงโดยให้ก�าหนดผู้รับผิดชอบในภาพรวม

และในแต่ละยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน

 2. ให้ทกุส่วนราชการเร่งรดัการจัดท�าทะเบียน 

รายชือ่ผู้ได้รบัรางวลัจากการแข่งขนัระดบัชาตแิละ

ระดบันานาชาตปิระเภทต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่

ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ศิลปวัฒนธรรมวิชาชีพเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ 

รวมถงึให้ทกุส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัจดัท�า

เอกสารหรอืสือ่ต่าง ๆ  เพือ่ใช้ในการประชาสมัพนัธ์

หรือสร้างการรับรู้เก่ียวกับการด�าเนินโครงการ/

กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล โดยให้จัดส่งสื่อ 

ดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการ

จังหวัดทุกจังหวัด เพื่อท�าความเข้าใจและน�าไป

ถ่ายทอดหรือเผยแพร่อย่างทั่วถึง

 - กระทรวงวัฒนธรรมได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน  

ตามกรอบการปฏริปูประเทศ ยทุธศาสตร์ชาต ิและการสร้างความสามคัคปีรองดอง 

(ป.ย.ป.) เรียบร้อยแล้ว (วธ)

 - กระทรวงวฒันธรรมได้จดัท�าทะเบยีนรายชือ่ผูไ้ด้รบัรางวลัจากการแข่งขนั

ระดับชาติและระดับนานาชาติโดยได้ส่งข้อมูลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์ รวมทั้งได้รวบรวมข้อมูลการส่งเสริม สนับสนุนการด�าเนินงานของ

หน่วยงานในสังกดักระทรวงวฒันธรรม กระทรวงศกึษาธกิาร รวมถงึหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน ในรอบปี 2557 - 2560 เป็นฐานข้อมูลใช้ประโยชน์ต่อไป  

นอกจากน้ี ได้จัดท�าวีดิทัศน์สรุปผลการจัดประกวดแข่งขันการแสดงทาง

วัฒนธรรมระดับนานาชาติเสนอคณะรัฐมนตรี

 - กระทรวงวัฒนธรรมได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและด�าเนินการ 

จัดส่งคู ่มือเอกสารหรือสื่อต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือสร้าง 

การรับรู้เกี่ยวกับการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายรัฐบาลและ 

ข้อสั่งการแล้ว โดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดท�าคู่มือ เอกสาร หรือสื่อต่าง ๆ  อาทิ 

การน�าส่ือโฆษณาวีดิทัศน์ออกเผยแพร่ในราชอาณาจักร การส่งภาพยนตร์ที่

สร้างขึ้นในราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณาจักร คู่มือร้านเกม พ.ร.บ. 

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 คู่มือระบบ National Single Window 

(NSW) น�าเข้า ส่งออก โบราณวัตถ ุศลิปวัตถ ุข้อแนะน�าการแต่งกายทีเ่หมาะสม 

ในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดชและการรณรงค์ด้านการแต่งกายที่เหมาะสมในบริเวณศาสนสถาน 

และโบราณสถานต่าง ๆ เป็นต้น (วธ)
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   2) การตรวจสอบภายใน

มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน

ข้อค้นพบ

เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏิบตังิานด้านการตรวจสอบภายใน มีความรูแ้ละทกัษะความช�านาญงานด้านการตรวจสอบภายในบางด้านยงัไม่เพยีงพอ 

เช่น ความช�านาญและทักษะทางการบัญชี การเงิน การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบการด�าเนินงาน 

เป็นต้น

 - ควรส ่ ง เ สริ มการสร ้ า งทั กษะ  ความรู  ้

ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ 

ผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ 

รวมทั้งมีแผนการพัฒนาฝึกอบรม เพื่อสร ้าง 

ความต ่อ เนื่ องและความเข ้มแข็งให ้ ระบบ 

การตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มปีระสิทธภิาพ

มากขึ้น

 - กรมบัญชีกลางได้พัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะการปฏิบัติงานให้กับ 

ผู้ตรวจสอบภายในโดยการจัดฝึกอบรม 1) หลักสูตรวิชาชีพ : หลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 2) หลักสูตรเสริมสร้าง

สมรรถนะของผู้ตรวจสอบภายใน 3) หลักสูตรเครือข่ายการตรวจสอบภายใน 

(กค)

 - กระทรวงมหาดไทยได้เสนอค�าขอต่อคณะกรรมการก�าหนดเป้าหมาย และ

นโยบายก�าลังคนภาครัฐ (คปร.) เพื่อขอรับการจัดสรรอัตราเพิ่มใหม่ให้

สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น  ดังนี้

  1) ต�าแหน่งนกัวชิาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏบิตักิารหรอืช�านาญการ 

จ�านวน 185 อัตรา ซึ่งจังหวัดจะมีนักวิชาการตรวจสอบภายในรวมจังหวัดละ 

5 อัตรา 

  2) ต�าแหน่งนักวิชาการเงิน/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ�านวน  

67 อัตรา ซ่ึงจังหวัดจะมีต�าแหน่งนักวิชาการเงิน/เจ้าพนักงานการเงินและ 

บัญชี รวมจังหวัดละ 5 อัตรา  (มท)

 - กระทรวงพาณชิย์ได้ปรบัแผนการด�าเนนิงานให้สอดคล้องกบัอตัราก�าลงั

ที่มีอยู่ (พณ)

ข้อค้นพบ

แผนการตรวจสอบภายในยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจการตรวจสอบและบางหน่วยงานมีการปรับลดหน่วยงาน/กิจกรรมตามแผน 

การตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราก�าลังที่มีการเปลี่ยนแปลงและศักยภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

 1. หัวหน้าส่วนราชการควรให้ความส�าคัญ 

กับการมีส่วนร่วมในการวางแผนการตรวจสอบ

ภายใน นอกจากการพิจารณาอนุมัติแผนการ 

ตรวจสอบควรมอบนโยบายทิศทางการก�าหนด

ประเด็นส�าคัญในแผนการตรวจสอบประจ�าปีให้

ครอบคลุมทุกประเด็น เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน

สามารถวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ

ส่วนราชการได้อย่างแท้จริง

 2. ควรก�าหนดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรม

ส�าหรับ ผู้บริหารระดับสูงทุกระดับ โดยให้มีหัวข้อ 

การตรวจสอบภายในอยูใ่นหลกัสตูรเพือ่ให้ผูบ้รหิาร

 - หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้ความส�าคัญกับ 

การมีส่วนร่วมในการวางแผนการตรวจสอบภายในเป็นประจ�าทุกปี โดยมอบ

นโยบายทิศทางการก�าหนดประเด็นส�าคัญในแผนการตรวจสอบประจ�าปีให้

ครอบคลุมทุกประเด็น รวมทั้งกลุ่มตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบ

ภายในประจ�าปี โดยค�านึงถึงอัตราก�าลัง และ man - day เพื่อให้เหมาะสมกับ

การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้ตรวจสอบภายในมีเส้นทาง 

สายอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจนขึ้น

 - กรมบัญชีกลางให้ความรู้ด้านการตรวจสอบภายในแก่ผู้บริหาร ดังนี้

  1) หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) 

โดยกรมบัญชีกลางก�าหนดหัวข ้อวิชาการด้านการควบคุมภายในและ 

การตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู ้บริหารระดับกรมและส�านัก/กอง/ศูนย ์

ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการตรวจสอบภายใน



รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ครั้งที่ 2)18
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สามารถใช้กระบวนการตรวจสอบภายในเป็น 

เครื่องมือในการบริหารงานได้อย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  2) การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้าน 

การเงนิการคลัง โดยรางวลันีแ้สดงให้เหน็ถงึความสามารถในการบรหิารจดัการ

ภายในของส่วนราชการทั้ง 5 มิติ คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้าน 

การเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชี มิติด้านการตรวจสอบภายใน และมิติด้าน 

ความรับผิดทางละเมิด (กค)

ข้อค้นพบ 

แบบประเมินตนเองของผู ้ตรวจสอบภายในควรมีค�าอธิบายระดับคะแนนและปรับประเด็นค่าคะแนนบางส่วนเพื่อให้ 

ผลการประเมินสะท้อนถึงสิ่งที่จะน�าไปพัฒนาคุณภาพงานต่อไป

 - แบบประเมินตนเองของผู้ตรวจสอบภายใน 

เห็นควรให้กรมบัญชีกลางเพิ่มเติมค�าอธิบายของ

ระดับคะแนนให้ชัดเจนมากขึ้น รวมท้ังควรมี 

การปรับประเด็นที่มีค่าคะแนนระดับ 4 เพื่อให้ได้

มาตรฐานในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

 - กรมบัญชีกลางได้ด�าเนินการปรับปรุงแนวทางและแบบประเมินตนเอง

ของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ซึ่งก�าหนดให้ส่วนราชการใช้

แนวทางและแบบประเมนิตนเองทีป่รบัปรงุใหม่ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เป็นต้นไป (กค)

   

    3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน

ข้อค้นพบ

บางส่วนราชการและจังหวัดยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการด�าเนินการควบคุมภายในตามขั้นตอนต่าง ๆ  การรายงานตามแบบ

รายงานต่าง ๆไม่สอดคล้องกัน และการพิจารณาความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องการให้

ตรวจสอบ ซึ่งส่งผลต่อความส�าเร็จในการควบคุมความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมาย

 - ผู้บริหารควรให้ความส�าคัญในกระบวนการ

ปฏิบัติงานตามแผนปรับปรุงควบคุมภายใน และ

เป็นผูน้�าในการด�าเนนิงานวเิคราะห์ความเสีย่งและ

จดัท�าแผนการควบคมุโดยสนบัสนนุให้มกีารน�าเอา

ภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ส�าคัญของหน่วยงาน 

มาวิเคราะห์ความเสีย่ง ก�าหนดแนวทางการปรบัปรงุ

ในภาพรวม เพื่อให้ครอบคลุม สภาพปัญหา 

ทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะ

ประเดน็ท่ีท�าให้ส่วนราชการไม่สามารถ ด�าเนนิงาน

ได้บรรลุเป้าหมาย

 1) ผู้บริหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุม

ภายในเพื่อก�าหนดแนวทางและติดตามผลการด�าเนินงาน และมีการประชุม 

รับค�าชี้แจงและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่อย่างสม�่าเสมอ (พน)

 2) ส่วนราชการได้มีการปรับปรุงแผนการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง  

โดยมีการประเมินความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ตามภารกิจและวัตถุประสงค ์

การด�าเนินงานที่ส�าคัญไว้ในแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในส�าหรับ 

ครั้งต่อไป (พน)

 3) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงสาธารณสุข  ได้ก�าหนดตัวชี้วัด 

ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมนิระบบ

การควบคุมภายใน เป็นตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข 

โดยกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบการด�าเนินงาน

ประเมินผลการด�าเนินงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดวางระบบ 

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงบนเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบ

ภายในระดับกระทรวง (สธ) 
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    4) การปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน

ข้อค้นพบ

ตัวชี้วัดมิติภายใน : ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ มีผลการด�าเนินงานต�่ากว่าค่าเป้าหมาย หรือตัวชี้วัดบางตัวอยู่ระหว่าง 

การด�าเนินการ หรือรอผลการประเมินจากส่วนกลาง และมีการระบุการด�าเนินงานเป็นค่า N/A รวมไปถึงบุคลากรยังขาดความรู้

และความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการใช้ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามค�ารับรองฯ โดยเฉพาะความรู้เรื่องการประเมินท่ีเป็น 

ค่าทางสถิติ รวมทั้งการรายงานผลการประเมินตนเองของจังหวัดผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองฯ (e-SAR) 

ยังขาดความครบถ้วน สมบูรณ์

 1. ผู้บริหารควรเร่งรัดการปฏิบัติราชการเพื่อ

เพิ่มการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมาย 

โดยก�าชับให้ผู ้ปฏิบัติงานทุกระดับด�าเนินงานตาม

มาตรการอย่างเคร่งครดัและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้มี

ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหารือเพ่ือก�าหนด

แนวทางแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณเชิง

ระบบร่วมกัน และควรให้คณะกรรมการนโยบาย

การบริหารงานจังหวัดและกลุ ่มจังหวัดแบบ

บูรณาการ (ก.น.จ.) เป็นผู ้ประสานกับจังหวัด 

ในการปฏิบัติตามแนวทาง

 3. ผูบ้ริหารส่วนราชการ ควรให้ความส�าคญักับ

การรายงานผลให้ถกูต้อง ครบถ้วน เพือ่ใช้ประโยชน์

ในการปรับปรุงการด�าเนินงานให้ดียิ่งข้ึน และควร

สนับสนุนบุคลากรให้มีความเข้าใจในรายละเอียด 

ตัวชี้วัดและแนวทางการรายงานผล

 1) ส่วนราชการในสงักดักระทรวงการคลัง ได้มมีาตรการเร่งรดัการตดิตาม

การใช้งบประมาณรายจ่าย เพื่อเร่งรัดและติดตามการใช้งบประมาณให้ 

เป็นไปตามเป้าหมายรวมทั้งได้มีการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (กค)

 2) กรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมร่วมกันเพื่อหารือ

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  

และหน่วยงานอื่นเร่งรัดด�าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1  

ของปีงบประมาณ โดยเฉพาะงบฝึกอบรมประชมุสมัมนา ให้เบกิจ่ายไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส�าหรับรายจ่ายลงทุน 

ให้เตรยีมความพร้อมต่าง ๆ  ในการจดัซือ้จดัจ้างในส่วนจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 

กรมบญัชกีลางร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ส�านกังบประมาณ และส�านกังาน ก.พ.ร. 

ได้ร่วมกันเปิดคลินิกให้ค�าปรึกษาปัญหาในการด�าเนินงานให้กับจังหวัด 

และกลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย  (กค)

 3) รวบรวมสรุปรายงานผลค�ารับรองการปฏิบัติราชการเป็นประจ�า 

ทุกเดือนให้ผู ้บริหารรับทราบโดยเสนอในที่ประชุมเพื่อให้ผู ้บริหารทราบ 

ผลการด�าเนินงาน และใช้ในการติดตาม เร่งรัด และแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 

ของตัวชี้วัดได้อย่างทันท่วงที (กค)

 4) กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการสร้างความเข้าใจให้กับผู้รับผิดชอบ 

ในการจดัท�าตวัชีว้ดั เพือ่ให้มคีวามรูแ้ละเข้าใจแนวทางการด�าเนนิงานทีถ่กูต้อง 

(สธ)

 5) ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ได้ด�าเนินการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย 

งบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่าย 

งบประมาณและมกีารประชมุตดิตามการเบิกจ่ายระดบักระทรวง และระดบักรม 

เป็นประจ�าทุกเดือน (พน)
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   5) ด้านรายงานการเงิน

มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน

ข้อค้นพบ

อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั้งในภาพรวมและงบลงทุนของส่วนราชการมีการเบิกจ่ายต�่ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนด

 1. ควรปรับปรุงการด�าเนินงานทางการเงิน 

โดยก�าหนดแนวทางหรือมาตรการในการควบคุม

เร่งรัด ติดตาม ก�ากับดูแลเพื่อให้มีการเบิกจ่าย 

งบประมาณได้ตามเป้าหมายโดยให้ความส�าคัญ 

กับการก�ากับดูแล เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไป

ตามแนวทางหรือมาตรการที่ก�าหนด 

 2. เร่งรดัให้ส่วนราชการและจงัหวดัด�าเนนิการ 

เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

โดยก�าหนดให้ส่วนราชการและจังหวัดรายงาน

ความก้าวหน้าพร ้อมท้ังปัญหาและอุปสรรค 

ในการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับกระทรวงและ 

หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องทราบทุกระยะ

 3. ก�าหนดมาตรการแนวทางและหลักเกณฑ์

ในการจัดสรรและติดตามผลการเบกิจ่ายงบประมาณ

และก�าหนดแนวทางการวัดผลการปฏิบัติงานตาม

ตัวชี้วัดในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

โดยน�าผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด

และกลุ่มจังหวัดไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการวัดผล

ความก้าวหน้าของการด�าเนินงานและติดตาม 

ผลการปฏิบัติราชการโดยใช้เป็นองค์ประกอบ

ส�าหรับประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 1) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง มีการด�าเนินงานทางการเงิน 

ดังนี้ 

  1.1) มีการมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการก�ากับดูแล 

และตดิตามการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ เร่งรดัการเบกิจ่ายเงนิ โดยจดัท�าหนงัสอื

แจ้งหน่วยงานเพือ่เร่งรดัการเบกิจ่ายเงินงบประมาณประจ�าปีและงบลงทุน (กค)

  1.2) ได้ด�าเนินการแต่งตั้งคณะท�างานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน 

เพื่อเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีและติดตามข้อมูล 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเสนอ 

ผู้บริหารทราบ (กค)

  1.3) เจ้าหน้าที่บัญชีมีการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีอย่างเป็นระบบ

ก่อนบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS ดังน้ัน จึงท�าให้ข้อมูลการบันทึกบัญชีมี

ความผดิพลาดน้อย และสามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมลูทางบัญชีในระบบ GFMIS 

ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งมีคู่มือในการปฏิบัติงาน มีการสอนงาน 

อย่างเป็นระบบ การถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การบันทึกบัญชี 

มีความถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนมีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

และเป็นขั้นตอน (กค)

 2) กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่ก�ากับดูแลการใช้จ่ายเงินของ

แผ่นดินได้ด�าเนินการในหลายมิติเพื่อให้ส ่วนราชการสามารถเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณให้เป็นไปตามที่มติคณะรัฐมนตรีก�าหนด โดยรายละเอียด 

การด�าเนินการประกอบด้วย

  2.1) การสื่อสารท�าความเข้าใจกับส่วนราชการเพื่อให้เข้าใจมาตรการ 

หลักเกณฑ์ ซ่ึงจะส่งผลให้ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่าง 

ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่ติดขัดในข้อกฎหมาย หรือระเบียบ

  2.2) การก�าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นตัวชี้วัด 

ภาคบังคับของส่วนราชการ ซึ่งด�าเนินการร่วมกับส�านักงาน ก.พ.ร.

  2.3) สร้างทีมเฉพาะกิจเพื่อเป็นพี่เลี้ยง และ Contact Person ให้กับ

ทุกส ่วนราชการในการให ้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือหากเกิดข ้อติดขัด 

ในกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

  2.4) สร้างแรงจงูใจให้กบัส่วนราชการทีส่ามารถเบกิจ่ายงบประมาณได้

ตามเป้าหมาย ผ่านการมอบรางวลัองค์กรทีม่คีวามเป็นเลิศในการบรหิารจดัการ

ด้านการเงินการคลัง
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  2.5) จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงาน หรือรองหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณที่ได้รับงบประมาณสูง เพื่อชี้แจงมาตรการสนับสนุนการเร่งรัด 

การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐและเตรียมความพร้อมการด�าเนินงานโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  2.6) ร่วมกับส�านักงาน ก.พ.ร. ก�าหนดเป้าหมายเบิกจ่ายงบประมาณ

ภาพรวมเป็นตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  2.7) กรมบัญชีกลางมีค�าสั่ง ที่ ก 514/2559 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 

2559 แต่งต้ังคณะท�างานเฉพาะกิจในการติดตามเร ่งรัดการเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�าหรับส่วนภูมิภาค

มอบหมายให้ส�านักงานคลังเขตและส�านักงานคลังจังหวัดลงพื้นที่ติดตาม 

ความก้าวหน้าโครงการ (กค)

 3) กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทุกไตรมาส เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตาม 

มติคณะรัฐมนตรีก�าหนด ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 95.24 การเบกิจ่ายภาพรวมงบลงทุน 

ร้อยละ 71.34  (สธ)

 4) กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย 

งบประมาณระดับกระทรวงและระดับกรม ซ่ึงมีการจัดประชุมติดตามเร่งรัด 

การใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย

รัฐบาลร่วมกันเป็นประจ�าทุกเดือน รวมท้ังมีการประชุม VDO Conference 

และได้ตรวจตดิตามในระดับพืน้ที ่จัดท�ารายงานผลการด�าเนนิงาน และแนวทาง

แก้ไขให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ (มท)

 5) กระทรวงพลังงานได้ด�าเนินการประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่าย

เงินงบประมาณอย่างสม�่าเสมอ เพื่อพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงาน 

และแผนการเบิกจ่ายฯ ให้สอดคล้องสามารถบรรลุตามเป้าหมาย รวมถึง 

มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นประจ�า 

ทุกเดือน และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยด�าเนินการให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (พน)
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บางหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าท่ีบัญชีเป็นการเฉพาะหรือมีอัตราก�าลังผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อภาระงานที่ต้องปฏิบัติเนื่องจาก 

มกีารโยกย้ายเปลีย่นแปลงเจ้าหน้าทีบ่่อยครัง้ท�าให้การบนัทกึบญัชมีีข้อบกพร่องและข้อผดิพลาด ซึง่เป็นประเดน็ปัญหาซ�า้เดมิ เช่น 

บัญชีผิด หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก�าหนด

 1. ผู้บริหารส่วนราชการควรให้ความส�าคัญ 

ในการแก้ไขปัญหาการบันทึกบัญชีผิดพลาดและ 

เร่งแก้ไขปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS 

ให้ถูกต้องอย่างเร่งด่วน ในกรณีท่ีไม่สามารถ 

ด�าเนินการได ้เอง ควรขอความร ่วมมือหรือ 

ความช ่วยเหลือจากผู ้ เช่ียวชาญเฉพาะด ้าน  

พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบรายการบัญชีก่อน

บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS

 2. เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจทีจ่�าเป็นให้กับ 

เจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้อง โดยจดัท�าคู่มอืการปฏบิตังิาน  

การอบรม และในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 

ไม่มีวุฒิการศึกษาทางบัญชีหรือการเงิน ควรมี 

การเสริมสร้างความรู้ สอนงานและให้มีผู้ควบคุม 

การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

 3. ควรใช้การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือ 

ในการบรหิารจดัการและขับเคลือ่นการปฏบิตังิาน

และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให ้ มี 

ความเหมาะสม

 4. จัดหาโปรแกรมท่ีเหมาะสมหรือปรับปรุง

ระบบ GFMIS และโปรแกรมวธิกีารปฏบิตังิานทาง

บัญชี ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตาม

มาตรฐาน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1) จัดให้มีเจ ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อให้ค�าปรึกษาแนะน�าเกี่ยวกับ 

การบนัทึกและปรับปรงุรายการทางบญัชี และหากไม่สามารถด�าเนนิการได้เอง

จะติดต่อประสานงานและขอค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง 

และเจ้าหน้าทีผู่ต้รวจสอบของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ เพือ่แก้ไขปัญหา

การบันทึกบัญชี (กค)

 2) ก�าหนดวิธีการและแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

และมกีารประสานงานท�าความเข้าใจ รวมทัง้ตดิตามเจ้าหน้าทีก่ารเงนิและบญัชี

ในส่วนภูมภิาคให้ปฏบิตังิานในระบบ GFMIS เป็นไปอย่างถกูต้องครบถ้วนเป็น

ปัจจุบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด (กค)

 3) จดัอบรมเพือ่เป็นการเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจด้านการเงนิการคลงั

ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านการเงินเป็นประจ�าทุกปี รวมทั้ง จัดท�าคู่มือการบัญชี 

เพือ่ให้หน่วยเบกิจ่ายทีม่หีน้าทีจ่ดัเกบ็รายได้ใช้เป็นคู่มอืในการปฏิบตังิาน  (กค)

 4) ก�าหนดกรอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการให้สอดคล้องกบัเกณฑ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี พร้อมทั้งให้มีการรายงานข้อมูลเป็น

ประจ�าทุกเดือน (กค)

 5) สร้างเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการควบคุมภายในของ 

แต่ละฝ่าย โดยก�าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติให้แก่ส่วนราชการอย่าง 

ต่อเนื่อง นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางและส�านักงานคลังจังหวัด ท�าหน้าที่เป็น 

พี่เลี้ยงให้กับส่วนราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งเชิงรับและเชิงรุก  

ด้วยการตรวจติดตามทกุส่วนราชการ เพือ่ให้ค�าปรกึษาการบนัทกึและปรบัปรงุ

บัญชี (กค)
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รายงานบัญชีที่มีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

ของกรมการขนส่งทางบก 

 - เหน็ควรให้กรมการขนส่งทางบกให้ความส�าคญั

ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน เนื่องจาก

เร่ืองนีเ้ป็นปัญหาทีค่ัง่ค้างมานานตัง้แต่ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2548 โดยอาจตั้งคณะท�างานให้มีรองอธิบดี

กรมการขนส่งทางบกเป็นประธานคณะท�างาน

เฉพาะกิจ เพื่อด�าเนินการเร่งรัดแก้ไขโดยเร็วและ

ต้องมกี�าหนดระยะเวลาแล้วเสรจ็ภายในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559

 - กรมการขนส่งทางบก ได้ด�าเนินการดังนี้

  1) วันที่ 24 มีนาคม 2559 แต่งตั้งคณะท�างานเร่งรัดการแก้ไขปัญหา 

การจดัท�ารายงานการเงินของกรมการขนส่งทางบกโดยรองอธบิดกีรมการขนส่ง

ทางบก (ฝ่ายบริหาร) เป็นประธานคณะท�างานในส่วนกลาง มีแผนด�าเนินการ

แก้ไขข้อคลาดเคลือ่นในงบการเงนิของกรมการขนส่งทางบก ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ผลด�าเนินการ ข้อคลาดเคลื่อน จ�านวน 1,245 รายการ มีการแก้ไข

และจัดส่งเอกสารให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้ว จ�านวน  

511 รายการ คิดเป็นร้อยละ 41.04 ซึ่งต�่ากว่าเป้าหมายก�าหนดไว้ร้อยละ 60 

เนือ่งจากส่วนใหญ่ค้นหาเอกสารไม่พบ บางรายการต้องค้นหาย้อนหลังตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2557 ประกอบกับมีการเปล่ียนแปลงเจ้าหน้าท่ี

การเงนิและบญัชผู้ีรบัผิดชอบเป็นข้าราชการบรรจใุหม่ ทีย่งัมคีวามรูค้วามเข้าใจ

วิธีการตรวจสอบเพื่อค้นหาข้อคลาดเคล่ือนไม่เพียงพอ จึงท�าให้การแก้ไข 

ข้อคลาดเคล่ือนดังกล่าวไม่บรรลุเป้าหมาย และคณะท�างานเร่งรัดการแก้ไข

ปัญหาการจดัท�ารายงานการเงนิของกรมการขนส่งทางบกได้วางแผนการด�าเนนิการ

ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก�าหนดจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่

เหลือให้ สตง. ตรวจสอบภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

  2) วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ได้รายงานผลการด�าเนินการแก้ไข 

ข้อคลาดเคล่ือนในงบการเงินปี 2557 หน่วยงานที่แก้ไขครบถ้วนแล้ว  

32 หน่วยงาน หน่วยงานที่แก้ไขแล้วบางส่วน 39 หน่วยงาน หน่วยงานที่ค้นหา

เอกสารไม่พบ 2 หน่วยงาน จ�านวนข้อคลาดเคล่ือนทีแ่ก้ไขถกูต้อง 569 รายการ 

คิดเป็นร้อยละ 45.70 จ�านวนข้อคลาดเคล่ือนที่ค้นหาไม่พบ/ไม่ถูกต้อง 

676 รายการ คิดเป็นร้อยละ 54.30

  3) วนัที ่31 กรกฎาคม 2560 ได้รายงานสรปุผลการแก้ไขข้อคลาดเคลือ่น 

ในงบการเงินปี 2557 หน่วยงานที่แก้ไขครบถ้วนแล้ว 37 หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่แก้ไขแล้วบางส่วน 34 หน่วยงาน หน่วยงานที่ค ้นหาเอกสารไม่พบ  

2 หน่วยงาน จ�านวนข้อคลาดเคลื่อนที่แก้ไขถูกต้องแล้ว จ�านวน 595 รายการ 

คิดเป็นร้อยละ 47.79 จ�านวนข้อคลาดเคล่ือนที่ค้นหาไม่พบ/ไม่ถูกต้อง  

จ�านวน 650 รายการ คิดเป็นร้อยละ 52.21 (คค)
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 2.2 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ การสอบทานกรณีพิเศษ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

   1)  การประเมินผลตามยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการ/ข้อเสนอแนะ ความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน

1. โครงการภายใต้ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window : NSW)

ข้อเสนอแนะ

 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกับน�าเข้า ส่งออก 

น�าผ่าน และโลจิสติกส์ผ่านระบบ NSW ควร

ปรับปรุง ขั้นตอนในการประกอบธุรกิจเพื่อลด

ความซ�้าซ้อน ลดขั้นตอนท่ีต้องใช้กระดาษเท่าที่

จ�าเป็น รวมทั้งควรปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบที่

เกี่ยวข้องให้รองรับการท�าธุรกรรมดังกล่าวด้วย

ระบบอเิลก็ทรอนกิส์แบบไร้เอกสารผ่านระบบ NSW 

(ผู้รับผดิชอบกรมศลุกากรและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง)

 - ควรพิจารณามอบหมายให้ทุกกรมในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ทบทวนและ 

ตรวจสอบการจัดท�าพิกัดข้อมูลให้สอดคล้องกับ

พิกัดของกรมศุลกากร รวมทั้งสร้างความเข้าใจ 

ในเรื่องดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ของแต่ละกรมและ 

ผู ้ประกอบการน�าเข ้าและส ่งออก เพื่อให ้ม ี

ความเข้าใจไปในทศิทางเดียวกนัและมคีวามถูกต้อง

แม่นย�า

 - ปัจจุบันระบบ NSW ให้บริการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนโดยให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้เอกสารระหว่างกรมศุลกากร

และผู้ประกอบการทั้งประเทศ และมีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

ต่าง ๆ  ได้ครบถ้วนแล้ว แต่ยงัไม่ครบถ้วนทกุสินค้าทีต้่องมใีบอนญุาต/ใบรบัรอง 

โดยกรมศุลกากรร่วมกับ 35 หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) 

เช่น ผู้น�าเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของผู้รับขนส่งสินค้า ธนาคาร ผู้ให้บริการ

รับส่งข้อมูล (Van/VAS) ได้ร่วมมือกันผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง 

หน่วยงานแบบบูรณาการผ่าน NSW 

 - ขณะนี้มีหน่วยงานที่เปิดให้บริการเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบ NSW อย่าง

เป็นทางการ จ�านวน 33 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

  1) หน่วยงานทีเ่ชือ่มโยงข้อมลูผ่านระบบ NSW แบบครบถ้วนทกุสนิค้า/

ประเภทเอกสาร (ส�าหรับใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร)  

จ�านวน 25 หน่วยงาน

  2) หน่วยงานท่ีเช่ือมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW บางชนิดสินค้า  

(ส�าหรับใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร) จ�านวน 5 หน่วยงาน

  3) หน่วยงานเช่ือมโยงผ่านระบบ NSW แล้ว แต่ต้องใช้เอกสารใบอนญุาต/

ใบรับรอง ในการผ่านพิธีการศุลกากร จ�านวน 3 หน่วยงาน

 นอกจากนี้ มี 3 หน่วยงานที่มีระบบพร้อมให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ผ่านระบบ NSW แล้ว แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับ-ส่งข้อมูล/ประเทศ

ปลายทางยงัไม่พร้อมรองรบัการเชือ่มโยงข้อมลูหรอืความพร้อมเรือ่งกฎระเบยีบ

ของหน่วยงาน  (กค)

 - ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการด�าเนินงานเชื่อมโยง 

แลกเปลี่ยนข้อมูล ดังนี้ 

  1) กรมปศุสัตว์ ได้ด�าเนินโครงการพัฒนาระบบเช่ือมโยงแลกเปล่ียน

ข้อมูล National Single Window (NSW) 

  2) กรมประมง ได้ด�าเนินการก�าหนดพิกัดข้อมูลระบบ NSW หรือที ่

เรียกว่า พิกัดของต้องห้ามต้องก�าจัด (Permission Good) จ�านวนทั้งส้ิน  

684 พิกัด 

  3) กรมวิชาการเกษตร ได้ตั้งคณะท�างาน NSW เพื่อทบทวนพิกัดและ

รหสัสถติสินิคา้ทีอ่ยูใ่นข่ายควบคมุเป็นระยะซึง่ได้พจิารณาปรับปรงุพกิัดสนิค้า

ที่ควบคุมอยู่เดิม

  4) ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้จัดจ้าง 

ท่ีปรึกษาในการวางระบบเชื่อมโยงข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลเรื่องด่าน 

ของทุกหน่วยงานให้มีมาตรฐาน เดียวกัน (กษ)
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โครงการ/ข้อเสนอแนะ ความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน

2. โครงการก่อสร้างอาคารศนูย์หวัใจ มะเรง็ บ�าบดัรกัษา และรงัสวีนิิจฉยั โรงพยาบาลราชบุร ีจงัหวดัราชบรุ ี- อาคารอ�านวยการ 

ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข

ข้อเสนอแนะ

 - ควรเร่งรดัการด�าเนนิงานในบางโครงการทีม่ ี

ความล่าช้า หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมายทีโ่ครงการก�าหนดไว้ เนือ่งจากการด�าเนนิ

โครงการ ขาดความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น  

การจัดซื้อจัดจ้าง บุคลากร อุปกรณ์ และผู้เข้าร่วม

โครงการ รวมถึงควรประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อ

ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้รับทราบอย่างกว้างขวาง 

และทั่วถึง

 - กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ในฐานะกรรมการและผู้ช่วย

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวง

สาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการดังกล่าว  

ก�าชับให้หน่วยงานให้ความส�าคญัและมคีวามระมดัระวงัในการด�าเนนิโครงการ 

ที่มีการลงทุนสูง ดังนี้

  1) ก่อนการก่อสร้างอาคารควรมีเวลาและโอกาสให้ผู ้เกี่ยวข้องได้ม ี

ส่วนร่วมในการรับทราบและแสดงความคิดเห็นให้ตรงตามความจ�าเป็น  

ความต้องการใช้งาน และมาตรฐานการบรกิาร รวมถงึการออกแบบให้ทนัสมยั 

และมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน

  2) ในระหว่างการก่อสร้างผู้ควบคมุงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ควรให้ความส�าคญักบัรายละเอยีดของงานก่อสร้างเพือ่ให้ได้ผลงานทีม่คีณุภาพ 

ให้ผูใ้ช้งานมส่ีวนร่วมในการตรวจรับงานก่อสร้างหากมคีวามจ�าเป็นทีต้่องแก้ไข

แบบแปลนต้องเร่งด�าเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย 

  3) หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จและตรวจรับงานก่อสร้างแล้ว 

ผู้เกี่ยวข้องต้องรีบเข้าใช้อาคารเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการที่รัฐได้จ่ายเงิน 

งบประมาณในการด�าเนินงานโครงการ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ

ประชาชนและผู้รับบริการ (สธ)

3. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรมีการทบทวนและพัฒนารูปแบบ 

อาคารเรียนและอาคารประกอบต่าง ๆ ให้มี 

ความเหมาะสมกับยุคสมัยและเปิดโอกาสให  ้

สถานศึกษาได ้ เปลี่ยนแปลงรูปแบบได ้ตาม 

ความเหมาะสมกับบริบทสถานการณ์ของแต่ละ

พื้นที่ รวมถึงให้น�ารูปแบบอาคารต่าง ๆ ของ 

หน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่ได้มาตรฐานมาเป็น 

ทางเลือก โดยเฉพาะในเขตพื้นที่พิเศษต่าง ๆ

 2. ควรก�าหนดยุทธศาสตร ์ในการจัดสรร 

งบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน อาคาร

ประกอบให้กบัสถานศกึษา เพือ่ให้มคีวามเหมาะสม

กับความต้องการจ�าเป็น ท้ังในเขตพื้นท่ีปกต ิ

และเขตพื้นที่พิเศษต่าง ๆ

 - กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส�านักอ�านวยการ ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานได้ด�าเนินการน�าข้อเสนอแนะมาปรับใช้กับการออกแบบ

มาตรฐานอาคารเรียน อาคารประกอบที่ใช้ในการจัดท�าค�าขอตั้งงบประมาณ 

ในแต่ละปี โดยด�าเนินการออกแบบใหม่ให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัย  

บริบทสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ เพื่อทดแทนของเดิมเป็นระยะ ๆ อีกทั้งยัง

เช่ือมโยง แลกเปล่ียนข้อมูลกับส�านักนโยบายและแผนมากขึ้น เพื่อให้ 

สถานศึกษาได้รับทราบถึงแบบรูปรายการอาคารส�านักงาน อาคารเรียน และ

อาคารที่พักอาศัยแบบใดที่ยกเลิกการใช้แล้วหรือมีแบบใหม่  (ศธ)
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โครงการ/ข้อเสนอแนะ ความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน

4. โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ กระทรวงการต่างประเทศ

ข้อเสนอแนะ

 - ภาพรวมผลการด�าเนินงานบรรลุผลส�าเร็จ

ตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตามโครงการย่อยบาง

โครงการด�าเนินการล่าช้าเน่ืองจากต้องจัดให้ตรง

ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย กระทรวง 

จงึควรเตรยีมความพร้อมก่อนเริม่ด�าเนนิโครงการจรงิ 

เร่งการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อง

กับการจัดโครงการ เพ่ือให้ด�าเนินการได้ตาม 

ระยะเวลาท่ีก�าหนด รวมถงึควรค�านงึถงึความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมายและปัจจัยแวดล้อมในการด�าเนิน

โครงการและรายงานผลการด�าเนนิโครงการให้ทราบ

โดยเร็ว

 - ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการจัดโครงการ เพื่อให้

ด�าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก�าหนด และให้หน่วยงานในต่างประเทศที ่

รบัผดิชอบด�าเนนิโครงการค�านงึถงึความต้องการของกลุม่เป้าหมายและรายงาน

ผลการด�าเนินโครงการให้กระทรวงทราบโดยเร็วแล้ว (กต)

5. โครงการเสริมสร้างนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

 - กรมเศรษฐกิจระหว ่างประเทศได ้ รับ 

การจดัสรรงบประมาณให้ด�าเนนิโครงการเสรมิสร้าง

นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกในต่างประเทศลดลง 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดท�าค�าขอ 

งบประมาณ 75 ล้านบาท ได้รับงบประมาณ  

20 ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานโครงการท่ี

สถานเอกอคัรราชทูต/สถานกงสลุใหญ่ จดัท�าค�าขอ

งบประมาณ จึงมีผลกระทบต่อการจัดโครงการฯ 

สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ต้องปรับ

ลดรปูแบบและวธิกีารจดังานโครงการฯ  ให้กระชบั

ลงตามงบประมาณที่ ได ้ รับ จัดสรรจึงได ้ ให  ้

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศด�าเนินการ ดังนี้

  1. จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ จ� า น ว น ม า ก 

ในการด�าเนนิโครงการฯ ให้กบัสถานเอกอคัรราชทตู 

สถานกงสลุใหญ่ทีเ่ป็นตลาดใหม่ หรอืมร้ีานอาหารไทย

น้อยราย เพื่อให ้ผลสัมฤทธิ์ของการจัดงาน 

โครงการฯ ส่งผลต่อมลูค่าการส่งออกสนิค้า อาหาร

และผลไม้ไทยให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศด�าเนินการ ดังนี้

 1. พจิารณาจดัสรรงบประมาณจ�านวนมากในการด�าเนนิโครงการฯ ให้กับ

สถานเอกอัครราชทูต  สถานกงสุลใหญ่ ที่เป็นตลาดใหม่ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของ

การจดังานโครงการฯ ส่งผลต่อมลูค่าการส่งออกสินค้า อาหารและผลไม้ไทยให้

ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

 2. ได้ประสานงานกบักระทรวงพาณชิย์ เพือ่ขอข้อมลูผูป้ระกอบการทีข่าย

เครื่องปรุงอาหารในแต่ละประเทศ  

 3. อยูร่ะหว่างจดัท�าแผนระยะยาวว่าจะส่งเสริมนโยบายครวัไทยสูค่รวัโลก

เป็นรายภูมิภาค เพื่อให้การด�าเนินงานโครงการมีความต่อเนื่อง และเห็นผล 

อย่างชัดเจน
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โครงการ/ข้อเสนอแนะ ความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน

  2. ประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือ

ขอข้อมูลผู้ประกอบการที่ขายเครื่องปรุงอาหาร 

ในแต่ละประเทศ  โดยจัดท�าเป็น list รายช่ือ ที่อยู่ 

เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน 

การด�าเนินโครงการฯ ให้ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อ

เครื่องปรุงอาหารของไทยได้ทั้งในประเทศนั้น ๆ 

และประเทศใกล้เคียง

  3. จัดท�าแผนระยะยาวว่าควรมีเป้าหมายที่

จะส่งเสริมนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกในเรื่องใด 

เป็นรายภูมิภาค เพื่อให้การด�าเนินงานโครงการ 

มีความต่อเนื่อง และเห็นผลอย่างชัดเจน โดยระบุ

ตวัชีว้ดัผลลพัธ์ให้เพิม่มลูค่าการค้าของประเทศไทย

กับประเทศนั้น ๆ

6. ระบบการตดิตามและประเมนิผลโครงการ กระทรวงการคลงั

ข้อเสนอแนะ

 - ควรติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

ครอบคลุมการประเมินผลผลิต ผลลัพธ ์และ 

ผลกระทบของโครงการในมิติต่าง ๆ รวมถึงควร

สร้างระบบการเก็บข้อมูลในการติดตาม

 - กรมสรรพสามติให้หน่วยงานในสงักัดด�าเนนิการรายงานผลการด�าเนนิงาน

โครงการในระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผลโครงการ ส�าหรับ 

กรมศุลกากรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการด�าเนินงานในระบบ

สารสนเทศติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ (e-Project) (กค)

7. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อเสนอแนะ

 - ควรมอบกรมส่งเสริมการเกษตรเตรียม 

ความพร้อมด�าเนนิงานโครงการศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้สามารถ

ด�าเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ 

 - กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการเตรียมความพร้อมในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 โดยได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารและขับเคล่ือนงาน 

ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่  

29 สิงหาคม 2560 แล้ว (กษ)

8. โครงการตามยุทธศาสตร์ส�าคัญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อเสนอแนะ

 1. พบว ่ามีความล ่าช ้าจากการเบิกจ ่าย 

งบประมาณโครงการ จึงควรจัดสรรงบประมาณ 

ให้สอดคล้องกับค�าของบประมาณและก�าหนด

มาตรการเพื่อเร่งรัดให้ส่วนราชการเบิกจ่ายเงิน 

งบประมาณ และควรมีการเตรียมความพร้อมเพือ่

ด�าเนินโครงการได้ทันทีเม่ือได้รับการจัดสรร 

งบประมาณ

 - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สอดคล้องตามค�าของบประมาณและมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามเร่งรดั

การใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี และมีการจัดประชุมเร่งรัดการเบิกจ่าย 

งบประมาณทุกเดือน แต่เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่เป็นลักษณะจ้างที่ปรึกษา 

ซึ่งก�าหนดขั้นตอนและวิธีการด�าเนินการท่ีมีองค์ประกอบในการด�าเนินงาน 

ตามระเบียบฯ หลายด้านเพื่อความโปร่งใส จึงเป็นเหตุให้การด�าเนินโครงการ

ล่าช้ากว่าแผนที่ก�าหนดไว้ (กก)
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โครงการ/ข้อเสนอแนะ ความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน

 2. เพื่อเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

และบรกิารให้เพิม่ขึน้ จงัหวัดและส่วนราชการควร

เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น โดยเฉพาะ

ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน 

และจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว  

รวมถึงการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบตามภารกิจที่

เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของแต่ละหน่วยงาน 

ให้ชัดเจน เพื่อลดความซ�้าซ้อนในการด�าเนินงาน 

และควรมีการติดตามประเมินผลการด�าเนิน

โครงการเพื่อเป ็นข ้อมูลประกอบการจัดท�า

โครงการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาศักยภาพด้าน

การท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 - ได้เชิญทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท�าแผนแม่บท 

การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว

 - อยู่ระหว่างจัดท�าแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตต่าง ๆ 

โดยมีการก�าหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเป็น 8 เขต (กก)

 9. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก

 10.  โครงการเสรมิสร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิแก่อตุสาหกรรมอาหารและสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่คณุค่าอาหารของไทยกระทรวง

อุตสาหกรรม

ข้อเสนอแนะ

 - ควรมกีารบรูณาการกนัระหว่างส่วนราชการ

ที่ของบประมาณด�าเนินการในกิจกรรมลักษณะ

เดียวกัน และควรใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 - กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการบูรณาการร่วมกันในการจัดท�าโครงการ

เพื่อของบประมาณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร  

รวมถงึได้ด�าเนินโครงการเสรมิสร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิแก่อตุสาหกรรมอาหาร

และสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่คณุค่าอาหารของไทย โดยพจิารณาจากกจิกรรมท่ี

สอดคล้องกับโครงการที่ได้รับงบประมาณ (อก)

11. โครงการตามยุทธศาสตร์ส�าคัญภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด   

 ส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี

ข้อเสนอแนะ

 - ควรจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ

ค�าของบประมาณ และเร ่ งรัดการจ ่ายเงิน 

งบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พร้อมท้ัง

ก�าหนดมาตรการเพือ่เร่งรดัให้ส่วนราชการเบกิจ่าย

เงินงบประมาณ

 - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส�านักงบประมาณได้ก�าหนดมาตรการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เม่ือวันที ่ 1 กนัยายน 2558 เพือ่ให้ส่วนราชการ 

รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานอืน่ สามารถด�าเนนิการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม (ส่วนราชการไม่สังกัดฯ)
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  2) การประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

โครงการ/ข้อเสนอแนะ ความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน

1. โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรจัดท�าแผนแม ่บทด ้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของกระทรวงฯ โดยควรมีการประชุม 

(Chief Information Officer : CIO) ของทุก 

ส่วนราชการ เพ่ือวางระบบสารสนเทศของกระทรวง

ร่วมกัน

 2. ควรให้ความส�าคัญในการดูแลด้านมาตรฐาน

ความม่ันคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Security) เพิ่มมากขึ้น

 3. ควรบูรณการการด�าเนินงานให้เป็นไป 

ในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการเช่ือมโยงข้อมูล

ระหว่างหน่วยงานและที่ยังไม่เป็นเอกภาพ

 1) ส่วนราชการในกระทรวงอตุสาหกรรมได้มกีารบรูณาการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและงบประมาณร่วมกัน โดยใช้เวทีคณะกรรมการเทคโนโลยี

สารสนเทศกระทรวงอุตสาหกรรม (Chief Information Officer : CIO) (อก)

 2) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ด�าเนินการตามมาตรฐาน

สากล ISO 27001 (พณ) 

 3) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงได้มุ ่งเน้นการมีส่วนร่วม 

ในการจัดท�าแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง จ�านวน 9 กระทรวง (32 หน่วยงาน) ในแผนงานบูรณาการพัฒนา

เศรษฐกิจดิจิทัล และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ร่วมกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องจ�านวน 11 กระทรวง (49 หน่วยงาน) จัดท�าแผนงานโครงการตาม

เกณฑ์การจัดท�าและพิจารณางบประมาณในลกัษณะบรูณาการพฒันาเศรษฐกิจ

ดิจิทัล โดยต้องสอดคล้องและมีผลต่อการขับเคลื่อนการด�าเนินการให้เป็นไป

ตามแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัด (ดศ)

2. โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ข้อเสนอแนะ 

- กรมส่งเสริมการเกษตรและส�านักงานเกษตร

จังหวัด ควรเป็นเจ้าภาพในการจัดท�าแผนพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนแบบองค ์รวมส�าหรับแต ่ละ 

จังหวัดให้เชื่อมโยงกับแผนงานฯ ระดับประเทศ 

โดยค�านึงถึงความต้องการในการพัฒนาและ

ศักยภาพ/ความพร้อมของแต่ละพื้นท่ีเพื่อทดแทน

การก�าหนดโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแยก

ตามภารกิจของแต่ละกระทรวงซ่ึงอาจซ�้าซ้อน 

หรือไม ่ตรงตามความต ้องการท่ีแท ้จริงของ 

กลุ่มเป้าหมาย

 1) การก�าหนดทิศทางการบูรณาการ การท�างานรวมถึงการบูรณาการ  

และการจัดสรรงบประมาณระดับประเทศยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ประกอบกับ 

การก�าหนดทิศทางการบูรณาการมีหน่วยงานเจ้าภาพ คือ ส�านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซ่ึงท�าหน้าที่จัดท�าข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  

และก�าหนดทศิทางการท�างานร่วมกนัต่าง ๆ ดงันัน้ เพือ่ให้การบรูณาการแผนงาน 

บูรณาการด้านส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีความเห็นว่าควรแจ้ง

ให้ส�านักงบประมาณและหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการประชุมหารือ 

กับผู้เกี่ยวข้องในการก�าหนดทิศทางการบูรณาการแผนงานส่งเสริมวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม

 2) การก�าหนดกลุ่มเป้าหมายของโครงการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SME) โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และโครงการหนึ่งต�าบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีความซ�้าซ้อนนั้น ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด�าเนินการโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยเน้นพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เป็น 

ผูป้ระกอบการชมุชนในระดบัทีส่งูข้ึน และการด�าเนนิงานดงักล่าว ด�าเนนิการตาม 

พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิวสิาหกจิชุมชน พ.ศ. 2548 โดยผลติภัณฑ์ของวสิาหกจิ

ชุมชนที่ผ่านการพัฒนาบางส่วน ได้ส่งไปจ�าหน่ายเป็นสินค้าหนึ่งต�าบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ์ (กษ)
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โครงการ/ข้อเสนอแนะ ความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน

3. โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ข้อเสนอแนะ

 1. รั ฐบาลควรมอบหมายให ้ส� า นักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พิจารณา

การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการเพื่อ

เป็นการจูงใจนักลงทุน และกระทรวงพาณิชย์ควร

เพิ่มการประชาสัมพันธ ์ ให ้ค�าปรึกษาข ้อมูล 

การลงทุนให้กับภาคเอกชน

 2. ควรเสนอรัฐบาลพิจารณาก�าหนดให  ้

การด�าเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับ 

การจัดสรรงบประมาณในลักษณะพิเศษแยกจาก 

งบประมาณปกติและมอบหมายหน่วยงานทีป่ฏบิตังิาน

ด้านต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ให้มีความชัดเจน ซึ่งพบ

ปัญหาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด และ

จังหวัดหนองคาย

 3. รั ฐบาลควรมอบหมายให ้ส� า นักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พิจารณา

การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการเพื่อ

เป็นการจงูใจนกัลงทนุ และเพิม่การประชาสมัพนัธ์

ให้ค�าปรึกษาข้อมูลการลงทุนให้กับภาคเอกชน

 4. ควรพิจารณาก�าหนด Zoning ของพื้นที่ 

การพัฒนาให้ชัดเจน เพ่ือให้พ้ืนที่การเกษตรได้รับ

การสงวนไว้ มิให้น�าไปใช้ท�าประโยชน์ในด้านอื่น ๆ 

ซึ่งพบปัญหาที่จังหวัดสระแก้ว

 5. ควรให้ความส�าคัญในเรื่อง การลดต้นทุน 

การด�าเนนิงานและการประหยดัเงนิงบประมาณท่ีใช้

ในการบริหารจัดการด่านศุลกากร เช่น ระบบ

สาธารณูปโภคและระบบอื่น ๆ ของด่านฯ ที่ยัง 

ไม่จ�าเป็นต้องใช้งานในขณะนี้ เป็นต้น

 มีกระทรวง จ�านวน 5 กระทรวงที่จัดท�ารายงานความก้าวหน้าฯ เกี่ยวกับ

การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 

ดังนี้

 - กรมการค้าต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและ 

ส่วนภูมิภาคเพื่อให้ความรู้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการในการค้าการลงทุน

เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ส�าหรับให้ค�าปรึกษาแนะน�า 

ด้านการค้าการลงทุนแก่ผู้สนใจ (พณ)

 - ได ้มีการจัดท�างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ์  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นเจ้าภาพหลัก ซ่ึงแผนงาน/โครงการ 

ในปีงบประมาณ 2560 วงเงินงบประมาณ 3,305 ล้านบาท มีเป้าหมายหลัก  

คือ จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง 

ท่ีได้มาตรฐาน เพ่ือจูงใจผู ้ประกอบการมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

และให้หน่วยงานในพื้นที่เป็นหน่วยในการด�าเนินการและมีจังหวัดเป็น 

หน่วยงานในการก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิด (กห)

 - BOI ได้ก�าหนดสทิธปิระโยชน์ส�าหรบักจิการทีล่งทนุในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกจิ

พิเศษไว้ 2 กรณี คือ นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน และ 

กิจการเป้าหมาย (13 กลุ ่มอุตสาหกรรม) เพื่อสนับสนุนด้านภาษีและ 

อ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  และได้ด�าเนนิการประชาสมัพนัธ์ให้ค�าปรกึษาข้อมลู

การลงทุนกับภาคเอกชนเพิ่มขึ้นแล้ว (กห)

 - กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงให้จังหวดัต่าง ๆ  ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

น�าประกาศผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมืองมาใช้ควบคู่กับการก�าหนด

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับการลงทุน การใช้ประโยชน์และการพัฒนา

พื้นที่ ทั้งน้ี พื้นที่ทางการเกษตรได้มีแผนการควบคุมอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เกิด 

ความซ�้าซ้อนกับพื้นที่ที่จะน�ามาพัฒนารองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (มท) 

 - ด่านศุลกากรเชียงของได้ด�าเนินการตามมาตรการลดต้นทุนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรเป็นประจ�าทุกปี และ 

มีการปรับปรุงกระบวนการท�างาน ได้แก่ การน�าเทคโนโลยีสื่อสาร Tablets  

มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ (Mobile X-ray)  

ซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้หมึกพิมพ์สีที่มีราคาแพง ตลอดจนเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและอ�านวยความสะดวกในการตรวจสินค้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

อีกด้วย (กค)
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โครงการ/ข้อเสนอแนะ ความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน

 6. ให้ความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุก

ที่ดินของรัฐ จัดท�าแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน 

เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินใน 

เขตท่ีดินของรัฐโดยในระบบสารสนเทศมาเ พ่ือ 

การบริหารจัดการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและ

สร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่าง 

มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมตามนโยบายรัฐบาล 

รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้

จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกป่าเพ่ือฟื้นฟู

ระบบนิเวศ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบ 

มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 - กรมป่าไม้ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ี

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภายใต้โครงการจัดระบบดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�านวน 44,956,100 บาท

ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ

  1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป ้องกันรักษาป ่าในพื้นท่ีเขต 

เศรษฐกจิพเิศษ จ�านวน 34,731,500 บาท ซึง่ได้ด�าเนนิการจัดตัง้หน่วยป้องกนั

รักษาป่า จ�านวน 25 หน่วย และจัดตั้งจุดสกัด จ�านวน 24 จุด และ

  2) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพตรวจสอบควบคมุและบรกิารน�าเข้าไม้และ

ของป่าเคลื่อนที่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ�านวน 10,224,600 บาท ซึ่งได้

ด�าเนินการก่อสร้างอาคารทีท่�าการด่านป่าไม้ในพ้ืนทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 

จ�านวน 2 แห่ง ได้แก่ ด่านป่าไม้มุกดาหาร และด่านป่าไม้ตาก พร้อมจดัซ้ือครุภณัฑ์

ส�านักงาน และครุภัณฑ์ยานพาหนะแล้วเสร็จ สามารถใช้เป็นอาคารที่ท�าการ

ส�าหรับด�าเนินการตามภารกิจของส�านักด่านป่าไม้ ในการอ�านวยความสะดวก

แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (ทส)

4. โครงการตามแผนงานบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อเสนอแนะ

 - การด�าเนนิโครงการตามแผนงานบรูณาการฯ 

ยังขาดการบูรณาการกันอย่างแท้จริง เป็นเพียง 

การรวมกิจกรรมและงบประมาณของหน่วยงาน

เท ่านั้น จึง เสนอแนะให ้ส�านักงบประมาณ 

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ และส�านักงาน ก.พ.ร. ควรร่วมกัน

ส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจให้ส่วนราชการ เจ้าภาพ

แผนงานบูรณาการ และส่วนราชการผู้รับผิดชอบ

โครงการร่วมกันก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงาน

ตามแผนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถเชื่อมโยง

กบัยทุธศาสตร์ชาต ิแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 12 รวมทั้งร่วมกันกลั่นกรอง

โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ให้สอดคล้องกับเป้าหมายแผนงาน

 - มกีารบรูณาการร่วมกบัหลายหน่วยงานเพีอ่ก�าหนดแนวทางและเป้าหมาย

ของโครงการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 ได้ด�าเนินโครงการ 

จัดท�าระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและด้านกีฬา (TIC/SIC)  (กก)

5. โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา

ข้อเสนอแนะ
 1. ส่วนราชการเจ้าของโครงการควรรายงาน
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของรายงานผลการศึกษาที่
ได้รับเพื่อใช้ประเมินผลส�าเร็จ และเพื่อให้ทราบ
แนวคดิความเป็นมาและใช้เป็นแนวทางในการน�าไป
ต่อยอดในการด�าเนินงานได้ต่อไป
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โครงการ/ข้อเสนอแนะ ความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน

  2. สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยของภาคเอกชนให้มี

สัดส่วนที่สูงขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและ

ยทุธศาสตร์การวจิยัของชาต ิฉบบัท่ี 8 โดยเปิดโอกาส

ให้เอกชนผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในทุก

ระดบัตัง้แต่การก�าหนดโจทย์ การร่วมลงทนุท�าวจิยั

และเป็นเจ้าของผลงานวจัิยร่วม ตลอดจนการจัดสรร

ทรพัย์สนิทางปัญญาที่เหมาะสมเป็นธรรม

 3. ควรมีการเน้นการใช้ทรัพยากรการวิจัย และ

เครือข่ายภาคีการวิจัยที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะการต่อยอดภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์

เชิงพาณิชย์ และผลักดันให้เกิดการน�าผลงานวิจัย

ไปใช้ประโยชน์ต่อชมุชน ท้องถ่ิน และสาธารณะให้

มากขึ้น และมุ ่งเน้นการก�าหนดตัวชี้วัดระดับ

ผลผลิตและระดับผลลัพธ์ในด้านการต่อยอดงาน

วิจัยไปสู่นวัตกรรม 

 4. ภาค รั ฐควรก� าหนดหน ่ วย ง านหลั ก 

ในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน 

บรูณาการด้านการส่งเสริมการวจัิยและการพฒันา 

รวมทั้งท�าหน้าที่ในการประเมินผลส�าเร็จของวิจัย

ภาพรวมของประเทศ

 5. กรมทรัพย์สนิทางปัญญาควรมกีารปรบัปรงุ

ระบบการจดแจ ้งทรัพย ์สินทางป ัญญาให ้มี 

ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน และหน่วยงานท่ีท�า

หน้าที่ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา เช่น วช. 

สวทช. สกว. ควรช ่วยอ�านวยความสะดวก 

ในการจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ขอรับ

บริการด้วย

-
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   3)  การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

โครงการ/ข้อเสนอแนะ ความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน

1. โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรมกีารบรหิารจดัการระบบสาธารณปูโภค

และระบบอืน่ ๆ  ของด่านศลุกากรเชียงของแห่งใหม่ 

ที่ยังไม่จ�าเป็นต้องใช้งานในขณะน้ีให้สอดรับกับ 

การด�าเนินภารกิจในปัจจุบัน เพื่อลดต้นทุน 

การด�าเนินงาน 

 2. ควรมกีารตดิตามและประเมนิผลความคุม้ค่า

จากการใช้ประโยชน์ของการก่อสร้างด่านศลุกากร

เชียงของแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบเป็น

ระยะ ๆ 

 1) ด่านศุลกากรเชียงของ ได้ด�าเนินการตามมาตรการลดต้นทุนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรเป็นประจ�าทุกปี พร้อมท้ังได ้

มีการปรับปรุงกระบวนการท�างาน ได้แก่ การน�าเทคโนโลยีสื่อสาร Tablets  

มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสินค้า ซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้หมึกพิมพ์สี  

ตลอดจนเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพและอ�านวยความสะดวกในการตรวจสนิค้า

ได้รวดเร็ว

 2) ได้มกีารจดัเกบ็สถติเิพือ่สะท้อนให้เหน็ความคุม้ค่าของโครงการ พบว่า 

มีแนวโน้มของจ�านวนผู้ประกอบการรายใหม่ มูลค่าการค้าที่เพิ่มขึ้นและ 

ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่น สถิติการลงทะเบียนของผู้ประกอบการ โดยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ�านวน 51 ราย ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

จ�านวน 68 ราย และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คาดว่าสิ้นปีงบประมาณ 

จะมีมากถึง 72 ราย (กค)

2. โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ารอง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ข้อเสนอแนะ

 - ภาพรวมของการประเมินผลสัมฤทธิ์

โครงการ พบว่า การใช้ประโยชน์จากผลผลิตของ

โครงการจากอดีตถึงปัจจุบัน ซ่ึงมีการบ�ารุงรักษา 

ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์

ส�ารองมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเด็นเพ่ิมเติม 

เพ่ือให้การประเมินครอบคลุม คือ ควรมีการวัด 

ผลลัพธ์โครงการ การประเมินความพึงพอใจของ

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ 

การซกัซ้อมจ�าลองเหตกุารณ์กรณทีีเ่กดิเหตุอคัคภียั 

(อาคารและอปุกรณ์คอมพวิเตอร์) และการทดสอบ

ระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ารอง 

กรณีที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักขัดข้อง

 - ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้จัดท�าตัวช้ีวัดผลลัพธ์

โครงการและเกณฑ์การประเมินผล เพื่อประเมินประสิทธิผลโครงการ และ 

ผลกระทบที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการหลังเกิด 

เหตภุยัพบิตัต่ิาง ๆ  พร้อมกับให้ความเหน็อนมุตักิารน�าไปใช้ในการประเมนิผลฯ 

เรียบร้อยแล้ว รวมท้ังได้เตรียมแบบสอบถามการรับรู้และเข้าใจแผนรองรับ 

เหตุภัยพิบัติต่าง ๆ สถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อประเมินความพึงพอใจของ 

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีหลังเกิดเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ ขึ้น และ 

น�าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการท�างานของศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ารองต่อไป 

  นอกจากนี้ ได้จัดเตรียมแผนฉุกเฉินกรณีที่เกิดอัคคีภัย และให้มี 

การทดสอบ ซักซ้อมจ�าลองเหตุการณ์กรณีที่เกิดเหตุอัคคีภัย (อาคารและ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซ่ึงได้มีการทดสอบปฏิบัติจริง 

เมือ่วนัที ่27 พฤศจกิายน 2559 โดยผลการทดสอบปรากฏว่า ระบบคอมพวิเตอร์

ของศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ารอง สามารถให้บริการได้ตามปกติ (กค)
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โครงการ/ข้อเสนอแนะ ความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน

3. โครงการเตรยีมความพร้อมภาคอตุสาหกรรมในการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558 

และงบลงทุน ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อเสนอแนะ

 - หน่วยงานกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม 

ที่ รับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณควร

พิจารณาผลการด�าเนินงานของส่วนราชการก่อน

จัดสรรงบประมาณให้ในปีถัดไป

 - ได้มีการด�าเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 40 รายการ (เป้าหมาย 48 

รายการ) ใช้จ่ายงบประมาณไป จ�านวน 413,639,760 บาท ซึ่งยังคงเหลืออีก 

8 รายการ ไม่สามารถด�าเนนิการได้ เนือ่งจากได้มีการเปลีย่นแปลงงบประมาณทีเ่หลอื 

ท�าให้ส่งผลกระทบต่อการของบประมาณเพื่อด�าเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม 

ได้มกีารเร่งรดัให้ทกุส่วนราชการเตรยีมความพร้อมในการด�าเนนิงานของโครงการ

ให้แล้วเสร็จก่อนถึงปีงบประมาณถัดไป ประกอบกับได้มีการด�าเนินการพิจารณา

จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและของกระทรวง 

รวมถึงแผนงานงบประมาณต่าง ๆ ที่ส�านักงบประมาณก�าหนด (อก)

4. โครงการพฒันาระบบให้บรกิารรบังบการเงนิผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ (DBD e-Filing) กรมพฒันาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรพัฒนาระบบให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ โดยปรบัปรงุให้เป็นปัจจบุนั

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นิติบุคคลสามารถใช้งาน 

ระบบให้บริการรับงบการเงนิผ่านทางอเิลก็ทรอนกิส์  

(DBD e-Filing) ได้อย่างสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

ยิง่ข้ึน รวมไปถึงการเชือ่มโยงระบบกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 

 2. ควรส�ารวจความพึงพอใจ/ความคิดเห็น 

ของนิติบุคคลต่อการใช้ระบบงาน โดยก�าหนด 

กลุ่มตัวอย่างในการส�ารวจฯ ให้มีสัดส่วนมากข้ึน 

รวมทั้ งนิติบุคคลต ่างชาติที่ ด� า เนินธุ ร กิจใน

ประเทศไทยด้วย

 3. ควรด�าเนินการส่งเสริมและเสริมสร้าง 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบให้แก่

ผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง

 1) ได้มีการด�าเนินโครงการเพื่อพัฒนาระบบให้บริการรับงบการเงิน 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน เพื่อให้นิติบุคคลสามารถใช้งานระบบให้บริการรับงบการเงิน 

ผ่านทางอเิลก็ทรอนกิส์ (DBD e-Filing) ได้อย่างสะดวกและง่ายต่อการใช้งานยิง่ขึน้ 

กรมพฒันาธรุกจิการค้าจงึได้ด�าเนนิงานโครงการพฒันาระบบรหสัรายการทางบญัชี 

(Taxonomy) เพือ่ให้ระบบ DBD e-Filing สามารถรองรบัมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินรูปแบบ TFRS รวมถึงได้มีการด�าเนินโครงการเชื่อมโยงเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตของระบบให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  

(DBD e - Filing) เพื่อรองรับการน�าส่งงบการเงินในช่วงที่มีการใช้งานสูงสุด    

  นอกจากนี ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มกีารด�าเนนิโครงการพฒันา

และปรับปรุงระบบรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เพื่อ

ให้ระบบสามารถรองรบัมาตรฐานรายงานทางการเงินส�าหรบักิจการขนาดกลาง

และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) และพฒันา/ปรบัปรงุระบบให้สามารถรองรับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและให้นิติบุคคลใช้งานได้อย่างสะดวกและ

ง่ายมากยิ่งขึ้น

 2) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการหารือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

กรมสรรพากร เพื่อพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ สามารถ

ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลระบบฯ น้ีร่วมกันได้ ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะท�างาน 

ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)  

และได้มีการหารือกับกรมสรรพากรถึงแนวทางการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
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ของกรมฯ แล้ว ซึ่งกรมสรรพากรอยู่ในระหว่างการศึกษารูปแบบการถ่ายโอน

ข้อมูล แนวทางการเชื่อมโยงระบบงานและโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

การปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบของหน่วยงานให้สามารถด�าเนินการเชื่อมโยง

ข้อมูลได้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรม

 3) ได้มีการส�ารวจความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของนิติบุคคลต่อการใช  ้

ระบบงาน พบว่าผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากต่อโครงการ 

อบรมฯ ทัง้ด้านความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบตังิานระบบน�าส่งงบการเงินผ่าน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

 4) ได้มีการส่งเสริมความรู ้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ 

การใช้งานระบบให้แก่ผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง (พณ)

5. โครงการพัฒนาระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (MOC Single Point) ของส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรมกีารจดัท�าแผนปฏบิตักิารให้ครอบคลมุ 

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

การใช้งานระบบฯ พร้อมทัง้แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ 

การให้บริการและเป็นกรอบในการด�าเนนิการตดิตาม

ประเมินผลและการปรับปรุงการด�าเนินงานต่อไป 

รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคด้วย

 2. ควรเชื่อมโยงระบบและฐานข ้อมูลกับ 

หน่วยงานของกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  

กรมสรรพากร กรมศลุกากร กระทรวงอตุสาหกรรม 

เป็นต้น เพือ่ให้เกดิการพฒันาระบบงานบรกิารต่าง ๆ  

รวมถึงระบบ e - Payment

 1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวง

พาณิชย์ได้จัดท�าแผนการด�าเนินงานศูนย์บริการประชาชนด้านการพาณิชย์ 

ส�านกังานพาณชิย์จงัหวดั ซึง่มกีารจดัท�าและประกาศแนวทางปฏบิตัขิองศนูย์ฯ 

การสร้างการรับรู้ให้กับผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการติดตามผล 

การปฏิบัติงานของศูนย์

 2) กระทรวงฯ ซึง่ได้มคี�าสัง่จดัตัง้คณะท�างานบรหิารศนูย์บริการประชาชน

กระทรวงพาณชิย์ (MOC Service Center) โดยมกีารประชุมร่วมกบัหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ตดิตามการด�าเนนิงานของศนูย์ฯ รวมไปถงึได้มกีารประชาสมัพนัธ์

ให้ประชาชนรับทราบถึงระบบฯ ที่จัดท�าขึ้นอย่างทั่วถึงเพื่อให้มาใช้บริการ  

เช่น การจัดท�าแผ่นพับและคู่มือการใช้งาน

 3) หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย์ได้มกีารค�านงึถงึการเชือ่มโยงระบบ 

และฐานข้อมูลกับหน่วยงานของกระทรวงอื่น ๆ โดยได้ก�าหนดกรอบแนวทาง 

การพัฒนารวมทั้งการเชื่อมกับระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 

(National Payment Gateway) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�านกังานปลดั

กระทรวงพาณิชย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาและจัดท�ามาตรฐาน

ข้อมูลด้านการพาณิชย์ของกระทรวงพาณิชย์และได้รับความอนุเคราะห์จาก

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการให้ค�าปรึกษาและ

แนะน�าการจัดท�ามาตรฐาน (พณ)
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6. โครงการจัดซื้อเคร่ืองเรดาห์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์ และหอเรดาห์ 2 เครื่อง ที่จังหวัดน่าน และ 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข้อเสนอแนะ

 - ปัญหาอุปสรรคในภาพรวม คือ บุคลากร 

ขาดทักษะเชิงเทคนิคและความเข้าใจเทคโนโลยี 

ในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน และควรมีการศึกษา

แนวทางที่จะแก้ไขปัญหาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

และการใช้ข้อมลูร่วมกนัของหน่วยงานภาครฐั อาทิ 

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสิทธิในการเรียกดู

ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น

 - การประเมนิผลสัมฤทธิโ์ครงการฯ จดัอยูใ่นระดบัดมีากทัง้ความสอดคล้อง

กับนโยบาย ด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น ส�าหรับปัญหา

อุปสรรคที่พบ ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวงได้แจ้งข้อเสนอแนะตามมติ ค.ร.ม. 

เมือ่วนัที ่10 ตลุาคม 2560 เพ่ือหน่วยงานรบัทราบและด�าเนนิการแก้ไขปรบัปรงุ 

โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก คือ กรมอุตุนิยมวิทยา (อต) อยู่ระหว่างรับ 

ข้อเสนอแนะไปด�าเนินการ  (ดศ)

7. โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข้อเสนอแนะ

 - ปัญหาอปุสรรคในภาพรวม พบว่า ด้านบรหิาร

จัดการเกี่ยวกับผลผลิตโครงการศูนย์การเรียนรู้ 

ICT ชุมชนบางแห่งไม่สามารถด�าเนินการปรับปรุง 

ซ่อมแซม หรือดูแลรักษาได้ เนื่องจากส่วนราชการ

ยังไม่ส่งมอบผลผลิตของโครงการไปยังหน่วยงาน

ส่วนท้องถิน่ และควรถ่ายโอนผลผลติของโครงการ

ไปยงัหน่วยงานทีม่คีวามพร้อม จัดท�าแผนการส่งมอบ 

รวมทั้งแผนการบ�ารุงรักษาร่วมกับส่วนราชการ 

ทีเ่กีย่วข้องโดยพจิารณาถงึความพร้อมของหน่วยรบัโอน 

และควรมีการปรับรูปแบบการด�าเนินการของ 

ศนูย์ ICT ชมุชน โดยการส่งเสรมิการสร้างช่องทาง 

การประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ภาคประชาชน

 - การประเมนิผลสัมฤทธิโ์ครงการฯ จดัอยูใ่นระดบัดมีากทัง้ความสอดคล้อง

กบันโยบาย ด้านผลผลติ ผลลัพธ์ และผลกระทบทีเ่กดิขึน้ สามารถใช้งานได้จรงิ

ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง 

ได้แจ้งข้อเสนอแนะตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เพื่อหน่วยงาน

รับทราบและด�าเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยหน่วยงานผู ้รับผิดชอบหลัก 

(ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : สดช.) 

รายงานความก้าวหน้า และประเด็นปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินการ ดังนี้

  1) มีภาคเอกชนที่มีความพร้อมและสามารถบริหารศูนย์ฯ ได้ แต่ติด 

ในเรื่องคุณสมบัต ิซึ่งไม่เป็นไปตามที่ระเบียบที่ทางราชการก�าหนด

  2) ได้จ้างบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด จัดท�าทะเบียนครุภัณฑ์ใน 

ทุกศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

  3) มกีารปรบัรปูแบบการด�าเนนิการของศนูย์ ICT ชมุชนทัว่ประเทศไทย

เป็นการให้บริการลักษณะศูนย์ดิจิทัลชุมชน ซึ่งเป็นการท�างานเชิงบูรณาการ

ของหน่วยงานภาครัฐในระดับชุมชน 

  4) มีแผนการส่งเสริมการสร้างช่องทางการประกอบอาชีพและเพิ่ม 

รายได้ภาคประชาชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาครัฐ ศธ. กศน.  

และภาคเอกชน เป็นต้น โดยการก�าหนดหลักสูตรในการฝึกอบรมอาชีพให้กับ

ผู้ดูแลศูนย์เพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชน และประชาชน (ดศ)
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8. โครงการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อเสนอแนะ

 - ควรสนับสนุนด้านการวิจัยท่ีสามารถใช้ได้

จริงและการลงทุนควรมองที่ความต้องการของ

ตลาด (Demand Marketing) และต้นทนุการผลติ 

(Raw Material) ซึง่ในประเทศไทยยงัไม่มศัีกยภาพ

รองรับได้ รวมทั้งขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

จึงเหมาะที่จะเป็นผู้ประกอบเครื่องจักรมากกว่า 

ผูผ้ลติเครือ่งจกัร และทบทวนเป้าหมายการท�างาน

ในป ีต ่อไปใหม ่  (2560-2561) โดยควรจัด 

Priority อุตสาหกรรม ซึ่งจะสามารถเพิ่มจ�านวน

ลูกค ้าและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล ่าว 

โดยสนับสนุนอุตสาหกรรมการเกษตรเป ็น 

อันดับแรกเนื่องจากมีผู้ใช้งานมาก รองลงมาควร

เป็นอุตสาหกรรมอาหาร

 - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการสนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการ

พัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในหลากหลายด้าน รวมท้ังหมด  

32 โครงการ โดยจดัเป็นเครือ่งจกัรในด้านการเกษตร ร้อยละ 15.62 เครือ่งจกัร

ด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 56.25 และเครื่องจักร

อุตสาหกรรมด้านอื่น ๆ ร้อยละ 28.12 (วท)

9. กจิกรรมพฒันาศกัยภาพห้องปฏบิตักิารเพือ่รองรบัการทดสอบสนิค้าให้มีคณุภาพ และปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร 

(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรให้เอกชนเป็นผู ้จัดตั้งห้องปฏิบัติการ 

และ วศ. เป็นผู้เข้าไปสนับสนุนในด้านเทคนิค

กระบวนการต่าง ๆ  ควรคิดในลกัษณะการสร้างตวัคณู

เนื่องจากงบประมาณจ�ากัด ภาครัฐไม่สามารถ

ด�าเนินการได้ทั้งหมด

 2. ควรเตรียมความพร้อมให้ผู ้ประกอบการ 

เรื่อง “การระบุรายละเอียดที่ผลิตภัณฑ์” หากมี 

การออกกฎหมายบงัคบัในอนาคต ซึง่ถอืเป็นประโยชน์

ทางการค้า และเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 

และเพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้า

 3. ควรช่วยสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน

เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก Bio-diversity 

ภายในท ้องถิ่นพวกสมุนไพร ผลิตเป ็นสบู ่  

เครื่องส�าอาง เป็นต้น และเพื่อสร้างความยั่งยืน 

ให้เกิดขึ้นควรมีทีมงานวิจัยในด้านนี้โดยเฉพาะ

 1) วศ. ได้ตระหนักถึงข้อจ�ากัดของเอกชน จึงมุ ่งเน้นอบรมถ่ายทอด 

ความรู้ให้แก่บุคลากรในภาคการปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการทั้งเอกชนและ 

หน่วยงาน เช่น กรมปศุสัตว์ในการทดสอบน�้าประปา ทางด้านการใช้สารเคมี 

ในการเลี้ยงสัตว์  แนะน�าการใช้เครื่องมือทดสอบ 

 2) ได้บรรจุหลักสูตรเพ่ือถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการ มีความรู้ที่ควรระบุ 

ในฉลากผลิตภัณฑ์ซ่ึงหลักสูตรนี้อยู่ภายใต้การส่งเสริมเทคโนโลยี และเพิ่ม

ศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 

 3) ในปี พ.ศ. 2561 ได้ก�าหนดให้มโีครงการเกีย่วกบังานวจัิยพฒันาโปรตนี

จากรังไหมเพื่อให้ได้โปรตีนที่มีคุณสมบัติคุณภาพดี ก�าจัดอนุมูลอิสระ บ�ารุงผิว 

และด�าเนินงานด้านสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง (วท)
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โครงการ/ข้อเสนอแนะ ความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน

10. โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ 

 ส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี

ข้อเสนอแนะ

 - ให้มีการบูรณาการการด�าเนินงานร่วมกับ

ส�านักงบประมาณและกรมบัญชีกลางในฐานะ

หน่วยงานหลัก ตั้งแต่การวางแผน การก�าหนด

โครงการ การจดัสรรงบประมาณ ตลอดจนจดัให้มี

ระบบติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้น

 - ได้มีการด�าเนินการแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

โดยมีหลักเกณฑ์การวางแผนงานและแผนงบประมาณร่วมกัน และเร่งรัด 

ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทัน (ดศ)  

(ส่วนราชการไม่สังกัดฯ)

11.  โครงการก่อสร้างอาคารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (ค่าตกแต่งภายใน) กระทรวงการต่างประเทศ

 - การด�าเนินโครงการฯ มีผลผลิตและผลลัพธ์

อยู่ในระดับดีมาก การใช้ประโยชน์จากผลผลิต 

มีความยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาอุปสรรค

ในการปฏบิตัติามระเบยีบพสัดฯุ ของกฎหมายไทย

ไม ่สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น ส ่งผลให  ้

การด�าเนินโครงการล่าช้า จึงมีข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบายให้หน่วยงานกลางสนับสนุนให้มีระเบียบ

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ เพื่อให ้

การจัดซื้อจัดจ้างในต่างประเทศมีความยืดหยุ่น

และคล่องตัว สอดคล้องกับกฎหมายท้องถ่ิน 

ในการปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จัดจ้าง 

และการบรหิารพัสดภุาครฐั พ.ศ. 2560 ซ่ึงปัจจบุนั

ระเบียบฯ ดังกล่าว ได้มีผลบังคับใช้แล้ว รายงานฯ 

ค.ต.ป. ภาคราชการ จงึมข้ีอเสนอแนะให้จัดท�าคูม่อื

การปฏิบัติงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้างและงานพัสดุ

ส�าหรับการปฏิบัติงานในต่างประเทศ

 - กระทรวงฯ ได้จัดท�าคู่มือจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐของส่วนราชการ 

ในต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว



สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลโครงการ

บทที่ 3
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บทที่ 3 สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ 
  และประเมินผลโครงการ

 แนวทางการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะมุ่งเน้นการตดิตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รวมถึง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศ 

ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ผ่านการด�าเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 25 แผนงาน 

และแผนงานอืน่ ๆ  จ�าแนกตามยทุธศาสตร์ชาตทิัง้ 6 ด้าน การด�าเนนิงานภายใต้กรอบแนวทางดงักล่าว จะช่วยสะท้อน

ผลการด�าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ รวมถึงภาพรวมของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ โดยใช้การติดตาม 

ความก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของการด�าเนินงาน เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และส่งเสริม 

การด�าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาประเทศ

 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ได้ด�าเนินการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลโครงการของส่วนราชการและจังหวัด ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ ค.ต.ป. ก�าหนด ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้

3.1  ประเด็นในการประเมินและเกณฑ์การประเมิน

 1) ประเด็นการประเมิน

  การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ตามประเด็นการตรวจสอบและ 

ประเมินผลภาคราชการในการรายงาน ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย

  กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ 1 : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ

  รายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลโครงการตามข้อเสนอของ ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง/

อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ท่ีเสนอต่อ ค.ต.ป. ภายใต้หลักเกณฑ์การคัดเลือก 

โครงการที่ ค.ต.ป. ก�าหนด จ�านวนอย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม และแผนงานบูรณาการ จ�านวนอย่างน้อย 

1 แผนงาน (การด�าเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด และการด�าเนินงานภายใต้แผนงาน 

บูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งสอดคล้องกับกรอบ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี)

  กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ 2 : แผนงานส�าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก�าหนด

  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่ ค.ต.ป. เป็นผู้ก�าหนด (แผนงาน Top Down) 

เพื่อให้ ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ จ�านวน 1 แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที ่

เขตเศรษฐกิจพิเศษ
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 2) เกณฑ์การประเมิน

  ค.ต.ป. ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในการประเมินด้านผลผลิต 

ด้านผลลัพธ์ และด้านผลเบิกจ่าย ดังนี้

  2.1) ระดับการประเมินด้านผลผลิต

ระดับการประเมิน ความหมาย

ดีมาก

≥ 81%

มผีลการด�าเนนิงานสงูกว่าเป้าหมาย/ตวัช้ีวดัผลผลติทีก่�าหนด หรอืมคีวามส�าเรจ็ตามตวัชีว้ดัระดบัผลผลติ 

คิดเป็นร้อยละ 81 ขึ้นไป

ดี

71% - 80%

มีผลการด�าเนินงานส�าเร็จเท่ากับเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดผลผลิตที่ก�าหนด หรือมีความส�าเร็จตามตัวช้ีวัด 

ระดับผลผลิตอยู่ในช่วงร้อยละ 71 - 80

พอใช้

61% - 70%

มีผลการด�าเนินงานส�าเร็จต�่ากว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตที่ก�าหนดเล็กน้อยหรือมีความส�าเร็จตาม 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิตอยู่ในช่วงร้อยละ 61 - 70

ควรปรับปรุง

≤ 60%

มผีลการด�าเนนิงานต�า่กว่าเป้าหมาย/ตวัชีว้ดัผลผลติทีก่�าหนด หรอืมคีวามส�าเรจ็ตามตวัชีว้ดัระดบัผลผลติ

น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60

  2.2) ระดับการประเมินด้านผลลัพธ์

ระดับการประเมิน ความหมาย

ดีมาก

≥ 81%

มีผลลัพธ์ท่ีได้จากโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลที่ได้เกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 

และยังส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน

ดี

71% - 80%

มผีลลพัธ์ทีไ่ด้จากโครงการบรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงการ และผลทีไ่ด้เป็นไปตามเป้าหมายและยงัส่งผล

มาจนถึงปัจจุบัน

พอใช้

61% - 70%

มีผลลัพธ์ท่ีได้จากโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในระดับพอใช้ อาจจะส่งผลหรือไม่ส่งผล 

มาจนถึงปัจจุบัน

ควรปรับปรุง

≤ 60%

มีผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจจะส่งผลหรือไม่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน

  2.3) ระดับการประเมินด้านผลการเบิกจ่าย

ระดับการประเมิน ความหมาย

ดีมาก

≥ 81%

มีผลการการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการด�าเนินงานที่ก�าหนด หรือมีความส�าเร็จคิดเป็น 

ร้อยละ 81 ขึ้นไป

ดี

71% - 80%

มีผลการการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเท่ากับเป้าหมาย หรือมีความส�าเร็จตามตัวชี้วัดอยู่ในช่วง 

ร้อยละ 71 - 80

พอใช้

61% - 70%

มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต�่ากว่าเป้าหมาย หรือมีความส�าเร็จตามตัวชี้วัดอยู่ในช่วง 

ร้อยละ 61 - 70

ควรปรับปรุง

≤ 60%
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต�่ากว่าเป้าหมาย หรือมีความส�าเร็จตามตัวชี้วัดน้อยกว่าหรือ 

เท่ากับร้อยละ 60
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3.2  สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

 1) โครงการประเภทที่ 1 : โครงการตามยุทธศาสตร์ส�าคัญ

  1.1) ลักษณะที่ 1 : การด�าเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด
   การด�าเนนิโครงการภายใต้นโยบายยทุธศาสตร์กระทรวงและจงัหวดั โดย ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง 
อ.ค.ต.ป. กลุม่กระทรวงด้านบรหิารและส่วนราชการไม่สงักดัส�านกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และ อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มจังหวัดได้พิจารณาคัดเลือกโครงการมาด�าเนินการ ซ่ึง ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง 
ด้านบริหารและส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ได้คัดเลือกโครงการเพื่อด�าเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล จ�านวน 30 โครงการ และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดได้พิจารณาคัดเลือกโครงการ 
มาด�าเนินการ จ�านวน 8 โครงการ รวมโครงการภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด ที่ได้รับการตรวจ 
ติดตาม และประเมินผลทั้งสิ้น 38 โครงการ สรุปรายชื่อและงบประมาณของแต่ละโครงการ ดังนี้

ล�าดับ โครงการ

งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)

ส�านักนายกรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

1 โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 ระยะที่ 4

580.0000

กระทรวงกลาโหม

กรมสวัสดิการทหารอากาศ

2 โครงการพัฒนาพื้นที่กองทัพอากาศ บางซื่อ (ระยะที่ 1) (ลับมาก) 386.7260

กระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ์

3 ศูนย์ที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior complex) -

กระทรวงการต่างประเทศ

ส�านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

4 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 34.3560

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ส�านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว 15.0000

กรมพลศึกษา

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน 40.0000
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ล�าดับ โครงการ

งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

-

7 โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ* -

8 โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ -

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมพัฒนาที่ดิน

9 โครงการแหล่งน�้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. 752.4000

กระทรวงคมนาคม

กรมการขนส่งทางบก

10 กิจกรรมก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1 1431.0200

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี

11 โครงการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ซากดึกด�าบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติ

วิทยา/จัดการซากดึกด�าบรรพ์

37.7300

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ส�านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

12 โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  

กิจกรรมที่ 1 การขยายโครงข่าย

13,000.0000

กระทรวงพลังงาน

ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

13 โครงการพลังงานชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงานปี 2560 153.0870

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

14 โครงการการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 19,360.0000

กระทรวงพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

15 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 97.8400

หมายเหตุ * หมายถึง ข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือไม่มีงบประมาณ



รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ครั้งที่ 2) 45

ล�าดับ โครงการ

งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

16 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย 

ทรัพย์สินทางปัญญา

9.3300

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

17 กิจกรรมจัดที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน 52.1701

กรมพัฒนาชุมชน

18 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน 691.1577

กระทรวงยุติธรรม

ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

19 โครงการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน 111.0210

กระทรวงแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

20 โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการเพื่อการแข่งขัน 295.2111

กระทรวงวัฒนธรรม

ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

21 โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง* -

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 48.0000

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

23 โครงการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 58.3319

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

24 โครงการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านความปลอดภัยจาก

พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

12.3811

หมายเหตุ * หมายถึง ข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือไม่มีงบประมาณ
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ล�าดับ โครงการ

งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)

กระทรวงศึกษาธิการ

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25 ทวิศึกษา 281.1828

กระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

26 โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ* -

27 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ (DHS)* -

กระทรวงอุตสาหกรรม

ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย

28 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบบริหาร

จัดการการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร

120.0000

29 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย 73.4000

อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านบริหาร

ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

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�าเภอ

อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

25.4370

33 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสามแยกทางหลวงหมายเลข 348 - บ้านป่าไร่ ต�าบลป่าไร่ 

อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

45.0000

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 2

จังหวัดพะเยา

34 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา 14.0760 
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ล�าดับ โครงการ

งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)

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�้าแร่ฝั่งอันดามัน (ระยะที่ 1 - 4) 120.1943 

รวม 38,249.4883

   (1) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง N/A รวม

ผล
ผล

ิต

ดีมาก

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)

22

ดี
ยธ (1)  กก (1)  ศธ (1)  สธ (1) 

กลุ่ม จว.คณะ 2 (1) 
กลุ่ม จว.คณะ 4 (1)

 
รง (1) 7

พอใช้ -

ควร
ปรับปรุง

นร (1)
1

N/A พน (2)  วท (1) กลุ่ม จว.คณะ 3 (1) กลุ่ม จว.คณะ 1 (3) 7

รวม 6 22 2 2 5 37*

* หมายเหตุ ไม่รวมโครงการของกระทรวงกลาโหม เนื่องจากมีชั้นความลับ
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    จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์ 

กระทรวงและจังหวัด โดยเปรียบเทียบผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีผลผลิตและผลการเบิกจ่าย 

อยู่ในระดับดี-ดีมาก จ�านวน 23 โครงการ มีเพียง 1 โครงการที่มีผลผลิตอยู่ในระดับควรปรับปรุง เนื่องจากมีผลผลิต

ต�า่กว่าเป้าหมายมาก จากปัญหาการด�าเนนิงานล่าช้าของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการส่งมอบพ้ืนทีด่�าเนนิการล่าช้า 

มี 2 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับควรปรับปรุง เนื่องจากความล่าช้าในข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง  

ส�าหรับโครงการที่มีการด�าเนินการในพื้นท่ีพบปัญหาการหาผู้รับจ้างในพื้นที่ เนื่องจากผู้รับจ้างมีจ�านวนน้อย  

ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันในปีงบประมาณ และมี 9 โครงการที่ยังไม่สามารถประเมินผลผลิต 

หรือผลการเบิกจ่ายได้ เน่ืองจากความล่าช้าในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและโครงการบางส่วนยังอยู่ระหว่าง 

การด�าเนินงาน

   (2) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์

ผลลัพธ์

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง N/A รวม

ผล
ผล

ิต

ดีมาก กต (1) กก (1)
กษ (1) ทส (1)
ดศ (1) มท (2) 

พม (1) สธ (1) อก (1)

พม (1)
อก (1)

 
วธ (1)

กค (1) คค (1)
วท (2) )

กลุ่มบริหารฯ (1)
กลุ่ม จว.คณะ 3 (2)

20

ดี ศธ (1) กก (1) รง (1) 
กลุ่ม จว.คณะ 4 (1)

ยธ (1) สธ (1)
กลุ่ม จว.คณะ 2 (1)

7

พอใช้ -

ควรปรับปรุง นร  (1) 1

N/A พณ (2) พน (2) วท (1)
กลุ่ม จว.คณะ 1 (3)
กลุ่ม จว.คณะ 3 (1)

9

รวม 13 7 1 2 14 37*

* หมายเหตุ ไม่รวมโครงการของกระทรวงกลาโหม เนื่องจากมีชั้นความลับ

    จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์ 

กระทรวงและจงัหวดั โดยเปรยีบเทยีบผลผลติกบัผลลพัธ์ พบว่า โครงการทีม่ผีลผลิตและผลลัพธ์อยูใ่นระดับดี-ดีมาก 

มีจ�านวน 16 โครงการ นอกจากนี้มีโครงการที่ยังไม่สามารถประเมินผลลัพธ์ได้ จ�านวน 14 โครงการ เนื่องจาก 

ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้ก�าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์หรือโครงการบางส่วนยังอยู่ระหว่างการด�าเนินงาน

   (3) บทวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

    (3.1) บทวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

     การด�าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามแนวทางการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) ส�าหรับกลุ่มโครงการประเภทที่ 1 : โครงการ

ตามยทุธศาสตร์ส�าคญั ในส่วนของการด�าเนินงานภายใต้นโยบายยทุธศาสตร์กระทรวงและจงัหวดันัน้ แนวทางการตรวจสอบ
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และประเมนิผลฯ ก�าหนดให้ ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุม่จงัหวดั พจิารณาคดัเลือกโครงการมาด�าเนนิการ

ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ซ่ึงสามารถสรปุผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลโครงการตามยทุธศาสตร์ส�าคญั 

ของ ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ได้ดังนี้

	 	 	 	 	 ●	 ความเหมาะสมของโครงการ

      ทุกโครงการของส่วนราชการและจังหวัดมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบาย

รฐับาล ยทุธศาสตร์กระทรวง จงัหวดั และกลุม่จงัหวดั โดยหลายโครงการมรีายละเอียดของแผนงานทีค่รบถ้วน ชดัเจน 

อย่างไรก็ตาม มีเพียงบางโครงการที่ได้ศึกษาผลกระทบ วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในปัจจุบัน 

      ยงัคงพบปัญหาในบางประการ เช่น บางโครงการ บางกจิกรรมยังขาดตัวชีวั้ดผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ หรือตัวชี้วัดค่าเป้าหมายที่ชัดเจน ส�าหรับมิติของการด�าเนินงานในพ้ืนที่ พบว่า บางโครงการ 

ยังขาดการบูรณาการในการด�าเนินงาน หรือยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง

	 	 	 	 	 ●	 ปัจจัยน�าเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร

      โครงการส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม 

แม้จะได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการด�าเนินงาน แต่บางโครงการยังคงต้องการงบประมาณในการบริหารจัดการ

หรืองบประมาณสนับสนุนปัจจัยในการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมหรือปรับปรุงสถานที่ ในขณะที่บางโครงการหากได้รับ 

งบประมาณเพิ่มเติมจะสามารถขยายการด�าเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ขยายพื้นที่  

หรือเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมได้มากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น 

      หลายโครงการมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอ

ต่อการปฏิบตังิาน ในขณะท่ีบางโครงการมกีารจัดเตรยีมความพร้อมของผูท้ีเ่ก่ียวข้อง เช่น จดัท�าหลกัสตูร คูม่อืแนวทาง

การด�าเนินงานหรือแนวปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน จัดอบรม และจัดท�าเอกสารเผยแพร่ ส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้ 

ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน บางโครงการมีการบูรณาการองค์ความรู้ ทรัพยากร และบุคลากรร่วมกันจากทุกภาคส่วน เช่น 

ส่วนราชการ จังหวัด ท้องถิ่น เอกชนทั้งในและต่างประเทศ และชุมชน ซึ่งให้การสนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วม

ในการด�าเนินงาน ทั้งให้ข้อมูล ร่วมวางแผน และร่วมด�าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้เกิดความพร้อมทั้ง 

ด้านวิชาการ บุคลากร อุปกรณ์ เทคโนโลยี 

      ทั้งนี้ ในหลายโครงการยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับปัจจัยน�าเข้าของโครงการบ้าง เช่น 

ด้านบุคลากร บางหน่วยงานยังมีบุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงานที่ต้องปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ยังต้องการความรู้เกี่ยวกับ

ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายต่าง ๆ และความรู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ 

ไม่เพยีงพอต่อการด�าเนนิงาน บางพืน้ทีอ่าจยงัไม่พร้อมหรอืไม่เหมาะสมในการด�าเนนิโครงการ เช่น สภาพภมูศิาสตร์  

การส่งมอบพื้นที่ด�าเนินงานล่าช้า และบางพื้นที่ขาดเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย

	 	 	 	 	 ●	 กระบวนการด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

      โครงการส่วนใหญ่สามารถด�าเนินงานได้ตามแผน แม้บางโครงการจะต้อง 

ปรับเปลี่ยนแผน รายละเอียดกิจกรรม หรือรายละเอียดในการด�าเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ ์

ในขณะนั้น บางหน่วยงานได้น�าระบบบริหารโครงการ (Project Base Management) มาใช้ ท�าให้สามารถเร่งรัด 
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ติดตามการด�าเนินโครงการได้เป็นอย่างดี และบางโครงการก�าหนดให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

ผลการด�าเนินงานและผลการติดตามอย่างต่อเนื่อง สม�่าเสมอ ทันท่วงที ส�าหรับปัญหาหรืออุปสรรคยังคงเป็นปัญหา 

ที่เก่ียวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ปัญหาการบูรณาการในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถบูรณาการกันได้อย่างแท้จริง 

รวมทั้งโครงการประเภทสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ยังคงพบปัญหาผู้รับจ้างมีจ�านวนน้อย จึงรับงานหลายโครงการ ท�าให้ 

ไม่สามารถด�าเนินงานได้ตามระยะเวลาที่ก�าหนด

	 	 	 	 	 ●	 ผลผลิตโครงการ

      จากการประเมินในภาพรวม พบว่า โครงการส่วนใหญ่บรรลุเป้าหมายและ

สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถแก้ไขหรือลดปัญหาของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้เข้าร่วม

โครงการได้ เช่น เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีพ ลดปัญหาด้านการเกษตร ด้านการประกอบอาชีพ                  

ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งเม่ือโครงการตรงกับความต้องการของประชาชนจึงส่งผลให้ได้รับ 

ความร่วมมอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและประชาชนในพ้ืนทีเ่ป็นอย่างดี แม้จะยงัมปัีญหาการส่งมอบ การดูแลรักษา 

และการบริหารจัดการผลผลิตโครงการ หากหน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้สามารถ 

แก้ปัญหาดังกล่าว รวมทั้งขยายการด�าเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ขยายพ้ืนท่ี หรือเพิ่ม

ความหลากหลายของกิจกรรมได้มากขึ้นจะเป็นการดี

	 	 	 	 	 ●	 ผลลัพธ์โครงการ

      จากการประเมินผลลัพธ์โครงการในภาพรวม พบว่า ยังมีโครงการจ�านวนมากที่

ไม่สามารถประเมินผลลัพธ์ของโครงการได้ เนื่องจากยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือไม่ได้ก�าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์หรือ

ตวัชีว้ดัไม่ชดัเจน หรอืบางโครงการไม่สามารถประเมินผลลัพธ์ได้ทนัทหีลังส้ินสุดโครงการ ส�าหรับโครงการทีส่ามารถ

ประเมินผลลัพธ์ได้นั้น พบว่า ส่วนมากสามารถบรรลุตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

	 	 	 	 	 ●	 ผลกระทบโครงการ

      ภาพรวมด้านผลกระทบโครงการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่สามารถตอบสนอง

ต่อนโยบายรฐัหรอืสามารถน�านโยบายไปสูก่ารปฏิบติัได้ดี ท้ังนโยบายด้านเศรษฐกจิ สงัคม ความมัน่คงและการต่างประเทศ 

สามารถกระจายการให้บริการภาครัฐที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดยประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึง 

และมีทางเลอืกในการใช้บรกิารภาครฐัทีเ่หมาะกับแต่ละบคุคลมากขึน้ ช่วยลดความเหลือ่มล�า้ทางสงัคม แม้ว่าโครงการ

จ�านวนมากยงัคงเน้นด้านเศรษฐกจิ เช่น เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั เพิม่การลงทนุในอตุสาหกรรมเกีย่วเนือ่ง 

เพิ่มความคล่องตัวของธุรกิจ เพิ่มช่องทางและตลาด เกิดการกระจายรายได้ในพื้นท่ี เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว

โครงการโดยมากส่งผลให้สามารถยกระดบัและพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน สามารถเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย และ

แก้ไขปัญหาการประกอบอาชพี การศกึษา การสาธารณสขุ ความยตุธิรรม ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ เป็นต้น 

รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

      นอกจากน้ีบางโครงการผู้ด�าเนินโครงการได้น�าเทคโนโลยีมาช่วยในการด�าเนินงาน 

เช่น ช่วยในการสื่อสารกับเครือข่ายหรือกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องผ่านระบบออนไลน์ และผู้เข้าร่วม

โครงการสามารถน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับผลผลิตของโครงการ การประกอบอาชีพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

ทรัพยากรสูงขึ้น
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      ส�าหรับมิติเชิงพื้นที่ พบว่า จากการสร้างการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน เช่น 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น ประชาชน และชุมชน ส่งผลให้เกิดความสามัคคีจากการรวมกลุ่ม ส่งเสริมให้เกิด 

การเช่ือมโยงของเครือข่ายและชุมชนต่าง ๆ  เพิม่ขึน้ และพบว่าบางโครงการสามารถช่วยลดปัญหามลพษิ และปัญหา

ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและป้องกันการเกิดอุทกภัยในบางพื้นที่

	 	 	 	 	 ●	 ประสิทธิภาพโครงการ

      ภาพรวมด้านประสิทธภิาพโครงการ พบว่า โครงการส่วนมากสามารถตอบสนอง

ต่อการแก้ไขปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เป็นอย่างดี ประชาชนเกิดความพึงพอใจ เพราะสามารถสนองตอบ 

ความต้องการของประชาชนในพ้ีนที่ได้อย่างแท้จริง ส�าหรับการด�าเนินการ พบว่า โครงการส่วนมากสามารถ 

ด�าเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถด�าเนินงานได้ตามแผน ได้ผลลัพธ์และบรรลุเป้าหมาย สามารถ

ใช้ปัจจัยของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบางโครงการมีการบูรณาการกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  

ส่งผลให้สามารถบรรลุตามตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ก�าหนดไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ในบางโครงการ พบว่าหากได้รับ

การสนับสนุนเพิ่มเติมและต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน และกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น

    (3.2) บทวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคที่ส�าคัญ

	 	 	 	 	 ●	 ด้านอุปกรณ์/สถานที่

      ด้านสถานที่ด�าเนินการ พบความทรุดโทรม ความไม่พร้อมของอาคาร สถานที่ 

และความไม่เพียงพอของอุปกรณ์บางส่วน นอกจากนี้ โครงการประเภทสิ่งก่อสร้างยังพบปัญหาด้านสภาพอากาศ 

และผู้รับจ้างในพื้นที่มีจ�านวนน้อย ท�าให้ไม่เกิดการแข่งขัน ล่าช้าและไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้

	 	 	 	 	 ●	 ด้านบุคลากร

      เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรบางส่วนยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ 

ด้านต่าง ๆ ท�าให้เกิดปัญหาในการท�างาน และบางหน่วยงานยังมีบุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงานที่ต้องปฏิบัติ 

นอกจากนี้ ยังพบว่าหน่วยงานในพื้นท่ีบางแห่งมีจ�านวนข้าราชการไม่เพียงพอจึงจ�าเป็นต้องจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

ในการปฏิบัติงาน ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบบ่อยครั้งส่งผลให้ขาดความต่อเนื่อง 

ในการปฏิบัติงาน

	 	 	 	 	 ●	 ด้านงบประมาณ

      แม ้โครงการส ่วนใหญ่จะได ้รับการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อ 

การด�าเนนิงานแต่ยงัพบว่าบางโครงการยงัคงต้องการงบประมาณเพ่ิมเติมส�าหรับการบริหารจัดการหรือดูแลผลผลติ 

ภายหลงัการด�าเนนิงาน หรอืเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ เพ่ิมพ้ืนที ่กลุ่มเป้าหมาย และกจิกรรมให้มากขึน้ ส�าหรับเชงิพืน้ที่

ยังคงมีการขอโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ เนื่องจากจ�าเป็นต้องช่วยแก้ไขความเดือดร้อนที่จ�าเป็นเร่งด่วนของ

ประชาชน และบางส่วนเกดิจากการพจิารณาโครงการเพือ่จดัสรรงบประมาณจงัหวดัไม่เป็นไปตามล�าดบัความส�าคัญ

และความต้องการของพืน้ที ่เนือ่งจากเป็นการจัดสรรโดยหน่วยงานกลาง หรือบางโครงการขาดรายละเอยีดทีจ่�าเป็น

และเพียงพอส�าหรับการพิจารณาจัดสรร
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	 	 	 	 	 ●	 ด้านการบริหารจัดการ

      ยงัคงพบปัญหาด้านการบูรณาการทัง้ในส่วนกลางและเชงิพืน้ทีท่ีย่งัไม่ครอบคลมุ

ทุกหน่วยงานส�าคัญและไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม และบางโครงการแม้จะมีความพยายามในการบูรณาการแต่ไม่ได้

ก�าหนดผู้รับผิดชอบหลัก จึงท�าให้การประสานงานและการปฏิบัติล่าช้า ไม่ราบร่ืน ส�าหรับการติดตามและ 

ประเมนิผลซึง่ยังไม่สามารถด�าเนนิการได้ครบทกุโครงการ เนือ่งจากบางโครงการ บางกจิกรรมยงัขาดตวัชีว้ดัผลลพัธ์ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ หรือตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายไม่ชัดเจน

	 	 	 	 	 ●	 ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมาย

      พบปัญหาด้านกฎหมาย หรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งท�าให้การด�าเนินโครงการ

อาจล่าช้าหรือลดทอนความส�าเร็จของโครงการ เช่น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 หรือข้อเสนอโครงการ (TOR) ที่ไม่ชัดเจน หรือไม่ครอบคลุมผลผลิตหรือกิจกรรมทั้งหมด ส่งผลให้ผลผลิต

ที่ได้ไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

	 	 	 	 	 ●	 ด้านเทคโนโลยี

      พบว่าบางโครงการขาดเทคโนโลยีและอปุกรณ์ท่ีทันสมยัอนัจะช่วยให้การด�าเนนิงาน

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โครงการทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลย ีหากมกีารด�าเนนิการท่ีล่าช้าจะท�าให้เทคโนโลยี

ที่ได้รับอาจไม่ทันสมัย และแม้ว่าบางโครงการได้น�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการด�าเนินการแต่ผู้เกี่ยวข้องบางส่วน 

ยังมีความเข้าใจไม่มากพอที่จะสนับสนุนการด�าเนินโครงการ

    (3.3) ข้อเสนอแนะ

	 	 	 	 	 จากการด�าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามแนวทาง 

การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) สามารถสรุปข้อเสนอแนะ 

จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์ส�าคัญของ ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง อ.ค.ต.ป.   

กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด สรุปได้ ดังนี้

	 	 	 	 	 ●	 ข้อเสนอแนะต่อผู้ด�าเนินงาน

      - ด้านอุปกรณ์/สถานที่

       ควรให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ด�าเนินการ 

เพื่อสามารถรองรับการจัดกิจกรรมหรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม โดยอาจพิจารณาใช้พื้นที่หรือสถานที่ 

ของชุมชน เช่น วัด โรงเรยีน ในการด�าเนนิงาน เพือ่ไม่ต้องเสยีงบประมาณในการก่อสร้าง ส�าหรบัผลผลติของโครงการ

ท่ีต้องการการดแูลรกัษาภายหลงัสิน้สดุโครงการ ควรเร่งรดัการถ่ายโอนภารกจิให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยเรว็

      - ด้านบุคลากร

       ควรให้องค์ความรูท้ีจ่�าเป็นและสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานและผูท้ีเ่ก่ียวข้อง

อย่างเพียงพอ ต่อเนื่อง ท้ังก่อน ระหว่าง และหลังด�าเนินโครงการ เช่น อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ จัดท�าคู่มือ 

แนวปฏิบัติให้แก่ผู ้รับผิดชอบหลักและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถด�าเนินโครงการและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
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ในเบื้องต้น ส�าหรับการด�าเนินการในพื้นที่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนา 

ผู้ท่ีจะเป็นกลไกส�าคัญหรือเป็นผู้น�าของชุมชน กลุ่มเป้าหมาย สร้างบุคลากรที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาและต่อยอด 

ความส�าเร็จของโครงการ และเพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ควรให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ 

อย่างทั่วถึง เช่น ความจ�าเป็นของโครงการ ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับ เป็นต้น

      - ด้านการบริหารจัดการ

       ก่อนเร่ิมด�าเนินโครงการ ผู้ด�าเนินงานควรให้ความส�าคัญกับการก�าหนด

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยก�าหนดแผนการด�าเนินงาน (work plan) 

ที่ระบุรายละเอียดที่จ�าเป็นในการด�าเนินโครงการ เช่น พ้ืนที่ด�าเนินงาน ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย (ข้อมูลพื้นฐาน                  

ความต้องการ ปัญหา) ปัจจัยที่จ�าเป็น เครือข่าย ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ประสานงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์ รวมทั้ง

ช่วงเวลาในการดูแลรักษาผลผลิต เพื่อการติดตามผลท่ีชัดเจนและลดการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ อย่างไรก็ตาม 

ควรวางแผนและซักซ้อมความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

       เมื่อเริ่มด�าเนินโครงการควรบูรณาการการท�างานทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง

และครบวงจร โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และในบางพื้นที่ควรพิจารณาเพิ่มระดับการบูรณาการกับหน่วยงาน 

ในพื้นที่ สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนท้องถิ่น และในกรณีที่ไม่สามารถหาพันธมิตรภาครัฐได้ ควรให้ 

ภาคเอกชนเป็นผูร่้วมด�าเนินการ แต่ต้องก�าหนดเงือ่นไขและหลกัเกณฑ์ให้ชดัเจน รวมทัง้ควรสร้างการรบัรู ้ความเข้าใจ

แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เก่ียวกับข้อมูลด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เช่น ความจ�าเป็นของโครงการ ประโยชน ์

ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากมีความจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดของแผนงาน 

ควรเร่งด�าเนินการปรับแผนงาน กิจกรรมหรือวิธีการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา สถานการณ์ 

ลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่

       หลังโครงการแล้วเสร็จควรติดตาม ประเมินผลการด�าเนินงานทั้งผลลัพธ์  

ผลกระทบทีม่ต่ีอชมุชน หรอืกลุม่เป้าหมาย และหน่วยงานควรรายงานผลการด�าเนนิโครงการต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ควรติดตามความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ามาปรับปรุงและเพิ่มเติมการให้บริการให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งควรมีแผนงาน แนวทาง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถต่อยอด

และพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพได้หลังจากจบโครงการ เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การท�าการตลาด 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

      - ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมาย

       โครงการที่เป็นการจ้างที่ปรึกษาด�าเนินการ ผู้รับผิดชอบควรเขียนข้อเสนอ

โครงการ (TOR) ให้ชดัเจน และควรสรรหาทีป่รกึษาโครงการทีม่คีวามคดิริเร่ิม สร้างสรรค์ เพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

      - ด้านเทคโนโลยี

       กระทรวงหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการควรสนับสนุนงบประมาณหรือ

ทรพัยากร เทคโนโลยต่ีาง ๆ  ท่ีจ�าเป็นเพิม่มากขึน้ เพือ่ให้สามารถบรหิารจดัการและขยายการด�าเนนิงานให้ครอบคลมุ

ความต้องการของกลุม่เป้าหมาย ขยายพืน้ท่ี หรอืเพิม่ความหลากหลายของกจิกรรมได้มากขึน้ รวมทัง้ผูด้�าเนนิโครงการ
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ควรจัดท�าและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นฐานข้อมูลส�าหรับการด�าเนินงานในอนาคต และหากเป็น 

การด�าเนินงานร่วมกันของหลายหน่วยงาน จ�าเป็นต้องก�าหนดผู้รับผิดชอบหลักให้ชัดเจน

	 	 	 	 	 ●	 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลาง

      - ด้านงบประมาณ

       ในการพิจารณางบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ส�านักงบประมาณควร 

ค�านึงถึงราคาจริง ณ ช่วงเวลาด�าเนินการ รวมทั้งควรก�าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณากล่ันกรองท่ีดีไว้ในเอกสาร

ค�าของบประมาณ เพื่อประโยชน์ในการติดตามความส�าเร็จของโครงการต่อไป 

       คณะกรรมการนโยบายการบรหิารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ 

ควรให้อ�านาจการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณแก่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและผู้ว่าราชการ

จังหวัดเพิ่มมากขึ้น

      - ด้านการบริหารจัดการ

       ส�าหรับบางโครงการเห็นควรให้มีการด�าเนินการต่อเนื่อง เช่น โครงการที่

สามารถตอบสนองความต้องการทีแ่ท้จรงิของประชาชนหรอืกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างด ีกระทรวงควรพจิารณาเพิม่

กลุม่เป้าหมาย พืน้ท่ีด�าเนินการ ลกัษณะ หรอืประเภทผลผลติให้มากขึน้ รวมทัง้พฒันาให้สามารถสนองความต้องการ

ของชุมชนได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร และให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่และชุมชน 

โดยอาจจัดท�าเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญและก�าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน หรือหากหน่วยงานเดิมไม่พร้อมด�าเนินการต่อ 

ควรส่งต่อการด�าเนนิงานไปยงัหน่วยงานทีม่คีวามพร้อมเพยีงพอในการด�าเนนิโครงการเพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

ส่วนราชการที่เก่ียวข้องควรเพิ่มการบูรณาการร่วมกันท้ังในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานในด้านการด�าเนินการ 

ข้อมูล และทรัพยากรให้มากขึ้น

       ส�าหรบัการติดตาม ประเมนิผลโครงการ ส่วนราชการท่ีมหีน่วยงานและเครือข่าย

ในพื้นที่ควรก�าหนดให้มีกลไกก�ากับ ดูแล ติดตามในภาพรวมของจังหวัด เพื่อการบูรณาการทั้งภายในและภายนอก 

กระทรวงขบัเคลือ่นงานให้เป็นเอกภาพ ตลอดจนก�ากบั ติดตาม ประเมนิผลการด�าเนนิการและเป้าหมายให้บรรลผุล

	 	 	 	 	 ●	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

      - ด้านงบประมาณ

       ส�านักงบประมาณควรสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินการต่อเนื่อง 

เพื่อให้เกิดความยั่งยืน เช่น ด้านบ�ารุงรักษา ด้านบริหารจัดการการใช้ผลผลิต หรือควรก�าหนดมาตรการเพื่อเร่งรัด 

ให้ส่วนราชการส่งมอบผลผลิตโครงการ หรือถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       การก�าหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในภาครัฐ ส�านักงบประมาณควรมี

ข้อยกเว้นส�าหรับโครงการประเภทสิ่งก่อสร้าง หรือโครงการที่มีข้อจ�ากัดของฤดูกาล

      - ด้านการบริหารจัดการ

       ในกรณีที่มีการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน หรือเป็นโครงการที่มี 

ความซ�้าซ้อนกันในหลายหน่วยงาน จ�าเป็นที่ต้องก�าหนดผู้รับผิดชอบหลักและผู้ประสานงานหลัก นอกจากนั้น 

เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าควรสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการอย่างจริงจัง 

โดยสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน
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       รฐับาลควรสร้างและใช้ประโยชน์จากกลไกการตดิตามผลการด�าเนนิโครงการ 

ระบบข้อมูลโครงการ และให้มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง

      - ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมาย

       ในบางโครงการอาจจ�าเป็นต้องมีกฎหมายรองรับหรือสนับสนุนการท�างาน 

หรืออาจต้องทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  1.2) ลักษณะที่ 2 : การด�าเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรร 

งบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

   (1) แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

    แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในปีงบประมาณ                 

พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ น�าไปสู่                 

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและลดต้นทุนโลจิสติกส์ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน 

ทางราง ทางน�้า และทางอากาศ รวมท้ังสนับสนุนระบบขนส่งในเขตเมือง ส่งเสริมการร่วมทุนระหว่างภาครัฐ 

และภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

ในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม พัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ปรับปรุง 

ระบบการพัฒนาและจัดการก�าลังคนด้านโลจิสติกส์ เร่งรัดการขับเคล่ือนเชิงบูรณาการการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

ของประเทศ จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพกลไก 

การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ควบคู่กับการเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทาง และการก�าหนด

มาตรฐานการคมนาคมขนส่งและโดยสาร ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่ส่งเสริมธุรกิจ 

การค้าและบรกิารในเขตเศรษฐกจิพเิศษ โดยการด�าเนนิงานม ี3 เป้าหมาย 3 ตัวชีว้ดัหลัก และ 8 แนวทางด�าเนนิงาน 

หน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่ ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 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. กลุม่กระทรวงด้านเศรษฐกจิ ร่วมกบั ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวงได้ด�าเนนิการคัดเลอืกตดิตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลโครงการในแผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ จ�านวน 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�ากระทรวงปรับปรุงล่าสุด 9 เมษายน 2561) คิดเป็นร้อยละ 81.15 ของแผนงานบูรณาการพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ทั้งหมด ทั้งนี้รายชื่อโครงการและผลการด�าเนินงาน มีดังต่อไปนี้
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ล�าดับ โครงการ

งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)

กระทรวงคมนาคม

 ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ 5.4940 

2 โครงการพัฒนางานด้านค้นหาและช่วยเหลืองานนิรภัยการบินและสอบสวนด้าน 

การบินพลเรือนตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 

1.0032 

3 โครงการพัฒนางานด้านค้นหาและช่วยเหลืองานนิรภัยการบินและสอบสวนด้าน 

การบินพลเรือนตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

7.4775 

 กรมเจ้าท่า

4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งทางน�้าและพาณิชย์นาวีสนับสนุนระบบโลจิสติกส์     24.8880

 กรมการขนส่งทางบก

5 โครงการก่อสร้างอาคารชานชาลาขนถ่ายสินค้าและอาคารคลังสินค้าภายใน 

สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล

136.4533 

6 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อด�าเนินการตามมาตรา 25 และ มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ

การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าและ

สถานีขนส่งสินค้า ในพื้นที่ 19 แห่ง 

      43.2617 

7 โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม       13.1600 

8 โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของจังหวัดเชียงราย     479.1738 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับการเปิดเสรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

      25.0000 

 กรมท่าอากาศยาน

10 โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง     413.7055 

11 โครงการแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยาน     715.4200 

12 โครงการการพัฒนาท่าอากาศยานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ     401.0380 

 กรมทางหลวง

13 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 17,877.8610 

14 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่     830.9932 

15 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค   8,310.0009 

16 โครงการก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางลูกรังเป็นทางลาดยาง     720.4567 

17 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ     964.9598 

18 โครงการทางจักรยานเพื่ออ�านวยความสะดวกและปลอดภัย  269.1172 

19 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน  23,908.1795 

20 โครงการก่อสร้างทางหลวงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่ 3,521.1381 
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ล�าดับ โครงการ

งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)

21 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย      196.7351 

22 โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน       14.7076 

23 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษสินค้าในพื้นที่ 19 แห่ง   4,820.2060 

 กรมทางหลวงชนบท

24 โครงการพัฒนาโครงข่ายสะพาน   1,786.6220 

25 โครงการยกระดับมาตรฐานทาง   5,461.7407 

26 โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อการเชื่อมต่อระบบขนส่ง   2,284.8605 

27 โครงการพัฒนาถนนผังเมือง      895.8632 

28 โครงการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค   3,348.9817 

29 โครงการก่อสร้างเพื่อยกระดับมาตรฐานสะพาน      368.9345 

30 โครงการอ�านวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน      945.6540 

31 โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ      746.4736 

 ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

32 โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์      141.5589 

33 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ       18.0000 

กระทรวงพาณิชย์

 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

34 โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์       21.1642 

กระทรวงอุตสาหกรรม

 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

35 โครงการยกระดับความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของ 

ภาคอุตสาหกรรม 

53.7771

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

36 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร         3.5860 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

37 โครงการบริการวิเคราะห์และทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางราง

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

59.0000
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ล�าดับ โครงการ

งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)

 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

38 โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง 

(หมายเหตุ : เป็นโครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 งบรวม 376.4768 ลบ.  

ส�าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีเป้าหมายการใช้จ่ายที่ 1.4194 ลบ.)

(งบรวม 60-63)

376.4768

รวม 80,213.1233 

    ทั้งนี้ มีผลการด�าเนินงานแยกตามกระทรวง ดังนี้ 

    กระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย 33 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 

79,699.1192 ล้านบาท (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 เมษายน 2561) ด�าเนินการโดย 7 หน่วยงาน ผลการด�าเนินงาน                     

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 พบว่า ส่วนใหญ่มีผลการด�าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 80 - 100 และมีผลการเบิกจ่าย

งบประมาณตามโครงการคิดเป็นร้อยละ 70 - 80 ขึ้นไป แต่มีบางโครงการมีผลการเบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ 70

    กระทรวงพาณชิย์ ประกอบด้วย 1 โครงการ ได้รบัการจดัสรรงบประมาณจ�านวน 21.1642 

ล้านบาท ด�าเนินการโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 

2560 จ�านวน 19.52  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.23 และผลจากการด�าเนินโครงการพบว่า มีผู้ให้บริการ 

โลจิสติกส์และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศที่ได้รับการพัฒนาด้านบริหารจัดการโลจิสติกส์ จ�านวน 546 ราย  

ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้คือ 500 ราย ดังนั้น การประเมินผลผลิตของโครงการจึงอยู ่ในระดับดีมาก  

แต่ไม่สามารถประเมินผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการได้ เนื่องจากโครงการต่าง ๆ ไม่มีการก�าหนดตัวชี้วัดและ 

ค่าเป้าหมายในระดับผลลัพธ์ อย่างไรก็ตาม คาดว่าการด�าเนินโครงการจะส่งผลกระทบทางบวกต่อนโยบายรัฐบาล 

เศรษฐกจิ ประชาชน ชมุชนพืน้ที ่และภาพลกัษณ์ของประเทศไทยในฐานะศนูย์กลางของโลจิสติกส์ในภมูภิาคอาเซียน

    กระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 1 โครงการ แบ่งเป็น 5 โครงการย่อย ได้รับ                    

การจัดสรรงบประมาณ จ�านวน 53.7771 ล้านบาท ด�าเนินการโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่                   

ผลการด�าเนินงานพบว่า โครงการมีเป้าหมายสถานประกอบการ 297 ราย สามารถด�าเนินการ 335 ราย หรือคิดเป็น

ร้อยละ 113 ของเป้าหมายการด�าเนินงาน ส�าหรับแผนอบรมบุคลากรมีเป้าหมาย 1,080 ราย สามารถด�าเนินการได้ 

1,224 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 113 ของเป้าหมายการด�าเนินงาน

    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 1 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

จ�านวน 3.5860 ล ้านบาท ด�าเนินการโดยส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ วันที่  30 กันยายน 2560 

มีผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น จ�านวน 2.1888 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.04 ของงบประมาณท่ีได้รับ 

จัดสรร โดยมรีายละเอยีดผลการด�าเนนิงาน 3 กจิกรรม ทัง้นี ้พบว่าการด�าเนนิการในกิจกรรมการจัดท�าร่างยทุธศาสตร์

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) ล่าช้ากว่าแผนงานที่ก�าหนด เนื่องจาก 

ต้องรอการด�าเนินการจัดท�าแผนแม่บทด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์ของคณะกรรมการ 



รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ครั้งที่ 2) 59

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แล้วเสร็จและประกาศใช้เมื่อเดือนกันยายน 2560) และยังไม่ได้รับความเห็นชอบ

จากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน 

และคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) มีนายกรัฐมนตรี 

หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน

    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ

    1) โครงการบริการวิเคราะห์และทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางราง                   

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพร้อมบุคลากรและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานห้องปฏิบัติการด้านระบบรางให้สามารถ

รองรับการขยายตัวของระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ ผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า 

แม้จะมีบางกิจกรรมท่ีมีผลการเบิกจ่ายไม่ทันปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แต่ก็เป็นงบผูกพันที่มีแผนการส่งมอบ  

ภายในปี พ.ศ. 2560 จึงไม่กระทบต่อแผนการด�าเนินงาน โดยสามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกตัวชี้วัด 

    2) โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง (โครงการต่อเนื่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563) การด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะเป็นการออกแบบอาคาร 

ห้องปฏิบัติการและระบบอาคารที่จ�าเป็น ผลการด�าเนินงานในไตรมาส 4 พบว่า ได้ด�าเนินการตรวจรับงานจ้างแล้วเสร็จ 

จ�านวน 3 งวดงาน เบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 1.3359 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97 ของงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ที่ได้รับ และมีการขยายสัญญาเนื่องจากในระหว่างการออกแบบ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้รับทราบข้อมูลของ

เครือ่งมือวดั HFSM 10 MN ทีม่แีผนจะด�าเนนิการจดัซ้ือและตดิตัง้ในอาคารดังกล่าวมขีนาดใหญ่และมนี�า้หนกัมากกว่า

พืน้ทีแ่ละโครงสร้างทีอ่อกแบบไว้ จงึมคีวามจ�าเป็นต้องปรับแบบเพ่ือให้สามารถขนย้ายและติดต้ังเครือ่งมอืวัดดังกล่าว

ในอาคารได้

    (1.1) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง N/A รวม

ผล
ผล

ิต

ดีมาก
คค (1) พณ (1)

อก (1)
     

3

ดี
คค (2) คค (9) วท (1) คค (4) คค (15) กษ (1)

วท (1)
33

พอใช้     คค (1)   1

ควรปรับปรุง         -

N/A คค (1) 1

รวม 5 10 5 17 1 38
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	 	 	 	 	 จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเปรียบเทียบผลผลิตกับ                  
ผลการเบิกจ่าย พบว่า โครงการที่มีผลผลิตและผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดี-ดีมาก มีจ�านวน 15 โครงการ โดยเป็น
โครงการของกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณชิย์ กระทรวงอตุสาหกรรม และกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีผลผลิตอยู่ในระดับดี (33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.84 
จากโครงการที่ตรวจติดตามทั้งหมด) แต่มีผลการเบิกจ่ายส่วนใหญ่อยู่ในระดับควรปรับปรุง (17 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 44.74 จากโครงการท่ีตรวจติดตามทั้งหมด) ทั้งนี้ มีโครงการของกระทรวงคมนาคม 1 โครงการ 

ยังไม่มีข้อมูลผลการเบิกจ่ายและผลผลิตการด�าเนินโครงการ

    (1.2) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์

ผลลัพธ์

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง N/A รวม

ผล
ผล

ิต

ดีมาก อก (1) คค (1) พณ (1) 3

ดี กษ (1) คค (30) วท (2) 33

พอใช้ คค (1) 1

ควรปรับปรุง -

N/A คค (1) 1

รวม 1 1 - - 36 38

	 	 	 	 	 จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเปรียบเทียบผลผลิตกับผลลัพธ์ 

พบว่า โครงการที่มีผลผลิตและผลลัพธ์อยู่ในระดับดี - ดีมาก มีจ�านวน 2 โครงการ โดยเป็นโครงการของกระทรวง

อุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า โครงการส่วนใหญ่มีระดับผลผลิต 

อยู่ในระดับดี ในขณะที่มีระดับผลลัพธ์ที่ยังไม่สามารถประเมินผลได้ เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 

ด�าเนินการ และตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์บางตัววัดผลในปี พ.ศ. 2563 ซ่ึงการจัดเก็บสถิติข้อมูลต้องใช้ระยะเวลา 

จึงยังไม่สามารถประเมินผลลัพธ์ในภาพรวมของโครงการได้ในขณะนี้

    (1.3) บทวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

     ● ความเหมาะสมของโครงการ

      จากการประเมนิความเหมาะสมโครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส์ของกลุม่กระทรวงด้านเศรษฐกจิ จ�านวน 38 โครงการ ภาพรวมพบว่า แผนงานบูรณาการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์สามารถด�าเนินการได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนด 

โดยมีองค์ประกอบหลายประการที่ช่วยสนับสนุนให้ประสบผลส�าเร็จ ถึงแม้ว่ามีโครงการที่ด�าเนินการได้ไม่ครบ 

บางองค์ประกอบ แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบท�าให้แผนงานบูรณาการฯ ไม่ประสบผลส�าเร็จ ทั้งนี้ สามารถสรุป 

รายละเอียดได้ ดังนี้
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      - การก�าหนดวตัถุประสงค์ของทุกโครงการมคีวามเหมาะสม มคีวามสอดคล้อง

และเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั ยุทธศาสตร์ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ และนโยบายของรัฐบาล :  

ด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น 

      - โครงการส่วนใหญ่มีการวางแผนและก�าหนดกิจกรรมการปฏิบัติงานไว้อย่าง

เหมาะสม มกีารตดิตามผลการด�าเนนิงาน มีเพยีงบางโครงการของส่วนราชการในสงักดักระทรวงพาณชิย์และกระทรวง

อตุสาหกรรมท่ีแผนปฏิบัตกิาร (Action Plan) ไม่แสดงรายละเอยีดขัน้ตอนการปฏิบัตงิานอย่างชดัเจน และไม่สามารถ

ด�าเนินการตามแผนงานได้ ทั้งนี้ โครงการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแผนการด�าเนินงานในแต่ละปี 

(โครงการต่อเนื่องระยะยาว) และกิจกรรมการปฏิบัติงาน รวมท้ังผลผลิต ผลลัพธ์ตามแผนการด�าเนินงานประจ�าป ี

ไว้ชัดเจน แต่ยังไม่ครอบคลุมเรื่องรถไฟความเร็วสูงที่เป็นเรื่องส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ในการพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0

      - โครงการส่วนใหญ่มีการศึกษาผลกระทบก่อนเร่ิมด�าเนินการ มีการก�าหนด

ตัวชี้วัดระดับผลผลิตไว้อย่างเหมาะสม สะท้อนให้เห็นความส�าเร็จในการด�าเนินงาน สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เช่น ระยะทางก่อสร้างถนน 3,469.088 กิโลเมตร และสะพาน 169 แห่ง เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการของ

โครงข่ายคมนาคมขนส่ง ท้ังนี้ มีโครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 1 โครงการที่ไม่ได้ก�าหนด 

ตวัชีว้ดัผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย ฉะนัน้จึงควรมกีารวางแผนติดตามประเมินผลโครงการเพือ่น�าผลการประเมนิมาเป็น

ข้อมูลในการก�าหนดผลลัพธ์และค่าเป้าหมายที่วัดได้และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

      - ด้านงบประมาณท่ีได้รับมีความเหมาะสมเพียงพอในการด�าเนินโครงการ  

รวมทั้ง การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ บุคลากร อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการด�าเนินงาน มีเพียงบางหน่วยงาน

ในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่พบปัญหาเรื่องความพร้อมของบุคลากร เนื่องจากมีต�าแหน่งว่างรอ 

การบรรจุและแต่งตั้งอยู่จ�านวนหนึ่ง 

       โครงการส่วนใหญ่มคีวามพร้อมและได้รบัการสนบัสนนุด้านพืน้ทีด่�าเนนิการ 

รวมทั้งได้ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง

คมนาคม ก่อนเริ่มด�าเนินการได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับชุมชน และ 

จัดท�ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยสนทนากลุ่มย่อย ส�ารวจความคิดเห็น จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

เชิงปฏิบัติการจากทุกภาคส่วน รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี มีบางโครงการของส่วนราชการในสังกัด

กระทรวงคมนาคมพบปัญหาเรื่องการส่งมอบพ้ืนท่ีให้แก่ผู้รับจ้าง เนื่องจากรอการอนุญาตจากส่วนราชการอื่นให้ใช้

พื้นที่ด�าเนินการ เช่น โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟของกรมทางหลวง

	 	 	 	 	 ●	 ปัจจัยน�าเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร

      จากการประเมินปัจจัยน�าเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากรของโครงการตาม 

แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ภาพรวม พบว่า 

โครงการได้รบัการสนบัสนนุด้านงบประมาณและการใช้ทรพัยากรอย่างเพยีงพอและเหมาะสม ได้แก่ จ�านวนบุคลากร
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และความรู้ความเช่ียวชาญในงานด้านการวิจัย วัสดุอุปกรณ์ เงินค่าตอบแทนของนักวิจัย รวมถึงค่าจ้างเก็บข้อมูล 

เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนให้แผนงานบูรณาการฯ ประสบผลส�าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ อาจมี 

ปัญหาอุปสรรคบางประการแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินโครงการในภาพรวม นอกจากนี้ โครงการส่วนใหญ่ 

มีการศึกษาเชิงวิชาการและเชิงประจักษ์ ครอบคลุมทั้งประเด็นภายในและภายนอกประเทศ ท�าให้เกิดองค์ความรู้ 

รวมทั้งมีการจัดท�าคู่มือ ข้อก�าหนด และแนวทางการปฏิบัติงานตามเทคนิควิชาการ โครงการของส่วนราชการ 

ในสงักัดกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีเ่ป็นโครงการอยูใ่นระยะเริม่ต้น ต้องพึง่พาเทคโนโลยจีากต่างประเทศ 

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะทางของผู้ผลิต จึงต้องการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ องค์ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

และความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมศักยภาพให้บุคลากร และห้องปฏิบัติการด้านระบบรางให้มี 

ความพร้อม รองรับการพัฒนาระบบรางของประเทศ นอกจากน้ี มีอุปสรรคในการด�าเนินงาน คือ ฝนตกชุกท�าให ้

การขนส่งวัตถุดิบและปัจจัยน�าเข้าอื่น ๆ ที่จ�าเป็นต้องใช้ในการด�าเนินงานมีความล่าช้า

	 	 	 	 	 ●	 กระบวนการด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

      จากการประเมินกระบวนการด�าเนินงานตามแผนงานของโครงการในแผนงาน 

บูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ พบว่า โครงการมีการ 

ด�าเนินงานแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาและแผนการด�าเนินโครงการร้อยละ 80 - 100 ท้ังนี้ มี 3 โครงการของ 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีการด�าเนินงานคลาดเคล่ือนไปจากแผนงานฯ เช่น โครงการก่อสร้าง 

สะพานข้ามจดุตดัทางรถไฟ เนือ่งจากพบปัญหาเร่ืองการส่งมอบพ้ืนทีใ่ห้แก่ผู้รับจ้าง เป็นต้น นอกจากนีม้ข้ีอสังเกตว่า

โครงการพฒันาขดีความสามารถของบคุลากรด้านโลจิสติกส์ของส�านกังานปลัดกระทรวงคมนาคมท่ีวางแผนว่าจะเริม่

ด�าเนินการในไตรมาสที่ 4 นั้น ควรเริ่มด�าเนินการตั้งแต่ไตรมาสแรก เพราะเป็นภารกิจหลักของกระทรวงคมนาคม 

ส�าหรบัการเบกิจ่ายเงนิของโครงการภายใต้แผนงานบรูณาการฯ มผีลการเบกิจ่ายงบประมาณตามโครงการภาพรวม

คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 70 ท้ังน้ี มีโครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีบางกิจกรรม 

ที่ยังเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย ได้แก่ การจัดท�าร่างยุทธศาสตร์และรายงานผลการศึกษา

และไม่มีนโยบายให้ไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ จึงมีงบประมาณเหลือจ�านวนมาก คิดเป็น ร้อยละ 61.04 ของ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

	 	 	 	 	 ●	 ผลผลิตโครงการ

      จากการประเมินผลผลิตโครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ สรุปได้ว่า โครงการส่วนใหญ่มีความส�าเร็จตามตัวชี้วัด 

ผลผลิตที่ก�าหนด คือ ระดับดี อยู่ในช่วงร้อยละ 71 - 80 ขึ้นไป ทั้งนี้ มีเพียง 1 โครงการของส่วนราชการในสังกัด

กระทรวงคมนาคมท่ีระดับผลผลิตอยู่ในระดับพอใช้ คือ การด�าเนินการจัดหาอุปกรณ์สอบสวนอากาศยานประสบ

อุบัติเหตุให้ได้ร้อยละ 62.98 จากเป้าหมายร้อยละ 100 เนื่องจากอุปกรณ์บางรายการไม่สามารถด�าเนินการส่งมอบ

และตรวจรับได้ทันภายในก�าหนดเนื่องจากเป็นอุปกรณ์น�าเข้าจากต่างประเทศ

	 	 	 	 	 ●	 ผลลัพธ์โครงการ

      จากการสอบทานและประเมนิผลในภาพรวมของผลลัพธ์โครงการในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 พบว่า โครงการภายใต้แผนงานบรูณาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ส่วนใหญ่อยูร่ะหว่าง
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ด�าเนินการ และตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์บางตัววัดผลในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งการจัดเก็บสถิติข้อมูลต้องใช้ระยะเวลา จึงยัง

ไม่สามารถประเมินผลลัพธ์ในภาพรวมของโครงการได้ในขณะนี้ มีเพียงโครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง

อุตสาหกรรมที่มีผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดในระดับดีเด่น อยู่ในช่วงร้อยละ 91 - 100 อย่างไรก็ตาม การก�าหนด

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์โครงการมีข้อสังเกตว่า โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ไม่มีการก�าหนดตัวช้ีวัด

ระดับผลลัพธ์ ท�าให้ไม่สามารถวัดความส�าเร็จระดับผลลัพธ์ได้

	 	 	 	 	 ●	 ผลกระทบโครงการ

      จากการประเมนิผลกระทบโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า โครงการ

ภายใต้แผนงานบูรณาการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ส่วนใหญ่มผีลกระทบทีเ่กิดขึน้ในระหว่างด�าเนนิการ

หรือหลังจากการด�าเนินโครงการแล้วเสร็จ มีผลกระทบทางด้านบวก ได้แก่ เพ่ิมประสิทธิภาพและส่งเสริม 

การด�าเนินงานด้านการเดินทางและการขนส่งสินค้าของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต 

แก่ประชาชนในพืน้ที ่ เป็นการน�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใช้เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน สามารถลดต้นทนุ

ด้านโลจสิตกิส์ภาคเกษตร โดยลดความเสยีหายของสนิค้าท�าให้เน่าเสยีลดลง รวมทัง้เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ประเทศไทย

ในฐานะศนูย์กลางของโลจสิตกิส์ในภูมภิาคอาเซียนมคีวามชดัเจนและเป็นทีย่อมรบัมากขึน้ ส�าหรบัผลกระทบด้านลบ

เป็นผลกระทบปกติของการด�าเนินโครงการโดยทั่วไป 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�าเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยส่วนใหญ่สามารถ

ด�าเนินการได้ตามเป้าหมายภายใต้เงินงบประมาณที่ได้รับ มีบางโครงการสามารถด�าเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนด 

โครงการส่วนใหญ่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ อาทิ

      - สามารถแก้ไขปัญหาตลิ่งพังให้กับชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้

      - เป็นการพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ ช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง 

ของประชาชนมากยิ่งขึ้น ท�าให้ประชาชนในพื้นที่อ�าเภอมีรายได้จากการท�าธุรกิจ 

      - สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ของชุมชน และที่ส�าคัญคือเชื่อมโอกาส 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบททั่วประเทศ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถเดินทาง

สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

      - รองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

      - สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถ 

ทางการแข่งขันของสินค้าเกษตรได้ครอบคลุมท้ังด้านต้นทุน ด้านระยะเวลาขนส่งสินค้าเกษตร และด้านความน่าเชือ่ถอื 



รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ครั้งที่ 2)64

      - เกิดการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์และ                        

โซ่อุปทานแก่สถานประกอบการ/ชุมชน

      - ช่วยให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศได้รับ                          

การพฒันาด้านบรหิารจดัการธรุกจิของตนเอง รวมทัง้ส่งผลให้ธรุกจิต่อเนือ่ง อย่างไรกต็าม มบีางโครงการอยูใ่นระยะ

เริ่มต้นจึงยังไม่สะท้อนผลในการสนองต่อการแก้ปัญหาในพื้นที่

    (1.4) ปัญหา/อุปสรรคที่ส�าคัญ

	 	 	 	 	 ●	 ด้านอุปกรณ์/สถานที่

      - พบปัญหาและอุปสรรคที่ส�าคัญที่ส่งผลให้การด�าเนินงานไม่เป็นไปตาม 

แผนที่ก�าหนด โดยมีสาเหตุเกิดจากปัจจัยภายนอกด้านสถานที่การด�าเนินการ เช่น 

       • การขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ และการรถไฟแห่งประเทศไทย  

ซึ่งบางโครงการใช้ระยะเวลา 1 - 2 ปี ในการพิจารณาอนุญาต ท�าให้การด�าเนินโครงการต้องหยุดชะงักไม่สามารถ 

ด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ติดต่อประสานงาน ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

       • พบปัญหาการเกิดอุทกภัย ท�าให้ต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่ศึกษาเร่ือง                    

โลจิสติกส์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนความเป็นจริงมากขึ้น 

       • พบปัญหาด้านสถานทีใ่นการก่อสร้างทีเ่กดิข้ึนหลงัจากด�าเนินการแล้ว เช่น 

ต้องมีการรื้อย้ายแนวสายไฟฟ้าแรงสูงฝังใต้ดิน การขุดเจาะพบน�้าใต้ดินระหว่างด�าเนินการ ซึ่งท�าให้ต้องมีการหารือ

เพื่อให้ได้ข้อยุติถึงการปรับเปลี่ยนวิธีด�าเนินงานที่เหมาะสม รวมถึงผลกระทบกับเครื่องมือต่าง ๆ อันส่งผลให้ 

การก่อสร้างอาคารทดสอบระบบรางด�าเนินการได้ล่าช้ากว่าแผนงาน และส่งผลให้การติดต้ังเคร่ืองทดสอบและ 

พัฒนาระบบรางรถไฟแบบหลายแกนและเครื่องทดสอบและพัฒนาโบกี้รถไฟล่าช้าไปด้วย 

      - การจ้างออกแบบอาคารพฒันามาตรฐานการวดัเพือ่รองรบัการพัฒนาระบบราง

มีความล่าช้า เนื่องจากต้องแก้ไขแบบเพื่อรองรับขนาดเครื่องมือใหม่ ท�าให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบัน 

มาตรวัดวิทยาไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สนข. และท�าให้ต้องด�าเนินการยื่นโครงการเพ่ือขอรับ 

การสนับสนนุด้านงบประมาณในการก่อสร้างอาคารฯ และจดัหาเครือ่งมอืมาตรฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แทน 

โดยการก่อสร้างอาคารนั้นจะใช้ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 18 เดือน (แล้วเสร็จประมาณกลางปี พ.ศ. 2563) 

และจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

	 	 	 	 	 ●	 ด้านการบริหารจัดการ

      ในการด�าเนนิโครงการจะพบปัญหา ข้อจ�ากดัและอุปสรรคในเร่ืองการบรหิารจดัการ เช่น

      - พบปัญหาซึง่มข้ีอจ�ากดัในการได้มาซึง่ข้อมูลท่ีใช้ในการวเิคราะห์ของบางโครงการ 

เช่น ในเรือ่งของกิจการพาณชิย์นาวทีีค่รอบคลมุหลายกิจการซ่ึงแต่ละกจิการมคีวามแตกต่างกนัออกไป (คค)
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      - ผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส์ไทยมรีะดบัความสามารถและศกัยภาพธรุกจิท่ีแตกต่างกนั 

รวมถงึธรุกิจมีความหลากหลาย ดงันัน้ การจดักจิกรรมเพือ่ตอบสนองกลุม่เป้าหมายทีม่คีวามต้องการต่างกนัจงึท�าได้

ค่อนข้างยาก รวมทัง้ผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส์ขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ให้ความส�าคญักบัการบรหิารธรุกจิของ

ตนเองให้อยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวมากกว่าการพัฒนาประสิทธิภาพซึ่งจะเห็นผลในระยะยาว

      - แผนยุทธศาสตร์ระบบโลจิสติกส์ภาพรวมของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 - 2564 

ซึ่งจัดท�าโดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ออกมาล่าช้า มีผลท�าให ้

การยกร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร ปี พ.ศ. 2560 - 2564 จัดท�าโดย

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรต้องล่าช้าออกไปด้วย เนื่องจากต้องรอความชัดเจนในประเด็นยุทธศาสตร์ที่กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ต้องรับผิดชอบ และเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน

       ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงคมนาคม ด�าเนินไปด้วยดีเป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังไม่สามารถประเมินผลโครงการตาม

แผนบูรณาการฯ ได้อย่างเต็มท่ี เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเป็นเพียง 1 องค์ประกอบของระบบ 

โลจิสติกส์เท่านั้น แต่องค์ประกอบของโลจิสติกส์ด้านอื่นท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นท้ังหน่วยราชการ

และภาคเอกชนจะมคีวามคบืหน้าอย่างไร จะส่งผลให้โลจสิตกิส์ของประเทศมค่ีาใช้จ่ายลดลงตามทีร่ฐับาลตัง้เป้าหมาย

ไว้ได้หรือไม่ ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะน�าไปประเมินผลและอาจอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ

    (1.5) ข้อเสนอแนะ

	 	 	 	 	 ●	 ข้อเสนอแนะต่อผู้ด�าเนินงาน

      - ด้านอุปกรณ์/สถานที่

       • หน่วยงานเจ้าของโครงการควรท�าการส�ารวจปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนนิ
โครงการ ทั้งในเรื่องแนวเขตทางที่อยู่ในความรับผิดชอบในการด�าเนินงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการก่อสร้างต่าง ๆ 
รวมท้ังความพร้อมและวางแผนด�าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้ล่วงหน้าเพื่อให้โครงการสามารถด�าเนินการได้ทันทีและ
เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยในการจัดท�าค�าขอตั้งงบประมาณ หน่วยงานควรค�านึงถึงความพร้อมของโครงการเป็นส�าคัญด้วย 

       • ควรวางแผนเตรียมความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ในการทดสอบระบบรางให้
ครบถ้วน เตรียมการจัดซ้ืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตามงบผูกพันโครงการฯ ควรจัดหาอุปกรณ์ 
เครื่องมือโดยก�าหนดให้มีความละเอียด (resolution) เนื่องจากเป็นหน่วยวัดและทดสอบท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
คุณภาพของอุปกรณ์ระบบราง

      - ด้านบุคลากร

       • ควรเน้นเรือ่งคน และการเตรยีมความพร้อมสร้างคนให้ทนักบัความก้าวหน้า
ของประเทศในเรื่องระบบราง รวมทั้งตั้งทีมขึ้นมาขับเคล่ือนให้ทันกับความรวดเร็วของการพัฒนาระบบรางของ
ประเทศ และช่วยผลักดันในเรื่องการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ (local content) ซึ่งจะลดการผูกขาดจากต่างประเทศ
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      - ด้านการบริหารจัดการ

       • ผู้บริหารทุกส่วนราชการควรให้ความส�าคัญในการท�างานแบบบูรณาการ 
โดยเฉพาะโครงการที่เป็นนโยบายส�าคัญของรัฐ

       • ส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบควรให้ความส�าคัญกบัการก�าหนวัตถปุระสงค์ 
ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และค่าเป้าหมายที่ชัดเจนครอบคลุมวัตถุประสงค์ มีการจัดท�าฐานข้อมูล (ลูกค้า/ 
ผู้รับประโยชน์) เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลส�าเร็จของโครงการและปรับปรุงการด�าเนินงานต่อไป

       • โครงการบางส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมยังด�าเนินการตอบสนอง 
การแก้ไขปัญหาให้กับสถานประกอบการได้จ�านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ�านวนสถานประกอบการทั้งหมด ผู้รับผิดชอบ
โครงการจงึควรผลกัดนัและส่งเสรมิให้สถานประกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการให้มศีกัยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ท่ีได้รับไปยังวิสาหกิจที่อยู่ในกลุ่มในเครือเดียวกัน และหาแนวทางอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ให้แก่ 
ผู้ประกอบการได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น

       • กระทรวงอุตสาหกรรมควรรวมงานด้านโลจิสติกส์ที่มีอยู่ในหน่วยงานอ่ืน
ในสังกัดมารวมไว้ด้วยกันเพื่อให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

       • หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรมีการบูรณาการ 
ฐานข้อมูลและการด�าเนินงานในระดับพื้นที่ รวมถึงบูรณาการกับส่วนราชการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ด้านสินค้าเกษตร น�าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของภาครัฐ
ต่อไป รวมทัง้ เม่ือมแีนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพของสนิค้าเกษตรแล้วควรมกีารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้เกษตรกร 
ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ เข้าใจและเห็นถึงความส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตาม 
ความต้องการของตลาด และควรมีการวางแผนป้องกันความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงก�าหนด
กิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม

	 	 	 	 	 ●	 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลาง

      - ด้านบุคลากร

       การให้บริการสนามบินมีลักษณะการปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ 

ความปลอดภัยของสนามบิน และผูม้าใช้บรกิารสนามบนิ ซึง่การจ้างบคุคลภายนอกเข้ามาดแูลความปลอดภัยสนามบนิ 

อาจเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานได้ เนื่องจากบุคลากรท่ีจ้างขาดความรู้ ความเข้าใจ ความรับผิดชอบหรือ 

มปีระสบการณ์ความช�านาญไม่เพยีงพอ ส่งผลให้เกดิจดุอ่อนในการรกัษาความปลอดภยัและน�าไปสูเ่หตกุารณ์ร้ายแรง 

สร้างความเสยีหายให้กบัผูม้าใช้บรกิาร และทรพัย์สนิของสนามบนิ รวมถงึเกดิผลกระทบต่อการท่องเทีย่วของประเทศ 

คณะกรรมการก�าหนดเป้าหมายและนโยบายก�าลังคนภาครัฐ (คปร.) ควรที่จะสนับสนุนอัตราก�าลังเป็นกรณีพิเศษ

ส�าหรับงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสนามบินให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจอันส�าคัญ

      - ด้านงบประมาณ

       ส�านักงบประมาณควรด�าเนินการก�าหนดหลักเกณฑ์พิจารณากลั่นกรอง

โครงการที่ดี มีความยั่งยืน และสมควรได้รับเงินจัดสรรงบประมาณ ไว้ในเอกสารค�าของบประมาณประจ�าป ี

เพื่อประโยชน์ในการติดตามวัดผลส�าเร็จของโครงการ และประสิทธิภาพการใช้เงินงบประมาณได้ รวมทั้งก�าชับให้
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ส่วนราชการเจ้าของเงินงบประมาณก�าหนดตัวชี้วัดระดับผลผลิต/ผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย รวมทั้งมีแผนปฏิบัติงาน

ที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบและประเมินผลส�าเร็จ

	 	 	 	 	 ●	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

      - ด้านงบประมาณ

       คณะกรรมการพิจารณาการจัดท�างบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
เชิงยุทธศาสตร์ควรก�าหนดให้มีการพิจารณาความพร้อมในการด�าเนินโครงการและแผนการบริหารความเสี่ยง 
เป็นปัจจัยประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการที่จะจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการฯ ด้วย 
โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ใช้งบประมาณสูง ทั้งนี้ หากโครงการใดไม่มีความพร้อมแต่ส่งผลกระทบต่อ
การบรรลเุป้าหมายการพฒันาประเทศ หน่วยงานเจ้าของโครงการจะได้พิจารณาปัญหาอปุสรรคให้ครบถ้วนในทกุมติิ 
เพื่อเสนอฝ่ายนโยบายพิจารณาแก้ไขปัญหาตั้งแต่เริ่มด�าเนินการ

      - ด้านการบริหารจัดการ

       • กระทรวงคมนาคมร่วมกบักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรพจิารณา
เรือ่งการวางระบบบรหิารจดัการทีท่�าให้ระบบรางเกดิการใช้ประโยชน์สงูสดุ ควรก�าหนดวสิยัทศัน์ (vision) ส�าหรบัอนาคต
ในเรื่องรถไฟความเร็วสูงโดยหารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือก�าหนดบทบาทให้ชัดเจน รวมท้ังแสวงหาความเป็น
พันธมิตรร่วมกับประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อก�าหนดมาตรฐานรถไฟความเร็วสูงให้เป็นมาตรฐานสากล

       • กระทรวงคมนาคมควรพิจารณาประเด็นการพัฒนา และการบ�ารุงรักษา
โครงสร้างการคมนาคมของประเทศ โดยต้องพิจารณาระบบต้นทุนการใช้ทรัพยากรประกอบด้วย ท้ังนี้เพื่อให้ 
การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมจ�านวนมากของประเทศสามารถสนับสนุนการเป็นศูนย์กลาง 
การขนส่งของประชาคมอาเซียน และได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้านเศรษฐกิจที่สูงมากขึ้น

       • กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ควรร่วมกันพัฒนาความรู้ให้แก ่
ผู้ประกอบการขนส่งแบบต่อเนื่องหลายรูปแบบ (multimodal transport) เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความช�านาญ
ในการอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศและในประเทศ ตลอดจนขบวนการขนส่งสินค้า
ไปถึงปลายทางแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อเป็นการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ให้ประสบ 
ความส�าเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ และเกิดประโยชน์กับประเทศไทย

       • กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ควรก�าหนดให้มีหน่วยงานเดียวที่ท�าหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารงานและดูแลด้านการแลกเปล่ียนข้อมูลทาง
อเิลก็ทรอนกิส์ (Electronic Data Interchange : EDI) ในทางการค้า การขนส่ง และทางการเงิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ

ด้านธุรกิจโลจิสติกส์ของนักธุรกิจไทย

   (2) แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

    แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์

เพือ่เพิม่ศักยภาพและขดีความสามารถในการแข่งขนัด้านการวจิยัและพัฒนาของประเทศ โดยสนบัสนนุการวจิยัและ

พัฒนาที่สามารถตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์ ส่งเสริมงานวิจัยให้ได้มาซึ่งเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมหรือต้นแบบ เพื่อทดแทนการน�าเข้าจากต่างประเทศ สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยสถาบัน 
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การศึกษา สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมท้ังเพ่ิมจ�านวนบุคลากรด้านการวิจัยท่ีมีคุณภาพและตรงกับ 

ความต้องการของทุกภาคส่วน น�าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาไปใช้เพื่ออ้างอิงและต่อยอด ตลอดจนเพิ่ม

ประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการความรู้ และภูมิปัญญาไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 

15,408.2059 ล้านบาท หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประกอบด้วย หน่วยงานเจ้าภาพ 2 หน่วยงาน 

คือ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงาน 

ทีเ่กี่ยวข้อง 15 กระทรวง 131 หน่วยงาน 3 ส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 1 หน่วยงาน 

ของรัฐสภา 1 หน่วยงานของศาล 2 หน่วยงานอิสระของรัฐ 5 รัฐวิสาหกิจ และ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 

มีจ�านวนโครงการรวม 203 โครงการ 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวงการคลัง 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�าเร็จของการด�าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนรายปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

    ผลการด�าเนนิโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาของกระทรวง

การคลัง จ�านวน 4 โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ก�าหนดแผนการด�าเนินโครงการ (action plan) และ

แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีระยะเวลาด�าเนินการ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร จ�านวน 5.8493 ล้านบาท ภาพรวมมีผลการด�าเนินการแล้วเสร็จทั้ง 4 โครงการ 

โดยผลผลิตโครงการ คือ รายงานฉบับสมบูรณ์ (บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย) มีผลการเบิกจ่ายเงินท้ังสิ้น 

จ�านวน 5.6167 ล้านบาท และคงเหลือจากการเบิกจ่ายเงิน (เพ่ือน�าส่งคืนคลัง) จ�านวน 0.2326 ล้านบาท  

ทั้งนี้รายชื่อโครงการและผลการด�าเนินงานทั้ง 4 โครงการ มีดังนี้
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ล�าดับ โครงการ/ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)

กระทรวงการคลัง

ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

1 โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงสร้างและระบบการก�ากับดูแลระบบการเงิน

ระดับฐานราก

2.3973

2 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาหลักเกณฑ์สากลและกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการก�ากับ

ดูแลสหกรณ์เพื่อการพัฒนากฎหมายสหกรณ์ของไทย 

0.8400

3 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษากฎหมายและมาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อส่งเสริมธุรกิจสีเขียว 0.8500

ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

4 โครงการการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการด�าเนินนโยบายประชานิยมกรณีศึกษา

ลดมาตรการค่าครองชีพของประชาชนในโครงการรถเมล์ฟรี

1.7620

รวม 5.8493

   

    (2.1) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง N/A รวม

ผล
ผล

ิต

ดีมาก กค (4) 4

ดี -

พอใช้ -

ควรปรับปรุง -

N/A -

รวม 4 - - - - 4

	 	 	 	 	 จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเปรียบเทียบผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย  

พบว่าทุกโครงการมีผลผลิตและผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดีมาก โดยทุกโครงการสามารถด�าเนินการได้ตามแผน 

การด�าเนินการ
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    (2.2) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์

ผลลัพธ์

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง N/A รวม

ผล
ผล

ิต

ดีมาก กค (4) 4

ดี -

พอใช้ -

ควรปรับปรุง -

N/A -

รวม 4 - - - - 4
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ

การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเปรียบเทียบผลผลิตกับผลลัพธ์พบว่า                   

ทุกโครงการมีระดับผลผลิตและผลลัพธ์อยู่ในระดับดีมาก โดยทุกโครงการสามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมายของ

การวิจัยเพือ่สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ีม่ศัีกยภาพ ผลลพัธ์มบีทสรปุและข้อเสนอแนะเชงินโยบายเพือ่น�าไปใช้ประกอบ

การพิจารณาตัดสินใจได้

    (2.3) บทวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

	 	 	 	 	 ●	 ความเหมาะสมของโครงการ

      จากการประเมินความเหมาะสมของโครงการทั้ง 4 โครงการ พบว่า ภาพรวม 

อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม โดยการก�าหนดวัตถุประสงค์โครงการมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์

กระทรวงการคลังและนโยบายของรัฐบาล มีการวางแผนการด�าเนินโครงการ (action plan) และก�าหนดกิจกรรม

การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน เช่น ก�าหนดแผนการเบิกจ่ายเงิน ตัวชี้วัด ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้ง  

การเตรียมความพร้อมการสนับสนุนด้านบุคลากร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย ด้านงบประมาณและอุปกรณ์ 

และการขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เช่น การจัดประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยและการสัมภาษณ์ 

ผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วข้องในโครงการวิจยัฯ เป็นต้น ในการก�าหนดตัวชีว้ดัระดบัผลผลติ ซ่ึงเป็นการวดัประสทิธภิาพโครงการ

ในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินมีการวางระบบการควบคุมภายในโดยมีการติดตาม ก�ากับ และดูแลการด�าเนินงาน 

ในแต่ละกจิกรรมอย่างเหมาะสมและเพยีงพอ โครงการส่วนใหญ่มกีารจัดท�าแผนบริหารความเสีย่งในการด�าเนนิงาน

ประจ�าปี เพือ่ให้การบรหิารงานโครงการมคีวามรดักมุย่ิงขึน้ ทัง้นีม้อีงค์ประกอบเพียง 1 ด้านทีอ่ยูใ่นเกณฑ์ควรปรับปรงุ 

คือ ผลลัพธ์และการก�าหนดตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ เนื่องจากไม่ได้มีการก�าหนดตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ที่ชัดเจน 

ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

      อย่างไรก็ดี แผนงานบูรณาการฯ สามารถด�าเนินการได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมายที่ก�าหนดโดยมีองค์ประกอบหลายประการที่ช่วยสนับสนุนให้ประสบผลส�าเร็จ ถึงแม้ว่ามีโครงการที่

ด�าเนินการได้ไม่ครบบางองค์ประกอบแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบท�าให้แผนงานบูรณาการฯ ไม่ประสบผลส�าเร็จ
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	 	 	 	 	 ●	 ปัจจัยน�าเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร

      จากการประเมินผลปัจจัยน�าเข้าโครงการและการใช้ทรัพยากร สรุปภาพรวม 

มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดมีาก โดยแผนงานบรูณาการฯ ได้รับการสนบัสนนุด้านงบประมาณและการใช้ทรัพยากร

อย่างเพียงพอและเหมาะสม ได้แก่ จ�านวนบุคลากรและความรู้ความเชี่ยวชาญในงานด้านการวิจัย วัสดุอุปกรณ์ 

เงินค่าตอบแทนของนกัวจิยั รวมถงึค่าจ้างเกบ็ข้อมลู เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัได้รบัความร่วมมอืจากหน่วยงานภายนอก

ในการสนบัสนนุผูเ้ช่ียวชาญด้านการเงนิการธนาคาร และผูแ้ทนจากหน่วยงานก�ากบัดแูลองค์กรการเงินระดับฐานราก

ในส่วนกลาง

	 	 	 	 	 ●	 กระบวนการด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

      จากการประเมินผลด้านกระบวนการด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ                 

สรุปภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี โดยโครงการตามแผนงานบูรณาการฯ ที่ประเมินผลสามารถด�าเนินการ

ได้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาและแผนการด�าเนินโครงการ (action plan) ท่ีก�าหนด แม้ว่ามีกิจกรรม 

ในบางขั้นตอนของบางโครงการมีการด�าเนินงานคลาดเคลื่อนไปจากแผนงานฯ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลา 

ในการเก็บข้อมูลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และบางหน่วยงานภายนอกไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล  

อย่างไรก็ตาม โครงการสามารถด�าเนินการได้ทันตามแผนฯ ที่ก�าหนด ทั้งนี้ พบว่าการด�าเนินงานของโครงการ 

ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการติดตาม ก�ากับ และดูแลการด�าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง 

มีการก�าหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ติดตาม ควบคุม และวัดผลประสิทธิภาพการบริหารโครงการด้วย

	 	 	 	 	 ●	 ผลผลิตโครงการ

      จากการประเมินผลด้านผลผลิตโครงการ สรุปภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ใน

ระดับดีมาก โดยทุกโครงการที่ประเมินผลพบว่า สามารถด�าเนินการได้ตามแผนการด�าเนินโครงการและเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนด โดยมีผลผลิตที่ได้จากโครงการ คือ รายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งมีความส�าเร็จของ

ผลการด�าเนินงานระดับผลผลิตสูงกว่าตัวชี้วัดผลผลิตที่ก�าหนดคือ อยู่ในช่วงร้อยละ 81 ขึ้นไป

	 	 	 	 	 ●	 ผลลัพธ์โครงการ

      จากการประเมินผลด้านผลลัพธ์โครงการ สรุปภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ใน

ระดับดีเด่น โดยทุกโครงการสามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ตามเป้าหมายที่ 2 ของแผนงาน                  

บูรณาการ คือ วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ โดยผลลัพธ์โครงการ คือ รายงานฉบับสมบูรณ์ที่ม ี

บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอยู่ในเล่มรายงานผลการศึกษาวิจัยโครงการเพ่ือน�าเสนอผู้บริหาร/หัวหน้า  

ส่วนราชการ และ/หรือระดับกระทรวง และเพื่อน�าไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจและ/หรือสั่งการต่อไป  

อย่างไรก็ดี ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวงการคลังมีข้อสังเกตว่า โครงการไม่ได้มีการก�าหนดเกณฑ์การวัดผลการประเมิน 

และตัวชี้วัดผลลัพธ์โครงการมีการก�าหนดที่ไม่ชัดเจน กล่าวคือ เป็นการก�าหนดในลักษณะเชิงอธิบายซึ่งไม่ใช ่

เป็นการก�าหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
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	 	 	 	 	 ●	 ผลกระทบโครงการ

      จากการประเมินผลด้านผลกระทบโครงการในมิติต่าง ๆ เช่น ผลกระทบ 
ด้านนโยบายรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี และด้านประชาชน โดยสรุปพบว่า 
ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ได้ในขณะนี้ เนื่องจากโครงการ
ด�าเนินการแล้วเสร็จใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เดือนกันยายน 2560) ดังนั้น การประเมินผลกระทบโครงการ
ในเบื้องต้น จึงเป็นเพียงการก�าหนดผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะเกิดผลกระทบทางบวก 
ใน 2 ด้านคือ ผลกระทบต่อนโยบายรัฐบาล ได้แก่ การมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการวิเคราะห์และประเมินโครงการ 
ประชานิยม ซึ่งสามารถน�าไปใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการด�าเนินโครงการประชานิยมตาม
นโยบายรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะในการพิจารณาแหล่งเงินสนับสนุนการด�าเนินโครงการ
เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเกิดความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและสร้างความยั่งยืนทางการคลัง ท�าให้เสถียรภาพ
ทางการเงินสหกรณ์ของประเทศไทยมีความม่ันคง รวมถึงสมาชิกของสหกรณ์ในประเทศไทยได้รับความคุ้มครอง 
มากยิง่ขึน้ รฐับาลสามารถน�าข้อเสนอแนะเชงินโยบายในผลการศกึษางานวจัิยโครงการก�าหนดนโยบายทีเ่ป็นมาตรการ
จูงใจด้านภาษี เพื่อธุรกิจสีเขียว และผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การมีแนวทางการพัฒนาและการส่งเสริม 
ในการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุและการบรกิารทางการเงนิและการลงทนุของประชาชนระดบัฐานรากและธรุกจิขนาดย่อม
อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล�้าทางสังคมได้ ทั้งนี้ คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบทางลบใด ๆ

	 	 	 	 	 ●	 ประสิทธิภาพโครงการ

      จากการประเมินประสิทธิภาพจ�านวน 4 โครงการ ตามแผนงานบูรณาการ 
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สรุปได้ว่า แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินโครงการ  สามารถด�าเนินการแล้วเสร็จตามแผนการด�าเนินงานโครงการ 
(action plan) และระยะเวลาที่ก�าหนด โดยอยู่ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจ�าปี โดยมี 
การบริหารงบประมาณและเบิกจ่ายเงินภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
และเหมาะสม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5.8493 ล้านบาท เบิกจ่ายเงิน 
5.6167 ล้านบาท คงเหลือยอดเงินจากการเบิกจ่ายเพื่อน�าส่งคืนคลัง 0.2326 ล้านบาท ส�าหรับการเปรียบเทียบ
ผลผลิตของโครงการกับโครงการอื่นในลักษณะเดียวกันยังไม่สามารถด�าเนินการได้  เนื่องจากยังไม่เคย 
ด�าเนินโครงการอื่นในลักษณะเดียวกันทั้งในระดับภายในองค์กร และ/หรือภายนอกองค์กร

      โดยสรุปพบว่า แผนงานบูรณาการฯ ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ภาพรวมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในส่วนของกระทรวงการคลังได้ก�าหนดไว้ในเป้าหมายที่ 2 : 
วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ ซ่ึงสอดรับกับวัตถุประสงค์แผนงานบูรณาการฯ คือ การเพ่ิมจ�านวน
บคุลากรด้านการวจิยัทีม่คีณุภาพและตรงกบัความต้องการของทกุภาคส่วน น�าองค์ความรูท้ีไ่ด้จากการวจิยัและพฒันา
ไปใช้เพือ่อ้างองิและต่อยอด และเพิม่ประสทิธิภาพของระบบการบริหารจัดการความรู้และภมูปัิญญาไทย โดยโครงการ
ที่อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการฯ 4 โครงการนี้ เป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์ทั้งในด้านเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ ดังนั้น      
หากผลงานวิจัยในแต่ละโครงการนี้ ได้ถูกน�าไปใช้เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการน�าไปพัฒนาและ/หรือไปใช้เพื่ออ้างอิง 
และต่อยอดในโครงการอืน่ ๆ  ต่อไปตามท่ีก�าหนดวตัถปุระสงค์ไว้ข้างต้นแล้ว คาดว่าจะท�าให้การบริหารด้านเศรษฐกจิ
ของประเทศมีความมั่นคงยิ่งข้ึน อีกท้ังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพต่อการบริหารงานให้กับรัฐบาลและส่วนราชการ 
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นธรรม รวมถึงการบริการอย่างทั่วถึงต่อไป 
ในอนาคต และจะเป็นการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง
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    (2.4) ปัญหา/อุปสรรคที่ส�าคัญ

	 	 	 	 	 ●	 ด้านการบริหารจัดการ

      แผนบูรณาการฯ ประสบปัญหาการด�าเนินงานในกิจกรรมบางขั้นตอนของ                   

บางโครงการ กล่าวคือ การด�าเนินงานคลาดเคลื่อนไปจากแผนงานฯ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และบางหน่วยงานภายนอกไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ท้ังนี้ โครงการได้มี                    

แนวทางการแก้ไขโดยเร่งด�าเนินการ รวมถึงมีการก�ากับ ติดตาม ดูแล และการรายงานผลการติดตามความคืบหน้า

ของโครงการอย่างสม�่าเสมอ จึงท�าให้โครงการสามารถด�าเนินการได้ทันตามแผนฯ ที่ก�าหนดไว้

    (2.5) ข้อเสนอแนะ

	 	 	 	 	 ●	 ข้อเสนอแนะต่อผู้ด�าเนินงาน

      - ด้านการบริหารจัดการ

       ในด้านการติดตามประเมินผลลัพธ์โครงการ (การน�าไปใช้ประโยชน์ของ 

ผลงานวจิยัโครงการ) เหน็ควรให้มกีารประเมนิผลลัพธ์โครงการ เช่น การส่ังการของผู้บรหิาร หรือหวัหน้าส่วนราชการ 

และ/หรือระดับกระทรวง ที่มีต่อผลงานวิจัยโครงการ โดยก�าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ และเกณฑ์การวัดผลการประเมิน 

เพือ่ให้ทราบว่าข้อเสนอแนะของผลงานวจิยัโครงการได้น�าไปใช้ประกอบการพจิารณาตดัสนิใจเชงินโยบายของผูบ้รหิาร 

หรือหัวหน้าส่วนราชการ และ/หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รวมถึงการน�าเสนอคณะรัฐมนตรีหรือไม่  

และเพื่อให้ทราบถึงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ก�าหนดไว้ของโครงการ

	 	 	 	 	 ●	 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลาง

      - ด้านการบริหารจัดการ

       เพ่ือให้แผนงานบรูณาการฯ สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ 
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการน�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ 
ผลการวิจัยโครงการไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร ไม่ว่าในระดับองค์กร และระดับ
กระทรวง ตลอดจนในระดบัรัฐบาล เหน็ควรให้ส่วนราชการทีร่บัผดิชอบโครงการร่วมกบัหน่วยงานกลางด้านการวจัิย
ที่เกี่ยวข้อง

       • น�าเสนอและพิจารณาผลักดันผลงานวิจัยโครงการให้ได้รับความสนใจ 
จากผู้บริหารของกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ และ 
กลุ่มเป้าหมายฯ ในอนาคต 

       • ประสานและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของ
ผลงานวิจัยโครงการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการกับหน่วยงานกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการก�าหนด
นโยบาย การออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการก�ากับดูแล เป็นต้น ซ่ึงจะช่วยผลักดันให้เกิด 
การน�าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
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	 	 	 	 	 ●	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

      - ด้านการบริหารจัดการ

       งานวิจัยที่จะน�าไปสู ่การปฏิบัติหรือตอบสนองการแก้ไขปัญหาส�าคัญ 
ของประเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ควรมขัีน้ตอนการรับฟังความคดิเหน็จากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
ในกระบวนการวจัิย เพ่ือให้ได้ความคิดเห็นและผลกระทบในทุกมติอิย่างรอบด้าน โดยเฉพาะงานวิจยัของกระทรวงการคลงั
ท่ีจะน�าไปสู ่การก�าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ตั้งแต่ระดับฐานรากไปจนถึงระดับสากล

       ในกรณีที่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ 
หรือเป็นโครงการประชานิยมท่ีรัฐบาลมีให้กับประชาชน และ/หรือเป็นโครงการท่ีต้องมีการใช้เงินกู้ในอนาคตนั้น 
และหากจะมีการน�าผลการศึกษาวิจัยฯ ดังกล่าว ไปใช้เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร 
และ/หรือระดับรัฐบาล เห็นควรให้กระทรวงการคลังมีการน�าผลงานวิจัยโครงการท่ีได้นี้ไปเป็นกรอบ/หลักเกณฑ์                              
บรรทัดฐาน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นการรับรองในการใช้กรอบ/หลักเกณฑ์ที่ได้จากผลงานวิจัย 
ในการพิจารณา/ตัดสินใจที่จะมีการด�าเนินโครงการอื่น ๆ ในลักษณะเช่นนี้ในอนาคตต่อไป

   (3) แผนงานบรูณาการพัฒนาและเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังานทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม

    แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 433.6887 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 กระทรวง 8 หน่วยงาน โดยการด�าเนินงาน 
มีหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ได้แก่ ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงมีโครงการภายใต้ 
แผนงานบูรณาการฯ จ�านวน 13 โครงการ มีวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการฯ ดังต่อไปนี้

    • เพือ่สร้างความมัน่คงด้านพลังงานโดยส่งเสริมให้มกีารจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านพลังงานตามแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว พ.ศ. 2558 - 2579 ได้แก่ แผนพัฒนาก�าลังคนผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย แผนอนรุกัษ์พลังงาน แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลังงานทางเลอืก แผนบรหิารจดัการก๊าซธรรมชาติ 
แผนบรหิารจดัการน�า้มนัเชือ้เพลงิ และพฒันาระบบสภาวะฉกุเฉนิด้านพลงังาน ตลอดจนส่งเสรมิการลงทนุและพฒันา
อุตสาหกรรมพลังงานที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

    • เพื่อก�ากับ ดูแลกิจการพลังงานด้านการค้า การส�ารองด้านคุณภาพน�้ามันเชื้อเพลิงและ
ด้านความปลอดภัย และปรับโครงสร้างราคาน�้ามันเชื้อเพลิงให้สะท้อนต้นทุน

    • เพื่อส่งเสริมพลังงานทดแทน ทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ให้เพิ่มสูงขึ้นตามแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามแผนอนุรักษ์ทดแทน

    ส�าหรับการตรวจประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คัดเลือกตรวจติดตาม 2 กระทรวง จ�านวน 
3 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 37.3240 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.61 ของแผนงานบูรณาการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้ รายชื่อโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
มีดังต่อไปนี้
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ล�าดับ โครงการ

งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร       

(ล้านบาท)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศุสัตว์

1 โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโคกระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน 11.3240

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

2 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน 10.0000

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม 16.0000

รวม 37.3240

    (3.1) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง N/A รวม

ผล
ผล

ิต

ดีมาก -

ดี กษ (1) วท (2) 3

พอใช้ -

ควรปรับปรุง -

N/A -

รวม - - - - 3 3

	 	 	 	 	 การด�าเนินงานภายใต้แผนงานบรูณาการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังาน                     

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีผลผลิตเทียบกับผลการเบิกจ่ายพบว่า ผลผลิตโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็น

ร้อยละ 100 เนื่องจากมีผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย แต่ผลการเบิกจ่ายไม่สามารถสรุปผลได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูล 

ผลการเบิกจ่าย
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    (3.2) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์

ผลลัพธ์

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง N/A รวม

ผล
ผล

ิต

ดีมาก -

ดี กษ (1) วท (2) 3

พอใช้ -

ควรปรับปรุง -

N/A -

รวม - - - - 3 3

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 ภาพรวมการด�าเนินงานมีผลลัพธ์ของโครงการพบว่า ไม่สามารถประเมินผลลัพธ์

โครงการได้ เน่ืองจากการด�าเนินโครงการเพิ่งแล้วเสร็จซ่ึงจะได้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ต่อไป 

ในปี 2561

    (3.3) บทวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

	 	 	 	 	 ●	 ความเหมาะสมของโครงการ

      ภาพรวมด้านความเหมาะสมของโครงการพบว่า โครงการอยู ่ในเกณฑ์ 

เหมาะสม เนื่องจากผลการด�าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนด และด�าเนินการภายใต้งบประมาณท่ีได้รับ

จดัสรรอย่างคุ้มค่า และการใช้ทรพัยากรทีม่อียูท่�าให้เกดิประสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน เช่น โครงการพลงังานหมนุเวยีนและ

เทคโนโลยีใหม่ โดยการน�าเทคโนโลยี/แนวทางการบ�าบัดน�้าเสียมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อท�าให้โรงงาน 

มปีระสทิธภิาพการผลติเพิม่ขึน้ และโครงการพฒันาต้นแบบการเล้ียงโค กระบอื เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทน

อย่างยั่งยืน

	 	 	 	 	 ●	 ปัจจัยน�าเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร

      ภาพรวมด้านปัจจยัน�าเข้าโครงการ/การใช้ทรพัยากรพบว่า โครงการมีผลการประเมิน

อยูใ่นระดบัด ีมีบคุลากรเพยีงพอและมอีงค์ความรูท้ีเ่หมาะสมกบัการด�าเนนิโครงการ การเพ่ิมประสิทธภิาพทรัพยากร

ทีมี่อยูแ่ล้วในพ้ืนทีใ่ห้เกดิประโยชน์ เช่น การใช้เทคโนโลย/ีแนวทางการบ�าบดัน�า้เสยี หรอืการใช้มูลโค กระบอื มาผลิต

เป็นก๊าซชวีภาพ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติและใช้พลังงานโรงงานอตุสาหกรรมแป้งมนัส�าปะหลังและอตุสาหกรรม

เกษตรและอาหาร

	 	 	 	 	 ●	 กระบวนการด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

      ภาพรวมด้านกระบวนการด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการพบว่า ผลการประเมิน

ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารแผนงาน/โครงการตามก�าหนดระยะเวลา 2) การเบิกจ่ายงบประมาณ และ 

3) การด�าเนินงานอื่น ๆ  ผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน พบว่า ทั้ง 3 โครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี โดยสามารถ

ด�าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนที่ก�าหนดคือภายในเดือนกันยายน 2560
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	 	 	 	 	 ●	 ผลผลิตโครงการ

      ภาพรวมด้านผลผลิตพบว่า อยูใ่นระดับดี เนือ่งจากมผีลผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย

ทีก่�าหนด เช่น โครงการพฒันาต้นแบบการเลีย้งโค กระบอื เพ่ือผลิตก๊าซชวีภาพพลังงานทดแทนอย่างยัง่ยนื สามารถ

จัดตั้งฟาร์มต้นแบบบูรณาการการเลี้ยงโคร่วมกับการผลิตก๊าซชีวภาพจากพลังงานทดแทนอย่างครบวงจร 17 แห่ง 

และจัดตั้งฟาร์มโคนมเครือข่ายในพื้นที่ 17 จังหวัด 40 ฟาร์ม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดในปี 2560 ส�าหรับ

โครงการพลงังานหมนุเวยีนและเทคโนโลยใีหม่ แม้ไม่สามารถประเมนิผลผลติโครงการได้ชดัเจน แต่โครงการสามารถ

ด�าเนินการตามเป้าหมายทีก่�าหนด คอื สามารถส่งเสรมิและเพิม่ประสทิธภิาพการใช้ทรพัยากรทีม่จี�านวนมากในพืน้ท่ี

ให้เกิดประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากร เนื่องจากโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและใช้พลังงาน 

ในภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 85 ในการเข้าด�าเนินการใน 

20 โรงงาน เมื่อเทียบกับงบประมาณ 11.32 ล้านบาท ถือได้ว่ามีความคุ้มค่าเหมาะสมกับงบประมาณ

	 	 	 	 	 ●	 ผลลัพธ์โครงการ

      ภาพรวมด้านผลลัพธ์ พบว่า การประเมินผลลัพธ์ใน 2 ด้าน คือ 1) ตัวชี้วัดระดับ

ผลลัพธ์ และ 2) ผลการด�าเนินงาน จากข้อมูลการรายงานผลการประเมินพบว่า โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ี ค.ต.ป. 

ประจ�ากระทรวงพลังงานคัดเลือกมาทั้ง 2 โครงการ ยังไม่สามารถประเมินผลลัพธ์โครงการได้ เนื่องจากการด�าเนิน

โครงการเพิ่งแล้วเสร็จซึ่งจะได้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ต่อไปในปี 2561 ทั้งนี้ จากข้อมูล ข้อค้นพบ

ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมพบว่า ผลการด�าเนินการน�าร่อง 

ใน 20 โรงงาน ประสบความส�าเรจ็ เนือ่งจากสามารถลดการใช้พลงังานลง 200 ล้านบาท/ปี (ตัง้แต่ปี 2557 - ปัจจุบัน)

	 	 	 	 	 ●	 ผลกระทบโครงการ

      ภาพรวมด้านผลกระทบพบว่า มีผลกระทบทางบวก เป็นการส่งเสริมให้เกิด 

การน�าผลการศกึษาวจัิยและพฒันาด้านพลงังานขยายผลไปสูก่ารด�าเนนิงานให้เกดิเป็นรปูธรรม เช่น โครงการพลงังาน

หมุนเวียนและเทคโนโลยีใหม่ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถสร้างต้นแบบโรงงานอุตสาหกรรม

ทีส่ามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติส�าเรจ็ ซึง่จะสามารถสร้างความเชือ่มัน่ให้กบัโรงงานอตุสาหกรรมอืน่ ๆ  ในการ

ด�าเนินการตาม ทั้งนี้ การขยายผลดังกล่าวจะเกิดประโยชน์กับประเทศเป็นอย่างมากในด้านเศรษฐกิจ และโครงการ

พัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนยังเป็นส่วนช่วยให้เกษตรกร 

ผู้เลี้ยงโค กระบือ สามารถลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร และเกิดการขยายผลเทคโนโลยีการหมัก 

ก๊าซชีวภาพไปยังกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ท่ีมีศักยภาพและให้ความสนใจที่จะน�าเทคโนโลยีนี้ไปขยายผลต่อไป  

นอกจากนี้ การบูรณาการด้านพลังงานทดแทนกับอาชีพการเลี้ยงโค กระบือ ยังสร้างความมั่นคงยั่งยืนด้านการผลิต

พลังงานทดแทนอีกด้วย

	 	 	 	 	 ●	 ประสิทธิภาพโครงการ

      ภาพรวมด้านประสิทธิภาพโครงการพบว่า การด�าเนินโครงการสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตและใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม เช่น โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ 

เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงถือว่ามีความเหมาะสมกับ 
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การลงทุน โดยสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 1 ปี นอกจากนี้ โครงการนี้ยังช่วยแก้ปัญหาในเรื่องกลิ่นมูลโค กระบือ 

ที่จะส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

    (3.4) ปัญหา/อุปสรรคที่ส�าคัญ

	 	 	 	 	 ●	 ด้านบุคลากร

      เนื่องจากภารกิจของ ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวงพลังงาน มีแผนการด�าเนินงาน

ตลอดทัง้ปีงบประมาณ เช่น การประชมุประจ�าเดอืน การลงพืน้ที ่การตดิตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง 

การจัดท�ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ท�าให้จ�านวนบุคลากรไม่เพียงพอ

ต่อภารกิจงาน

	 	 	 	 	 ●	 ด้านงบประมาณ

      การด�าเนนิงานของ ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวงพลังงานต้องขอจัดสรรงบประมาณ

มาจากเบ้ียประชุมของส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน หรือขอจัดสรรงบด�าเนินงานของหน่วยงานอื่น ๆ มาใช ้

ในการปฏิบัติงาน จึงท�าให้เกิดภาระกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีต้องจัดสรรงบประมาณบางส่วนมาให้ซึ่งงบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรรมายังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในแต่ละปี

    (3.5) ข้อเสนอแนะ

	 	 	 	 	 ●	 ข้อเสนอแนะต่อผู้ด�าเนินงาน

      โครงการที่ ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวงพลังงาน คัดเลือกมาด�าเนินการติดตาม  

ตรวจสอบและประเมินผล จ�านวน 2 โครงการ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมกันคิดเป็นร้อยละ 14.60  

ของงบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ในขณะที่โครงการของกระทรวงพลังงานภายใต้แผนงานบูรณาการฯ เดียวกัน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมกัน

คิดเป็นร้อยละ 90.93 ของงบประมาณตามแผนงานบูรณาการฯ ดังนั้น หากคัดเลือกโครงการที่ด�าเนินการโดย 

กระทรวงพลังงานมาด�าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล จะท�าให้สามารถประเมินผลลัพธ์เทียบกับ

วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 	 	 	 	 ●	 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลาง

      ส�านกังบประมาณ ควรพจิารณาจดัสรรงบประมาณให้เป็นการเฉพาะกบั ค.ต.ป. 

ประจ�ากระทรวง เพื่อใช้ในการด�าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนด

	 	 	 	 	 ●	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ควรน�าผลส�าเร็จของโครงการขยายผลไปสู่กลุ่มเป้าหมายในลักษณะเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ
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   (4) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

    การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า เป็นแผนงานในลักษณะบูรณาการประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ซึ่งการบูรณาการถือเป็นกลไกขับเคล่ือนการด�าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้บรรลุผลส�าเร็จตาม 

เป้าหมายเชงิยทุธศาสตร์ทีก่�าหนดไว้ โดยเชือ่มโยงภารกจิและการด�าเนนิงานของหน่วยงานท่ีมเีป้าหมาย วตัถุประสงค์

และตวัชีว้ดัร่วมกัน รฐับาลได้ให้ความส�าคญัท่ีจะให้ประเทศไทยมกีารบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้อย่างเป็นระบบและ

ยั่งยืน ทั้งน�้าบนดินและน�้าใต้ดิน ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า โดยจัดหา พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน�้า 

ขยายระบบประปาเพื่อน�้าอุปโภคบริโภค พัฒนาแหล่งกักเก็บน�้า ขยายและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน 

เชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน�้าเพื่อสร้างความมั่นคงของน�้าภาคการผลิต ปรับปรุงทางน�้า ทางผันน�้า พ้ืนท่ีรองรับน�้า 

นอกเขตการใช้ท่ีดิน จัดท�าผังเมือง ระบบป้องกันน�้าท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ และเฝ้าระวังเตือนภัยด้านน�้า 

เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ�าบัดน�้าเสีย ควบคุมระดับน�้าเค็มและลดน�้าเสียจากแหล่งก�าเนิด 

การจัดการคุณภาพน�้า ฟื้นฟูพ้ืนท่ีป่าต้นน�้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน ตลอดจนสนับสนุน 

การบริหารจัดการองค์กรลุ่มน�้า ระบบฐานข้อมูล และการติดตามประเมินผล

    ภาพรวมแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ามีโครงการทั้งสิ้น 45 โครงการ 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จ�านวน 57 386.8273 ล้านบาท มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 5 กระทรวง  

14 หน่วยงาน 2 รัฐวิสาหกิจ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน โดยมีกรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน�้า 

เป็นเจ้าภาพ ส�าหรับการตรวจประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้าคัดเลือกตรวจติดตาม 2 กระทรวง จ�านวน 18 โครงการ คือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

(3 โครงการ) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (15 โครงการ) งบประมาณรวมทั้งสิ้น  

8,968.8613 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.63 ของแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าทั้งหมด  

รวมทั้งติดตามการด�าเนินโครงการในมิติพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ ใน 3 จังหวัด ได้แก่  

จังหวัดฉะเชิงเทรา (1 โครงการ) จังหวัดสระแก้ว (1 โครงการ) และจังหวัดนครศรีธรรมราช (3 โครงการ) ทั้งนี้  

รายชื่อโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มีดังต่อไปนี้

ล�าดับ โครงการ/กระทรวง

งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร

(ล้านบาท)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 15 โครงการ 8,662.6900

 กรมทรัพยากรน�้าบาดาล 

1 โครงการพัฒนาแหล่งน�้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภค 360.0000

2 โครงการพัฒนาแหล่งน�้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน�้าดื่มให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ 742.0640

3 โครงการพัฒนาแหล่งน�้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 777.7700

4 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน�้าบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ 75.2650

5 โครงการวางเครือข่ายสังเกตการณ์น�้าบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์น�้าบาดาล 27.0000

,
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ล�าดับ โครงการ/กระทรวง

งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร

(ล้านบาท)

6 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาการลดระดับของชั้นน�้าบาดาลในพื้นที่ 

แอ่งเจ้าพระยา

20.0000

 กรมทรัพยากรน�้า 

7 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน�้าและบริหารจัดการน�้า 6,369.6603

8 โครงการการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน�้า 25 ลุ่มน�้าหลัก 75.3106

9 โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการน�้า 

ของหน่วยงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศ

17.8232

 กรมทรัพยากรธรณี 

10 โครงการจัดการธรณีพิบัติภัยดินถล่ม 52.5038

 ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11 โครงการลดของเสียในแหล่งน�้าวิกฤติและจัดการคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าหลัก 43.0980

 กรมควบคุมมลพิษ 

12  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้าวิกฤต 10.4000

 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

13 โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน�้า) ระยะที่ 1 39.0000

 กรมป่าไม้ 

14 โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 39.0000

 กรมควบคุมมลพิษ 

15 โครงการจัดท�าระบบคาดการณ์คุณภาพน�้าและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน�้า 13.8000

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มี 3 โครงการ 306.1664

 กรมอุตุนิยมวิทยา 

16 โครงการจัดหารถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ 33.7920

17 โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ จังหวัดเชียงรายและ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

241.1744

18 โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 31.2000

รวม 8,968.8613
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ล�าดับ โครงการ/จังหวัด
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 โครงการพัฒนาแหล่งน�้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน�้าดื่มสะอาดให้กับ 
โรงเรียนบ้านหนองโสน อ�าเภอบางคล้า 

0.8390

จังหวัดสระแก้ว

2 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าบ้านเนินสมบูรณ์ 6.5865

จังหวัดนครศรีธรรมราช

3 โครงการก่อสร้างท�านบดินคลองท้องยาง  60.0000

4 โครงการก่อสร้างท�านบดินคลองในเพลา N/A

5 โครงการก่อสร้างฝายห้วยศรีชัย N/A

    (4.1) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง N/A รวม

ผล
ผล

ิต

ดีมาก ดศ (1) ทส (3) ดศ (1) 5

ดี ทส (1) ทส (6) ทส (2) ดศ (1) ทส (1) 11

พอใช้ ทส (1) 1

ควรปรับปรุง ทส (1) 1

N/A -

รวม 2 9 2 3 2 18

	 	 	 	 	 ตารางความสัมพันธ์ของผลผลิตเทียบกับผลการเบิกจ่ายพบว่า การเบิกจ่าย 

งบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (กรมอุตุนิยมวิทยา) คิดเป็นร้อยละ 100 และผลผลิต 

อยู่ในระดับดีมาก คือ มีรถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่พร้อมใช้งานตามแผนงานที่ก�าหนด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมมี 1 โครงการ ที่ผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนโครงการที่ม ี

ผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดี จ�านวน 9 โครงการ และมี 2 โครงการที่ไม่มีผลการเบิกจ่ายเนื่องจากโครงการล่าช้า 

ติดปัญหา อาทิ ปัญหาที่ดิน และกระบวนการหาผู้รับจ้างตามระเบียบฯ  ส�าหรับเกณฑ์การเบิกจ่ายที่อยู่ในระดับ 

ควรปรับปรุง จ�านวน 3 โครงการ คือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2 โครงการ) และกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1 โครงการ)
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    (4.2) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์

ผลลัพธ์

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง N/A รวม

ผล
ผล

ิต

ดีมาก ทส (1) ดศ (1) ทส (2) ดศ (1) 5

ดี ทส (8) ดศ (1) ทส (2) 11

พอใช้ ทส (1) 1

ควรปรับปรุง ทส (1) 1

N/A

รวม 2 12 2 2 18

	 	 	 	 	 ตารางความสัมพันธ์ของผลผลิตเทียบกับผลลัพธ์พบว่า ภาพรวมของผลผลิตอยู่ใน

ระดับดีมาก ผลลัพธ์อยู่ในระดับดีมากและดี จ�านวน 5 โครงการ คือ ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดการทรัพยากรน�้า

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 รวมทั้งประชาชนได้รับบริการข้อมูลสภาพอากาศได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ส่วนผลผลิตและ

ผลลัพธ์อยู่ในระดับดี จ�านวน 9 โครงการ ส�าหรับโครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ระบุ

ข้อมูลผลลัพธ์ จ�านวน 2 โครงการ เนื่องจากโครงการล่าช้าไม่สามารถด�าเนินการได้ตามแผนงานที่ก�าหนด

    (4.3) บทวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

	 	 	 	 	 ●	 ความเหมาะสมของโครงการ

      จากการประเมินความเหมาะสมของโครงการของกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ 

2 กระทรวง พบว่าทุกโครงการมีการก�าหนดวัตถุประสงค์โครงการท่ีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

นโยบายรฐับาล และยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึง่ทกุโครงการได้มกีารจดัท�าแผนการปฏบิตังิาน 

และระบกิุจกรรมการปฏบัิตงิานได้อย่างเหมาะสม เป็นขัน้ตอนตัง้แต่เริม่จนสิน้สดุโครงการ รวมถงึมกีารก�าหนดผลผลติ

และตัวชี้วัดระดับผลผลิตได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม มีบางโครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างหอเรดาห์และ 

ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ จังหวัดเชียงราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่า ผลผลิตมีคุณภาพดี 

แต่มีข้อจ�ากัดในบางบริเวณท่ีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและมีการรบกวนจากคลื่นความถี่แทรกซ้อนบ้างท�าให้ 

ไม่สามารถตรวจวัดได้ ดังนั้น ควรหาวิธีการปรับแต่งและควบคุมความถี่ที่รบกวนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส�าหรับ

ผลลพัธ์โครงการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่มผีลการด�าเนนิงานตรงตามความต้องการ สามารถให้บริการกับหน่วยงาน

และผูร้บับรกิารได้ รวมถึงเกดิความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สินของประชาชน อกีท้ัง มกีารศกึษาผลกระทบโครงการ

ก่อนเริม่ด�าเนนิการ ส�าหรบัการตดิตามด�าเนินโครงการในมติพิืน้ทีจ่งัหวดั คอื จงัหวดัฉะเชงิเทรา จงัหวดันครศรธีรรมราช 

และจังหวัดสระแก้ว รวมจ�านวน 5 โครงการ มีความเหมาะสมและบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ

      ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานเพื่อด�าเนินโครงการส่วนใหญ ่

พบว่า งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสม สามารถจัดหาเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพสูง หรือด�าเนินกิจกรรมได้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ ซึง่มเีพยีง 2 โครงการทีเ่สนอว่าควรปรบัปรงุเนือ่งจากต้องการขอรบัการจดัสรรงบประมาณเพิม่เตมิเพือ่

ด�าเนินโครงการ (1) โครงการลดของเสียในแหล่งน�้าวิกฤติและจัดการคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าหลักของส�านักงานปลัด
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กระทรวงทรัพยากรฯ และ (2) โครงการของกรมทรัพยากรน�้าบาดาล เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ และขาดทักษะ 

รวมทั้ง เครื่องมือขุดเจาะบ่อน�้าบาดาลที่ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานไม่ต�่ากว่า 30 ปี และไม่เพียงพอ จึงส่งผลให ้

การด�าเนนิการล่าช้ากว่าแผนทีก่�าหนด อย่างไรกดี็ หน่วยงานเจ้าของโครงการส่วนใหญ่เหน็ว่าได้จัดท�าโครงการอย่าง

เหมาะสม มคีวามพร้อมและได้รบัการสนบัสนนุทัง้ด้านวชิาการ บุคลากร อปุกรณ์ เทคโนโลย ีและการมส่ีวนร่วมของ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นโครงการการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน�้า 25 ลุ่มน�้าหลักของกรมทรัพยากรน�้าท่ีได้ก�าหนด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิตมากขึ้น แต่งบประมาณถูกตัด จึงไม่สามารถสนับสนุนทั้งบุคลากรและวัสดุ อุปกรณ์  

ครุภัณฑ์ ได้อย่างเหมาะสม

	 	 	 	 	 ●	 ปัจจัยน�าเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร

      จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ปัจจัยน�าเข้าโครงการ/การใช้

ทรัพยากร พบว่า โครงการส่วนใหญ่ได้จัดท�าปัจจัยน�าเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากรอยู่ในระดับดี ทั้งในเรื่อง 

งบประมาณทีไ่ด้รบัอย่างเพยีงพอเหมาะสม การใช้วสัดอุปุกรณ์ในการด�าเนนิงาน และการบรหิารจดัการบางโครงการ 

ซึ่งหมายถึงการด�าเนินงานอยู่ในระดับเหมาะสมดี ยกเว้นบางประเด็นท่ียังพบปัญหาและข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน 

เช่น ถูกตัดลดงบประมาณเหลือเท่าปีที่ผ่านมา และอัตราก�าลังในพื้นที่มีจ�ากัดไม่เพียงพอต่อการด�าเนินงานโครงการ 

และต้องพัฒนาองค์ความรู้ในการด�าเนินงานให้ทันต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้ง ยังขาดแคลน

ยานพาหนะที่เหมาะสมกับการท�างานในเชิงพื้นที่ลุ่มน�้า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานกับส่วนราชการและ

ประชาชนได้ดีขึ้น

	 	 	 	 	 ●	 กระบวนการด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

      ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีหลายหน่วยงานสามารถบริหารจัดการและด�าเนินการ

ได้ตามแผนงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลสัมฤทธิ์อย่างดี ยกเว้น 3 โครงการที่รายงานว่าควรปรับปรุง

เนื่องจากมีการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมต�่ากว่าเป้าหมายเพราะติดปัญหาอุปสรรค คือ 1) โครงการค่าใช้จ่าย

ในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาประเมินผลสัมฤทธ์ิการบริหารจัดการน�้าของหน่วยงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการทรัพยากรน�้าของประเทศ 2) โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน�้าและบริหารจัดการน�้า 3) โครงการของ

กรมทรัพยากรน�้าบาดาล พบว่าบางพื้นที่ไม่มีศักยภาพน�้าบาดาล

      ส�าหรับการเบิกจ่ายงบประมาณพบว่า โครงการส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่าย 

งบประมาณ ได้ตามแผนที่ก�าหนดไว้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีผลการประเมินส่วนใหญ่ 

อยู่ในระดับดี ยกเว้น โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน�้าและบริหารจัดการน�้าของกรมทรัพยากรน�้า เนื่องจาก

ติดปัญหาอุปสรรค ได้แก่ 1) ติดปัญหาพื้นที่ป่าไม้อุทยานแห่งชาติ 2) ประชาชนยังไม่ยินยอมเพราะจ�าเป็นต้องใช้

ประโยชน์จากแหล่งน�้าบริเวณน้ัน 3) ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน 4) ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ขาดอุปกรณ์ ท�าให ้

การด�าเนินการล่าช้า รวมถึงโครงการของกรมอุตุนิยมวิทยา จ�านวน 2 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายต�่ากว่าเป้าหมาย  

การเบิกจ่ายงบลงทุนในโครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศจังหวัดเชียงราย และจังหวัด

สุราษฎร์ธานี เนื่องจากได้รับการอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีติดต้ังล่าช้า และมีความล่าช้าในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง จึงม ี

ข้อสงัเกตว่าควรมกีารศกึษาและเตรยีมการให้พร้อมในเรือ่งของคณุลกัษณะของเครือ่งมอืและอปุกรณ์ในการด�าเนนิงาน 

ตลอดจนการขออนญุาตใช้พืน้ท่ีจากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องให้มีความชดัเจน ส�าหรบัการด�าเนนิโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดั

ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 1 และ คณะที่ 4 ไม่ได้มีการรายงานปัญหาในเรื่องของการเบิกจ่าย
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	 	 	 	 	 ●	 ผลผลิตโครงการ

      การประเมินผลผลิตโครงการโดยภาพรวมพบว่า โครงการส่วนใหญ่ มีผลผลิต 

และความส�าเร็จระดบัผลผลติโครงการอยูใ่นระดบัดี - ดีมาก บรรลุตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของโครงการ ทัง้นี้ 

ได้มีข้อเสนอแนะในเชิงผลผลิตว่า โครงการพัฒนาแหล่งน�้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน�้าด่ืมสะอาดให้กับโรงเรียน ควรมี

การโอนทรัพย์สินให้แก่โรงเรียน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถตั้งงบประมาณในการบ�ารุงรักษา 

ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนือ่ง และควรมกีารจดัต้ังคณะกรรมการเพ่ือบริหารจัดการโครงการน�า้ด่ืมซ่ึงจะท�าให้เกดิ

การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ โครงการอ่างเก็บน�้าหรือการก่อสร้างท�านบดินสามารถแก้ไขปัญหาให้

กับชุมชน มีแหล่งน�้าส�ารองในช่วงฤดูแล้ง

	 	 	 	 	 ●	 ผลลัพธ์โครงการ

      การประเมินผลลัพธ์โครงการพบว่า ส่วนใหญ่มีการประเมินความส�าเร็จระดับ

ผลลัพธ์อยูใ่นระดบัดเีด่น - ดมีาก ในส่วนของการด�าเนนิโครงการในมติิพืน้ทีใ่นการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้มรีะดบั

ความส�าเรจ็ในเชงิของผลลพัธ์อย่างชดัเจน คอื นกัเรยีนและประชาชนได้บรโิภคน�า้ดืม่ทีส่ะอาด ท�าให้สขุภาพแขง็แรง 

ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และเกิดการบูรณาการในการใช้แหล่งน�้าร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน�้า 

ได้อย่างยัง่ยนื รวมไปถงึชมุชนมแีหล่งน�า้ส�าหรบัการอปุโภค บรโิภค และท�าการเกษตรได้อย่างพอเพยีงและลดปัญหา

การตื้นเขินของแหล่งเก็บน�้าสามารถแก้ไขปัญหาน�้าท่วมได้

      ทั้งนี้ จากการประเมินผลลัพธ์ของโครงการท่ีแล้วเสร็จพบว่า โครงการ 

เกิดประโยชน์ และเกิดผลบวกต่อความพึงพอใจของประชาชนในการจัดการทรัพยากรน�้าของหน่วยงานภาครัฐ 

เนื่องจากโครงการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน�้าส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนด้านน�้า 

ให้แก่ประชาชน รวมถึงการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และเป็นแนวป้องกันการบุกรุกพื้นที่แหล่งน�้า

ธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนท่ีลุ่มน�้า มีความตระหนักในคุณค่า

ของทรัพยากรน�้า และพร้อมที่จะปกป้อง ดูแลรักษาทรัพยากรน�้าร่วมกับทรัพยากรอื่น ๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้

อย่างยั่งยืน ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดการจ้างงาน และมีรายได้เข้าชุมชนเศรษฐกิจหมุนเวียนก่อให้เกิดความมั่นคง 

ในชุมชนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ โครงการของกรมอุตุนิยมวิทยาท�าให้ประชาชนได้รับข่าวสารการเตือนภัยอย่างทั่วถึง 

รวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

	 	 	 	 	 ●	 ผลกระทบโครงการ

      จากการประเมินผลกระทบโครงการในภาพรวม พบว่า ทุกโครงการส่งผลกระทบ

ด้านบวก ทั้ง  6 ด้าน คือ 1) ด้านนโยบายรัฐบาล สอดคล้องกับนโยบายเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า และ 

มีระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ 2) ด้านเศรษฐกิจ มีผลกระทบด้านบวกต่อเศรษฐกิจ โดยช่วยส่งเสริมให้ประชาชน

หรือผู้ใช้บริการสามารถน�าข้อมูลข่าวสารไปใช้ในการวางแผนการประกอบอาชีพ เช่น ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจ 

การท่องเที่ยว ธุรกิจก่อสร้าง เป็นต้น เป็นการป้องกันภัยพิบัติจากน�้าที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน 3) ด้านสังคม/วัฒนธรรม ช่วยส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์ร่วมกันระหว่าง 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ส่งผลให้ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ  สามารถน�าข้อมลูไปใช้ในการด�าเนนิกจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง

กบัการด�ารงชีพ สงัคม และวฒันธรรมในท้องถิน่ และก่อให้เกดิความสามคัคใีนชมุชนและค�านงึถงึการรกัษาสิง่แวดล้อม 
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4) ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าโครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พื้นที่เสี่ยงภัยลดลง ประชาชนและชุมชน 

ได้รับการเตือนภัยและสามารถบริหารจัดการและเลี่ยงภัยจากธรรมชาติได้ 5) ด้านเทคโนโลยี มีผลกระทบด้านบวก

ต่อด้านเทคโนโลยี โดยพบว่า ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลน�าไปผลิตสินค้า

และบริการ รวมถึงการเตือนภัยที่มีคุณภาพและความรวดเร็วทันการณ์เพิ่มขึ้น และ 6) ด้านประชาชน/ชุมชนพื้นที่

โครงการ คือ ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสาร ค�าเตือน อย่างรวดเร็ว เกิดความมั่นใจที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย 

ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานประชาชนในพื้นที่ให้มีอาชีพอยู่ภายในชุมชนท�าให้เกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 

และชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเอง รวมไปถึงมีแหล่งน�้าในการบริโภคที่สะอาดและเพียงพอ

	 	 	 	 	 ●	 ประสิทธิภาพโครงการ

      จากการประเมินประสิทธิภาพโครงการภาพรวม พบว่า โครงการส่วนใหญ่ที่

ด�าเนินการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึง 

กิจกรรมท่ีด�าเนินการในมิติพื้นท่ีจังหวัดท่ีตรวจติดตาม ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด

สระแก้ว พบว่า การด�าเนินโครงการส่วนใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถด�าเนินงานเสร็จสิ้นตามระยะเวลา

ทีก่�าหนดไว้ เกดิผลผลิต ผลลพัธ์ตามทีก่�าหนดภายใต้วงเงนิงบประมาณท่ีได้รบั และได้รบัผลประโยชน์จากการด�าเนนิงาน

โครงการดงักล่าว โดยตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาให้กบัชมุชน/ประชาชนในพ้ืนท่ีได้อย่างเหมาะสม เช่น การป้องกนั

และบรรเทาภัยธรรมชาติ มีการเตือนภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา การควบคุม

คุณภาพน�้าทั่วไปเป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความตระหนักรู้คุณค่าของทรัพยากรน�้า 

สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศดีขึ้น โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�ากิจกรรมด้านทรัพยากรน�้า และสามารถแก้ไขปัญหา

ด้านทรัพยากรป่าไม้ สร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่

    (4.4) ปัญหา/อุปสรรคที่ส�าคัญ

	 	 	 	 	 ●	 ปัญหา/อุปสรรคที่ส�าคัญ

      การด�าเนินโครงการบางโครงการมีความล่าช้ากว่าแผนที่ก�าหนด เนื่องจาก 

ติดปัญหาเรื่องการขอใช้พื้นท่ีในการติดตั้งอุปกรณ์ หรือการขอใช้พื้นท่ีป่าไม้อุทยานแห่งชาติที่ไม่สามารถเข้าด�าเนิน

โครงการได้เมื่อได้รับงบประมาณ เช่น โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

โครงการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟ ูพฒันาแหล่งน�า้และบรหิารจดัการ เป็นต้น นอกจากนัน้ ยงัพบปัญหาทีป่ระชาชนยงัไม่ยนิยอม

ให้เข้าด�าเนินการเพราะเสียประโยชน์จากการใช้พ้ืนท่ี รวมไปถึงสภาพภูมิอากาศ หรือพ้ืนท่ีไม่มีศักยภาพน�้าบาดาล 

อีกด้วย

	 	 	 	 	 ●	 ด้านบุคลากร

      ขาดแคลนบุคลากรด้านนายช่างไฟฟ้า เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอและขาดทักษะ 

ในการใช้อุปกรณ์ใหม่ ๆ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการเจาะบ่อน�้าบาดาลเกษียณอายุเป็นจ�านวนมาก
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	 	 	 	 	 ●	 ด้านงบประมาณ

      มบีางโครงการทีพ่บว่าการเบกิจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผน เนือ่งจากมอีปุสรรค                      

ในการขอใช้พื้นที่ จ�าเป็นต้องปรับแผนการเบิกจ่ายและขอขยายระยะเวลาตามสัญญา ขาดงบประมาณในการบ�ารุง

รักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เพียงพอและต่อเนื่อง รวมทั้งงบประมาณในการตรวจติดตามและประเมินผลไม่เพียงพอ

	 	 	 	 	 ●	 ด้านการบริหารจัดการ

      หน่วยงานภาครัฐยังขาดการบูรณาการที่แท้จริง ซึ่งแผนงานบูรณาการบริหาร

จัดการทรัพยากรน�้าที่ได้ด�าเนินการยังพบว่า แต่ละหน่วยงานด�าเนินการในส่วนภารกิจของหน่วยงาน ไม่มีการน�า 

แผนงาน/โครงการมารวบรวม วิเคราะห์ผลประโยชน์ในการด�าเนินการในภาพรวม ท�าให้ไม่เกิดความต่อเน่ืองใน 

แผนงาน/โครงการ จนท�าให้โครงการที่ด�าเนินการไปแล้วไม่เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เช่น 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทีค่วรมกีารจดัสรรงบประมาณมาก่อสร้างระบบท่อส่งน�า้และอาคารประกอบ ต�าบลทุง่ใส 

อ�าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�านวน 1 แห่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องของโครงการอ่างเก็บน�้าคลองท้องยาง 

เพื่อที่จะส่งน�้าให้ประชาชนในพื้นที่ อันจะท�าให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน�้าฯ  

อย่างกว้างขวาง ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

	 	 	 	 	 ●	 ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมาย

      - ในโครงการท่ีจะต้องมกีารขออนมัุติหรือขออนญุาตจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ในแต่ละเรื่องให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ซึ่งมักจะมีความล่าช้าของการพิจารณาจากของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ดงักล่าว อนัจะส่งผลต่อความล่าช้าของการด�าเนนิโครงการ กระทบต่อการเบกิจ่ายงบประมาณ การใช้ประโยชน์ของ

ประชาชนที่ได้รับผลจากโครงการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ขั้นตอนการด�าเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง

หรือยกเลิกพื้นที่มีความยุ่งยากซ�้าซ้อน ไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที เช่น โครงการของกรมทรัพยากร

น�้าบาดาล เนื่องจากบางพื้นที่ไม่มีศักยภาพน�้าบาดาลจึงต้องยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่ เป็นต้น

      - การด�าเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน�้ายังไม่มีกฎหมายรองรับ

    (4.5) ข้อเสนอแนะ

	 	 	 	 	 ●	 ข้อเสนอแนะต่อผู้ด�าเนินงาน

      - หน่วยงานควรด�าเนินการเตรียมการและวางแผนที่ชัดเจนเพื่อให้การด�าเนิน

โครงการเกดิประสทิธิผลและบรรลตุามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ ซ่ึงควรมกีารจดัท�าแผนรองรบัความเสีย่งของการด�าเนนิ

โครงการที่ครอบคลุมปัจจัยท้ังภายในและภายนอก อีกทั้งกระทรวงควรเร่งรัดหน่วยงานในสังกัดให้ด�าเนินงานและ

เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

      - การคัดเลือกพื้นที่วิกฤตคุณภาพน�้า ควรเป็นพื้นที่ด�าเนินโครงการต่อเนื่อง 

ในระยะ 5 ปี เพื่อให้สามารถเกิดการฟื้นฟูคุณภาพน�้าอย่างยั่งยืน
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	 	 	 	 	 ●	 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลาง

      - ส�านกังบประมาณ ควรสนบัสนนุงบประมาณในการดูแลบ�ารงุรกัษาโครงการ 

ที่หน่วยงานราชการด�าเนินการมีการใช้งานไปแล้วระยะหนึ่ง (ที่หมดระยะประกันสัญญาแล้ว) เพื่อให้การใช้งานของ

โครงการเต็มประสิทธิภาพ หรือต้ังงบประมาณให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในการดูแลบ�ารุงรักษาโครงการ และ 

งบประมาณต้องสอดคล้องกับสภาพราคาปัจุบันและเทคโนโลยีของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ ขอให้

หน่วยงานกลางท่ีเกีย่วข้องพจิารณาและสนบัสนนุงบประมาณให้โครงการทีเ่ป็นการต่อยอดหรอืกจิกรรมต่อเนือ่งของ

แผนงาน/โครงการฯ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

	 	 	 	 	 ●	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

      - การจัดท�าแผนงาน/โครงการเพื่อของบประมาณ ควรมีการศึกษาผลกระทบ 

หรอืความคุม้ค่าด้านต่าง ๆ  ในทุกมติทิัง้ทีเ่ป็นประโยชน์ทางตรงและประโยชน์ทางอ้อมให้ครบถ้วน เพ่ือการพิจารณา

จัดสรรงบประมาณจะได้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด�าเนินแผนงาน/โครงการ

	 	 	 	 	 ●	 ข้อสังเกตเพิ่มเติมของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ

      - การประเมินผลผลลัพธ์และผลกระทบในระยะ 1 ปี (ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560) ไม่สามารถเห็นผลลัพธ์และผลกระทบได้ชัด ต้องพิจารณาแผนงาน/โครงการที่ด�าเนินการก่อนปี 2560 

ประกอบด้วย โครงการต่อเนือ่งและโครงการแลว้เสรจ็ ซึง่ ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวงไม่ได้เลอืกประเมินมา โดย ค.ต.ป. 

ประจ�ากระทรวงด้านเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้องมี 4 กระทรวง คือ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงคมนาคม แต่เลือกประเมินเพียง                    

2 กระทรวง คือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ขณะที่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานนี้

      - บคุลากรทีท่�างานให้ ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวงยังขาดองค์ความรูใ้นเร่ืองเทคนคิ

การตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อรองรับภารกิจในการตรวจและประเมินผลภาคราชการตามที่ ค.ต.ป. ก�าหนด  

ดังนั้นส�านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. ควรจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่คณะกรรมการฯ  

ฝ่ายเลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานสนับสนุนอย่างสม�่าเสมอ เช่น วิธีการก�าหนดนโยบายสาธารณะ  

เครื่องมือการตรวจสอบ และเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เป็นต้น

      - ควรน�าหลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ เนื่องจากจะช่วย 

ท�าให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและรัฐบาล ได้รับรู้ว่ากลุ่มใดบ้างท่ีได้รับประโยชน์หรือได้รับความเดือดร้อน 

จากการด�าเนินงานโครงการ และสามารถก�าหนดมาตรการ/แนวทางการป้องกันและลดผลกระทบด้านลบ 

รวมทั้งพัฒนาโครงการให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม และน�าไปสู่ 

ความยั่งยืนของโครงการต่อไป
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   (5) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

    แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 

7,536.8416 ล้านบาท ประกอบด้วย 7 กระทรวง 29 หน่วยงาน โดยมหีน่วยงานเจ้าภาพ คอื ส�านกังานปลดักระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมี

โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ จ�านวน 49 โครงการ มีวัตถุประสงค์ของแผนบูรณาการฯ เพื่อให้คนไทย 

ทุกช่วงวยัได้รบัการพัฒนาศกัยภาพ มคีวามมัน่คงในชวีติ และมคีรอบครัวทีเ่ข้มแขง็อบอุน่ โดยส่งเสริมการเลีย้งดูเดก็

แรกเกดิ/ปฐมวัย ให้เหมาะสมกบัพฒันาการ รวมทัง้เพ่ิมคณุภาพมาตรฐาน และความปลอดภยัในศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ 

ส่งเสริมเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงให้สามารถจบการศึกษาภาคบังคับและมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริม 

เด็กวยัรุน่/นกัศึกษาให้มีทกัษะชวีิตและทกัษะการท�างาน มีภมูคิุ้มกนัก้าวสู่การเป็นผู้ใหญท่ีม่คีุณภาพและพรอ้มเข้าสู่

ตลาดแรงงาน รวมทัง้พฒันาศกัยภาพแรงงานคนพกิาร สนบัสนนุแรงงานนอกระบบเข้าสูค่วามคุม้ครองภายใต้กฎหมาย

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�ากระทรวงด้านสังคม ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงยตุธิรรม และกระทรวงสาธารณสุข 

ได้คัดเลือกโครงการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล จ�านวน 40 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมท้ังสิ้น 

6,867.9679 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91.13 ของงบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 

โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นการอดุหนนุอาหารกลางวนัและอาหารเสรมิ (นม) แก่เด็กปฐมวัยและนกัเรยีนระดับประถม

ศกึษา อดุหนนุเงินเพือ่การเลีย้งดเูดก็แรกเกดิ (0-5 ปี) ส่งเสริมสนบัสนนุแรงงานนอกระบบให้สมคัรเข้าสูก่ารคุม้ครอง

กฎหมายประกันสังคม จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย โดยมีรายชื่อโครงการและงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร ดังต่อไปนี้
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ล�าดับ 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

ส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

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

ส�านักงานประกันสังคม

11 โครงการแรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัครเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม 458.6808

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

12 โครงการศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายได้น�าพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
ทางสังคม 

26.8000
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ล�าดับ โครงการ
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

13 โครงการน�าร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้างสุขภาพชนคนอาชีวะ 6.1711

14 โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้น�านักศึกษา 2.2238

กระทรวงศึกษาธิการ

ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

15 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตส�าหรับผู้สูงอายุ 6.9600

16 โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ 12.5500

17 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย 1,728.3700

18 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา 2,890.2900

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

19 โครงการพัฒนางานการวินิจฉัยและฟื้นฟูการได้ยินในภาคใต้ 8.4000

20 โครงการพัฒนาคน พัฒนางานบริการสุขภาพช่องปาก 8.5000

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

21 โครงการพัฒนาทักษะการท�างานแรงงานไร้ฝีมือ 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

28 โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพเสรีในอาเซียน 8 วิชาชีพ 6.0400

29 โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย (โครงการพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แก่ผู้สูงอายุ)

0.2500
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ล�าดับ โครงการ
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

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 
(โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท�างาน)

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 ดี พอใช้ ควรปรับปรุง N/A รวม

ผล
ผล

ิต

ดีมาก
พม (3) รง (3) 

สธ (1)

สธ (1) วธ (1) ศธ (14) 
23

ดี
พม (1) รง (2)

สธ (1)

วธ (2) ศธ (6) 

สธ (1)
13

พอใช้ รง (2) ศธ (2) 4

ควรปรับปรุง -

N/A -

รวม 13 - - 1 26 40

	 	 	 	 	 การด�าเนนิงานมคีวามส�าเรจ็ของผลผลติและผลการเบกิจ่าย อยูใ่นระดบั ด ี- ดมีาก 

จ�านวน 11 โครงการ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ�านวน 4 โครงการ กระทรวง

แรงงาน จ�านวน 5 โครงการ และกระทรวงสาธารณสุข จ�านวน 2 โครงการ เนื่องจากโครงการสามารถด�าเนินการ

แล้วเสร็จและเบกิจ่ายงบประมาณได้ทันตามระยะเวลาทีก่�าหนด ส่วนบางโครงการของกระทรวงวฒันธรรม กระทรวง

ศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข มีผลผลิตอยู่ในระดับดี - ดีมาก แต่ยังไม่พบข้อมูลการรายงานผลการเบิกจ่าย

ที่สามารถน�ามาวิเคราะห์ภาพรวมได้ ทั้งนี้ ภาพรวมเฉพาะโครงการที่มีข้อมูลการรายงานผลการเบิกจ่ายพบว่า 

มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 89.89

    (5.2) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์

ผลลัพธ์

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง N/A รวม

ผล
ผล

ิต

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�าเนินงานมีผลผลิตอยู่ในระดับดี - ดีมาก โดยโครงการส่วนใหญ่                   

มีผลผลิตสูงกว่าเป้าหมาย แต่ผลลัพธ์ของโครงการไม่สามารถประเมินผลได้ เนื่องจากยังขาดข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ในการชี้วัดผลดังกล่าว



รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ครั้งที่ 2) 93

    (5.3) บทวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

	 	 	 	 	 ●	 ความเหมาะสมของโครงการ

      ภาพรวมด้านความเหมาะสมโครงการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่มคีวามเหมาะสม

โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงมีความเหมาะสมในการวางแผน ก�าหนดกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ 

การมีส่วนร่วมและความพร้อมในการสนบัสนนุการด�าเนนิงานในพืน้ที ่มบีางโครงการทีเ่หน็ว่าควรปรบัปรงุการวางแผน

ก�าหนดกิจกรรมในการปฏิบัติงาน เนื่องจากยังมีลักษณะแยกส่วนท�าให้ไม่เกิดการบูรณาการและความพร้อม 

ในการสนับสนนุวชิาการในพืน้ที ่แต่โดยภาพรวมโครงการส่วนใหญ่เกิดประโยชน์และเป็นกลไกส�าคญัในการยกระดบั

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มเป้าหมายได้เหมาะสมตามช่วงวัย และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 

ทัง้นี ้ผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลโครงการภายใต้แผนงานบรูณาการพัฒนาศกัยภาพคนตามช่วงวยัของ

กระทรวงด้านสังคมครอบคลุมงานถึงร้อยละ 89.90 สามารถสะท้อนผลการด�าเนินงานได้ชัดเจน

	 	 	 	 	 ●	 ปัจจัยน�าเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร

      ภาพรวมด้านปัจจัยน�าเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากรพบว่า โครงการส่วนใหญ ่

มีความเหมาะสมทั้งในด้านความพอเพียงของงบประมาณ งบประมาณกับปริมาณงาน บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ 

อย่างไรก็ตาม บางส่วนเห็นว่างบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อการด�าเนินการโครงการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

ได้ทั้งหมด บุคลากรยังไม่เหมาะสมกับปริมาณงานและยังขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนหรือกระบวนการ

ด�าเนินงาน ส่งผลให้กระบวนการท�างานเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ส�าหรับองค์ความรู้หรือหัวข้อการอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับอาชีพของบางโครงการยังล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน

	 	 	 	 	 ●	 กระบวนการด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

      ภาพรวมด้านกระบวนการด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการพบว่า ส่วนใหญ่ 

อยู่ในระดับดี การบริหารโครงการและด�าเนินกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนด การเบิกจ่ายงบประมาณ 

โดยรวมเป็นไปตามเป้าหมาย คือร้อยละ 89.89 (เฉพาะโครงการที่มีข้อมูลการรายงานผลการเบิกจ่าย) เน่ืองจาก

โครงการทีม่งีบประมาณสงูส่วนใหญ่สามารถด�าเนนิงานได้ตามเป้าหมาย จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล 

พบว่า มีเพยีง 1 โครงการทีเ่บิกจ่ายต�า่กว่าเป้าหมาย คอื โครงการพฒันาและสร้างเสรมิศกัยภาพคนไทยกลุม่สตรแีละ 

เด็กปฐมวัยของกระทรวงสาธารณสุข (ร้อยละ 64.40)

	 	 	 	 	 ●	 ผลผลิตโครงการ

      ภาพรวมด้านผลผลิตโครงการพบว่า โครงการส่วนใหญ่ผลผลิตเป็นไปตาม 

เป้าหมาย จากข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล พบว่า มีผลผลิตสูงกว่าเป้าหมาย 23 โครงการตาม 

เป้าหมาย 13 โครงการ และต�่ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย 4 โครงการ คือ กระทรวงแรงงาน 2 โครงการ โครงการพัฒนา

เด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ และโครงการแรงงานนอกระบบผู้มีสิทธ ิ

ได้สมคัรเข้าสูค่วามคุม้ครองภายใต้กฎหมายประกนัสงัคม ท้ังน้ี ยังมข้ีอจ�ากดัด้านงบประมาณ ท�าให้การให้บริการแรงงานสงูอายุ 

แรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ยังมีจ�านวนน้อย ส�าหรับผลผลิตโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ 2 โครงการ 

ที่มีผลต�่ากว่าเป้าหมาย คือ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี เนื่องด้วยโครงการเป็นการพัฒนา ช่วงวัยเด็กอายุ 

0-5 ปี จึงมีความยากที่จะออกแบบกิจกรรมที่จะท�าให้เด็กได้มีส่วนร่วมได้ 100% ซึ่งอาจจะท�าให้ผลผลิตไม่ชัดเจน
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เนื่องจากเป็นเด็กเล็ก จึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยล�าพัง จ�าเป็นต้องมีผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กเป็นผู้ที่ 

คอยก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิด และโครงการสร้างโอกาสในการศึกษาระดับสูงฯ : อบรมคอมฯ เด็ก ม. ปลาย ท้ังนี้  

จากความเหน็ของ อ.ค.ต.ป. กลุม่กระทรวงด้านสงัคม เหน็ว่าผลผลติโครงการส่วนใหญ่ทีส่งูกว่าเป้าหมายค่อนข้างมาก 

อาจเกิดจากประสิทธิภาพของการท�างานที่มีประสิทธิภาพสูง หรือการก�าหนดเป้าหมายไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

	 	 	 	 	 ●	 ผลลัพธ์โครงการ

      ภาพรวมด้านผลลัพธ์โครงการ พบว่า ส่วนใหญ่สามารถด�าเนินการเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย อาทิ เด็กแรกเกิดได้รับสวัสดิการและมีพัฒนาการสมวัย กลุ่มเป้าหมายมีทักษะ                  

ด้านอาชพี ได้รบัการพัฒนาศกัยภาพ มคีวามมัน่คงในชีวติ และมคีวามเป็นอยูท่ีดี่ขึน้ เด็กมภีาวะโภชนาการตามเกณฑ์ 

ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการและการดูแล ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์เห็นว่ายังขาดข้อมูลเชิงประจักษ์ในการชี้วัดผลดังกล่าว 

จึงควรพัฒนาตัวชี้วัดและจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถประเมินผลได้ชัดเจน รวมทั้งมีการประเมินผลกระทบต่อเนื่อง 

เช่น การอุดหนุนเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กควรมีการประเมินผลกระทบจากการได้รับเงิน ทั้งการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ

ชีวิตของเด็กและครอบครัว เป็นต้น

	 	 	 	 	 ●	 ผลกระทบโครงการ

      ภาพรวมด้านผลกระทบโครงการ พบว่า การด�าเนินโครงการส่งผลกระทบ 

ทัง้ด้านบวกและด้านลบ ส�าหรบัผลกระทบทางบวกด้านเศรษฐกิจ เช่น เป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายจากการได้รบัเงนิอดุหนนุ 

โครงการอบรมพัฒนาความรู ้ทกัษะด้านแรงงาน ช่วยส่งเสรมิให้กลุม่เป้าหมายสร้างรายได้ให้กับครวัเรอืน และเกดิการกระจาย

รายได้จากการจดักจิกรรมในพืน้ที ่ผลกระทบทางบวกด้านสงัคม เช่น ส่งเสรมิให้ชมุชนปลกูฝังทศันคติทีดี่ เหน็คณุค่าของ

สมาชิกต่างวัยที่อยู่ร่วมกันในชุมชน บางโครงการเป็นการเตรียมความพร้อมเยาวชน แรงงาน ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ  

มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมและไม่เป็นภาระต่อสังคม ส�าหรับผลกระทบทางบวกต่อประชาชน พบว่า โครงการ

ส่งเสริมให้เกิดความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับช่วงวัย เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น  

บางโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปญัญา คุณธรรม

และจริยธรรม เพ่ือสามารถด�ารงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ด้านเทคโนโลยี บางโครงการท�าให้กลุ่มเป้าหมายใช ้

สือ่ออนไลน์เพิม่มากขึน้ เนือ่งจากสามารถใช้เป็นช่องทางประชาสัมพนัธ์และจ�าหน่ายสนิค้าของชมุชนสูส่าธารณชนได้สะดวก 

อย่างไรก็ตาม บางโครงการอาจส่งผลทางลบต่อกลุ่มเป้าหมาย เช่น ความรู้เท่าไม่ถึงการของการใช้สื่อออนไลน์ เป็นต้น

	 	 	 	 	 ●	 ประสิทธิภาพโครงการ

      ภาพรวมด้านประสิทธภิาพโครงการ พบว่า การด�าเนนิโครงการส่วนใหญ่ผลผลติ

และการเบกิจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย จากการวเิคราะห์เหน็ว่าการขาดข้อมลูการด�าเนนิงานทีช่ดัเจน ท�าให้ไม่สามารถ

ประเมินความคุ้มค่าจากผลส�าเร็จของโครงการได้ อย่างไรก็ตาม การด�าเนินโครงการโดยรวมสามารถขับเคลื่อน 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว 

เช่น เด็กแรกเกิดได้รับสวัสดิการและมีการพัฒนาการสมวัย เด็กได้รับโภชนาการเหมาะสมตามเกณฑ์ วัยรุ่นมีทักษะ

ชีวติ แรงงานมทีกัษะด้านอาชพีได้รบัการพฒันาศกัยภาพ มคีวามมัน่คงทางรายได้และมคีวามเป็นอยูท่ีดี่ขึน้ ผู้สูงอายุ

ได้รับสวัสดิการและการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม
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    (5.4) ปัญหา/อุปสรรคที่ส�าคัญ

	 	 	 	 	 ●	 ด้านงบประมาณ

      - การได้รับการจดัสรรงบประมาณทีจ่�ากดั ท�าให้การขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน

ไม่สามารถท�าให้กลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิท่ัวถึง เช่น โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้ม ี

ความมั่นคงในชีวิตของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วย

พลงับวร (หรอืพลงับรม) ของกระทรวงวฒันธรรม โครงการจดัหลกัสตูรการดแูลผูส้งูอายกุระทรวงศกึษาธกิาร โครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย และโครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพเสร ี

ในอาเซียน 8 วิชาชีพ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น

	 	 	 	 	 ●	 ด้านการบริหารจัดการ

      - การบรหิารจัดการโครงการส่วนใหญ่พบปัญหาการขาดแคลนอปุกรณ์ เทคโนโลยี

ที่ทันสมัย สถานที่การด�าเนินโครงการ ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในการให้ความรู้กับ 

กลุ่มเป้าหมาย โดยโครงการที่พบเป็นของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน

โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย ยังขาดตู้เย็นหรือถังแช่แข็งส�าหรับจัดเก็บนมเด็กนักเรียน โครงการพัฒนางานการวินิจฉัย

และฟื้นฟูการได้ยินในภาคใต้ ขาดแคลนบุคลากร เช่น นักโสตสัมผัสวิทยา เนื่องจากส่วนใหญ่ไปท�างานในภาคเอกชน  

ซึ่งมีรายได้และสวัสดิการที่ดีกว่า และโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป พบปัญหาด้านสถานที่

การจัดงานและการเดินทางของผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุบางรายไม่มีรถรับส่ง จึงท�าให้การเดินทางไม่สะดวกที่จะ 

เข้าร่วมโครงการได้ รวมถึงขาดอุปกรณ์ในการด�าเนินโครงการ เช่น เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ เคร่ืองเสียง ไมโครโฟน  

เก้าอี้ เป็นต้น

      - หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ชมุชนหรอืสมาชกิในครอบครวั ยงัไม่เข้าใจกระบวนการ

ด�าเนินงานหรือตระหนักถึงความส�าคัญของโครงการเท่าที่ควร เช่น โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร 

(หรือพลังบรม) ของกระทรวงวัฒนธรรม โครงการพัฒนางานการวินิจฉัยและฟื้นฟูการได้ยินในภาคใต้ โครงการ 

ส่งเสรมิพฒันาการเดก็ 0-5 ปี และโครงการส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชวีติผู้สูงอาย ุ60 ปี ข้ึนไป ของกระทรวงศกึษาธกิาร 

เป็นต้น โดยส่วนใหญ่พบปัญหาสมาชิกในครอบครัวไม่ให้การสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายการเข้าร่วมกิจกรรมเท่าที่ควร

	 	 	 	 	 ●	 ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมาย

      กระบวนการเบกิจ่ายงบประมาณ กระบวนการจดัจ้างมหีลายขัน้ตอน ส่งผลให้ 

การด�าเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนท่ีก�าหนด เช่น โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มี 

ความมัน่คงในชวีติ (0 - 5 ปี) โครงการประชากรเป้าหมายทกุช่วงวยัได้รบัการพัฒนาให้มคีวามมัน่คงในชวีติ (15 - 21 ปี) 

ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โครงการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้สูงอายุจังหวัดชุมพร  

ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
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    (5.5) ข้อเสนอแนะ

	 	 	 	 	 ●	 ข้อเสนอแนะต่อผู้ด�าเนินงาน

      - ด้านอุปกรณ์/สถานที่

       ควรวางแผนการด�าเนินงานและเตรียมความพร้อมทรัพยากรในทุกด้าน  

รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการด�าเนินการมากขึ้น ตลอดจนก�าหนด

เครื่องมือและรูปแบบในการติดตามประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง

      - ด้านการบริหารจัดการ

       • หน่วยงานควรมีการบูรณาการท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง

หน่วยงานเจ้าภาพควรมีบทบาทในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมก�าหนดประเด็นตัวชี้วัด เป้าหมาย 

พืน้ทีด่�าเนนิการ และแนวทางการประเมินภาพรวมเพือ่ให้สามารถด�าเนนิงานตามแผนบรูณาการได้อย่างเป็นรปูธรรม

       • ควรก�าหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพควบคู่กับตัวชี้วัดเชิงปริมาณเพื่อสะท้อนให้

เห็นถึงผลส�าเรจ็ในการด�าเนนิงาน เช่น เดก็ทีไ่ด้รบัอาหารกลางวนัและอาหารเสรมิมเีกณฑ์ส่วนสงูและน�า้หนกัตามเกณฑ์

กรมอนามัย ผู้อบรมที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กเป็นผู้ยากจน เป็นต้น

       • ควรให้ความส�าคญักบัการรายงานผลการด�าเนนิงาน และตดิตามประเมนิผล 

เพ่ือให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน สามารถตรวจสอบการด�าเนินงานที่แสดงถึงผลส�าเร็จและประสิทธิภาพของโครงการ 

ได้อย่างชัดเจน

	 	 	 	 	 ●	 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลาง

      - คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ควรทบทวน

แนวทาง ขัน้ตอน และกรอบเวลาในการตดิตามประเมนิผลส่วนราชการให้เหมาะสม โดยการมส่ีวนร่วมของผู้เกีย่วข้อง

ทุกระดับ เพื่อให้การติดตามประเมินผลส่วนราชการบรรลุตามเจตนารมณ์/วัตถุประสงค์ของ ค.ต.ป.

      - ส�านักงาน ก.พ.ร. ควรปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล 

ภาคราชการให้สามารถใช้เป็นคู่มือที่มีขั้นตอน ค�าอธิบายความหมายและการยกตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน เช่น 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ ควรให้ความส�าคัญกับโครงการท่ีมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด 

ความส�าเร็จของยุทธศาสตร์กระทรวง ประเด็นการพัฒนาสังคมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ เป็นต้น การสร้างความเข้าใจให้กับ ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง และผู้รายงานทุกระดับให้ตรงกัน

เกี่ยวกับการคัดเลือกโครงการ และเห็นความส�าคัญกับการติดตามประเมินผลภาคราชการที่ต้องเป็นการสอบทานเชิงลึก 

ครอบคลุมทุกมิติอย่างละเอียด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผลภาคราชการได้มากยิ่งขึ้น

      - ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  

ควรช้ีแจงและท�าความเข้าใจกบักระทรวงต่าง ๆ ให้เหน็ถงึความเช่ือมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2580) กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยเฉพาะเป้าหมายส�าคัญของแผนพัฒนาฯ 

ฉบบัที ่12 ในลกัษณะของการถ่ายทอดยทุธศาสตร์ระยะยาวลงสูก่ารปฏบิตัใินช่วงเวลา 5 ปี ให้กบักระทรวงอย่างชดัเจน 
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เพื่อให้การจัดท�าโครงการเป็นการแปลงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ สู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 

นอกจากนี้ ยังเป็นการลดความซ�้าซ้อนในการด�าเนินงาน ทั้งกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ด�าเนินการ การใช้งบประมาณ 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ สศช. ควรยกตัวอย่างตัวชี้วัดทางด้านสังคมจากแผนพัฒนาฯ ที่สามารถวัดผลได้ภายใน 

1 ปี เพื่อใช้เป็นตัวก�าหนดการคัดเลือกโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาด้านสังคมของประเทศ

      - ส�านักงบประมาณ ควรพิจารณาข้อเท็จจริงและตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ 

ของแต่ละกระทรวงประกอบการจัดสรรงบประมาณให้กับแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเกิด 

ความเชื่อมโยงและมีความคุ้มค่าในระดับกระทรวง เช่น หน่วยงานด�าเนินโครงการได้ตามเป้าหมายของแผน 

ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด แต่หากพิจารณาประเด็นอื่นประกอบ อาจประเมินได้ว่าหน่วยงานตั้งงบประมาณสูงเกินไป 

หรือก�าหนดเป้าหมายต�่าเกินไป หรืออาจก�าหนดต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

	 	 	 	 	 ●	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

      - ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมาย

       กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรมีการปรับปรุง

กฎหมายให้สอดคล้องกบัการด�าเนนิโครงการ เพือ่ให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ และสนองตอบการแก้ไขปัญหาอย่าง

แท้จริง เช่น ก�าหนดกฎหมายให้มีการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อผู้สูงอายุจะไม่ถูกทอดทิ้ง เป็นต้น

   (6) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

    แผนงานบรูณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ มวีตัถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและ

เพิม่รายได้จากการท่องเทีย่วและบรกิารด้วยการส่งเสรมิการตลาด เพือ่ยกระดบัภาพลักษณ์ของประเทศ และสนบัสนนุ

การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติจากทุกภาคส่วน ยกระดับสินค้าและบริการใหม่ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

กับการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ พัฒนาการท่องเที่ยวรายสาขาอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกลุ่ม 

ให้สอดคล้องกับพ้ืนที่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน สร้างความเชือ่มัน่

และแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภยั ควบคู่ไปกบัการบรหิารจัดการด้านการท่องเทีย่ว โดยมุ่งเน้นการบรูณาการการท�างาน

ร่วมกันของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง พฒันาระบบข้อมลูพฒันาบคุลากรและผูป้ระกอบการด้านการท่องเทีย่วในทุกระดบั

ให้มีศักยภาพ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและการลงทุน ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคน�าไปสู่การเติบโต 

ด้านการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ 

หน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่ ส�านกังานปลัดกระทรวงการท่องเทีว่และกีฬา มหีน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 9 กระทรวง 48 หน่วยงาน 

และ 1 รัฐวิสาหกิจ มีโครงการทั้งสิ้น 54 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,251.8617 ล้านบาท

    ในการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลภาคราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ.ค.ต.ป. 

กลุ่มกระทรวงด้านสังคม และ ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ด�าเนินการติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ

เฉพาะโครงการภายใต้งบประมาณของกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา จ�านวน 5 โครงการ วงเงนิ 529.8823 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 10.10 ของงบประมาณแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ ซึ่งเป็น
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โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ

ด้านการท่องเที่ยวโดยอยู่ในความรับผิดชอบของส�านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2 โครงการ  

งบประมาณ 168.8394 ล้านบาท กรมการท่องเท่ียว 2 โครงการ งบประมาณ 346.0429 ล้านบาท และกรมพลศกึษา 

1 โครงการ งบประมาณ 15.0000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ล�าดับ โครงการ

งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร

(ล้านบาท)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ส�านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด�าเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 83.9251

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 84.9143

กรมพลศึกษา

3 โครงการมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติ 15.0000

กรมการท่องเที่ยว

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ 249.5429

5 โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว 96.5000

รวม 529.8823

    ผลการด�าเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างรายได้

จากการท่องเที่ยวและบริการ เป็นดังนี้ 

    การด�าเนินงานเกือบร้อยละ 40 เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ชุมชน และเครือข่าย 

เช่น ค่าใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมภาษาอาเซียนและภาษาสากลให้กับเครือข่ายและอาสาสมัครด้านการท่องเท่ียวท้ัง

ภาครัฐและเอกชน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดความรู ้

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชน เป็นต้น ประมาณร้อยละ 26 เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การจัดงานเทศกาลประเพณีส�าคัญเพื่อการท่องเที่ยว ส่งเสริมการสร้างภาพยนตร ์

ต่างประเทศในราชอาณาจักร และการแข่งขันจักรยานทางไกล เป็นต้น ประมาณร้อยละ 12 เป็นการจัดท�าแผน 

และข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบเครือข่าย ส่วนที่เหลือเป็นการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานสินค้า บริการและ 

แหล่งท่องเทีย่ว และค่าก่อสร้าง ผลการด�าเนนิงาน โครงการมกีารด�าเนินงานแล้ว โดยมกีารเบิกจ่ายงบประมาณเพยีง 

873400 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.10 มีการกันเงินเหลื่อมปี 351.3000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73  

(กันเงินแบบมีข้อผูกพัน 194.9300 ล้านบาท และกันเงินแบบไม่มีข้อผูกพัน 156.3700 ล้านบาท)

.
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    โดยรวมการด�าเนินโครงการเป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ฟื้นฟู

ภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมทั้งสร้างรายได้

จากการท่องเที่ยวและบริการทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น และเศรษฐกิจโดยรวม

    (6.1) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง N/A รวม

ผล
ผล

ิต

ดีมาก -

ดี กก (5) 5

พอใช้ -

ควรปรับปรุง -

N/A -

รวม - - - 5 - 5

	 	 	 	 	 ผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล พบว่า โครงการทัง้ 5 โครงการ มผีลผลิต

อยู่ในระดับดี โดยโครงการที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 

เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการสามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยอันดับความสามารถ 

ในการแข่งขนัของประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัที ่32 สูงขึน้จากอนัดับที ่34 อย่างไรกต็าม พบว่าผลการเบกิจ่ายงบประมาณ 

อยู่ในระดับควรปรับปรุง เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถด�าเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 

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 รวม

ผล
ผล

ิต

ดีมาก -

ดี กก (5) 5

พอใช้ -

ควรปรับปรุง -

N/A -

รวม 5 - - - - 5

.
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	 	 	 	 	 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล พบว่า โครงการทั้ง 5 โครงการมีผลผลิต

อยู่ในระดับดี และผลลัพธ์อยู่ในระดับดีมาก โดยโครงการที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นการส่งเสริม สนับสนุน 

การบรหิารจดัการด้านการท่องเทีย่ว เพือ่สร้างรายได้จากการท่องเทีย่วและบรกิารสามารถด�าเนนิการได้ตามเป้าหมาย  

โดยอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 32 สูงข้ึนจากอันดับท่ี 34 ส�าหรับผลลัพธ์

โครงการอยูใ่นระดบัดมีาก เนือ่งจากสามารถด�าเนนิการบรรลเุป้าหมาย โดยรายได้จากการท่องเทีย่วเพิม่มากขึน้กว่า

เป้าหมายที่ตั้งไว้ และขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

    (6.3) บทวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

	 	 	 	 	 ●	 ความเหมาะสมของโครงการ

      จากการประเมินความเหมาะสมโครงการในภาพรวม พบว่า การก�าหนด

วัตถุประสงค์โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาลและ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีการศึกษาผลกระทบโครงการก่อนเริ่ม

ด�าเนินการ งบประมาณมีความเหมาะสมกับแผนงานโครงการ แต่ควรปรับปรุงการวางแผนและการก�าหนดกิจกรรม

การปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถด�าเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

	 	 	 	 	 ●	 ปัจจัยน�าเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร

      จากการประเมินปัจจัยน�าเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากรในภาพรวม พบว่า 

ปัจจัยน�าเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากรอยู่ในระดับดี ทั้งในเรื่องงบประมาณที่ได้รับอย่างเพียงพอเหมาะสม 

การใชว้สัดอุุปกรณ์ในการด�าเนินงานโครงการอยูใ่นการระดบัดี ส่วนด้านบคุลากรมคีวามเพยีงพอ ส�าหรับด้านองค์ความรู ้

ในการด�าเนนิงานอยู่ในระดับดี

	 	 	 	 	 ●	 กระบวนการด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

      จากการประเมนิกระบวนการด�าเนนิงานตามแผนงาน/โครงการในภาพรวม พบว่า 

อยูใ่นระดบัพอใช้ โดยการบรหิารแผนงาน/โครงการตามก�าหนดระยะเวลาอยูใ่นระดับพอใช้ ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณ

อยู่ในระดับควรปรับปรุง เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถด�าเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ โดยมี 

การเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 87.3400 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 18.10 โดยมกีารกนัเงนิเหลือ่มปี 351.3000 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 73 ของงบประมาณ จึงส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล

	 	 	 	 	 ●	 ผลผลิตโครงการ

      จากการประเมินผลผลิตโครงการในภาพรวม พบว่า ผลผลิตอยู่ในระดับด ี 

โดยโครงการทีด่�าเนนิการแล้วเสร็จจะเป็นการส่งเสรมิ สนบัสนนุการบรหิารจดัการด้านการท่องเทีย่วเพือ่สร้างรายได้

จากการท่องเที่ยวและบริการ สามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยอันดับความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศไทยอยูใ่นอันดบัท่ี 32 สงูข้ึนจากอนัดับท่ี 34 ส�าหรบัการส่งเสรมิ สนบัสนนุการท่องเท่ียวเพือ่ฟ้ืนฟภูาพลกัษณ์

และสร้างความเช่ือมัน่แก่นกัท่องเทีย่วในการเดนิทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย อยูร่ะหว่างด�าเนนิโครงการส�ารวจ

ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสินค้าและบริการของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์เห็นว่า  

การใช้ตัวชี้วัดอาจไม่สะท้อนผลการด�าเนินงานที่แท้จริง เน่ืองจากตัวชี้วัดเป็นผลจากการด�าเนินงานในภาพรวม 

ของทั้งแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ การประเมินโครงการจึงควรก�าหนดตัวช้ีวัด 

ที่สะท้อนภาพการด�าเนินโครงการ
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	 	 	 	 	 ●	 ผลลัพธ์โครงการ

      จากการประเมนิผลลพัธ์โครงการในภาพรวม พบว่า ผลลพัธ์โครงการอยูใ่นระดบั

ดีมาก เนื่องจากสามารถด�าเนินการบรรลุเป้าหมาย โดยรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  

และขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ท้ังนี้ จากการวิเคราะห์เห็นว่าการใช้ตัวชี้วัดอาจ 

ไม่สะท้อนผลท่ีแท้จรงิ เน่ืองจากโครงการท่ีรายงานคดิเป็นร้อยละ 10.10 ของงบประมาณแผนงานบรูณาการฯ เท่านัน้ 

นอกจากนี้ควรมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ 

ประเทศไทยมากข้ึน เน่ืองจากมปัีจจัยเกีย่วข้องหลายประการทีอ่ยูน่อกเหนอือ�านาจหน้าทีข่องกระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬา และควรมีมาตรการส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมถึงชุมชนและท้องถิ่น

	 	 	 	 	 ●	 ผลกระทบโครงการ

      จากการประเมินผลกระทบโครงการ พบว่า การด�าเนินโครงการส่งผลกระทบ

ทางบวกด้านเศรษฐกจิ คอื จ�านวนนกัท่องเทีย่วเพ่ิมขึน้ส่งผลให้รายได้จากการท่องเท่ียวมากขึน้ ทัง้นี ้จากการวเิคราะห์

เห็นว่า โครงการที่รายงานไม่น่าจะส่งผลกระทบตามที่รายงานได้ เนื่องจากกิจกรรมส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการตรวจสอบ 

และก�าหนดมาตรฐานสินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยว จะส่งผลกระทบต่อการจัดบริการท่องเท่ียวทั้งในด้าน 

สิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว การก�าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนจะช่วยให้การประเมินผลในเร่ืองดังกล่าว

สามารถช่วยส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 	 	 	 ●	 ประสิทธิภาพโครงการ

      จากการประเมินประสิทธิภาพโครงการในภาพรวม พบว่า ส่วนราชการยังไม่มี

ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จตามแผน

ดงันัน้ จึงควรมีการช้ีแจงแนวทางการจดัซือ้จดัจ้างให้แก่เจ้าหน้าทีแ่ละพฒันาความรูเ้กีย่วกับระเบยีบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติ รวมท้ังควรมีการก�าหนดเครื่องมือ รูปแบบ และแนวทางการติดตามประเมินผลให้มีมาตรฐานเป็นไป 

ในทิศทางเดียวกัน ส�าหรับผลผลิตของโครงการท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จ สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาให้กับ

ประชาชนในพื้นที่ แต่ยังไม่สามารถประเมินความส�าเร็จของโครงการเมื่อเทียบกับความเหมาะสมของงบประมาณที่

ใช้ด�าเนนิโครงการได้ เนือ่งจากโครงการส่วนใหญ่อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ และควรปรับปรุงการวางแผนและการก�าหนด

กิจกรรมการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถด�าเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

    (6.4) ปัญหา/อุปสรรคที่ส�าคัญ

	 	 	 	 	 ●	 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความช�านาญ 
ในการด�าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ ในประเด็นการจ้างที่ปรึกษา

	 	 	 	 	 ●	 มีข้อจ�ากัดในการประสาน ก�ากับ ดูแล และติดตามประเมินผล รวมทั้งระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องมีความซับซ้อน

	 	 	 	 	 ●	 ตัวช้ีวัดกิจกรรมของโครงการไม่ตอบสนองกับเป้าหมายรวมของประเทศตาม 
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ อาทิ ตัวช้ีวัดการจัดอันดับของประเทศ (ควรบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายใต้
แผนงานบูรณาการนี้ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยมากขึ้น) และรายได้จาก 
การท่องเที่ยว (ควรมีมาตรการส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ให้ครอบคลุมชุมชนและท้องถิ่น)
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    (6.5) ข้อเสนอแนะ

	 	 	 	 	 ●	 ข้อเสนอแนะต่อผู้ด�าเนินงาน

      - ควรให้ความส�าคัญในการก�ากับและติดตามประเมินผลโครงการ โดยเฉพาะ
การประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความจ�าเป็น เหมาะสม และปัญหาอุปสรรคในการด�าเนิน
โครงการ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงการด�าเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป

      - ส่วนราชการเจ้าของโครงการควรก�าหนดเครือ่งมอืและรปูแบบในการตดิตาม
ประเมินผลโครงการให้ทราบสถานะของโครงการทุกระยะ

	 	 	 	 	 ●	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

      - กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีาควรมมีาตรการในการก�ากบั เร่งรดัการบรหิาร
งบประมาณของหน่วยงานอย่างใกล้ชิด เพือ่ให้การเบกิจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายของรฐับาล ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

      - กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีาควรก�าหนดให้มกีารปรบัปรงุวธิกีารด�าเนนิงาน
แบบคู่ขนาน และควรชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่และพัฒนาความรู้เรื่องระเบียบฯ ให้แก่ 
เจ้าหน้าที่ผู้ฏิบัติงาน

      - กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาควรก�าหนดโครงการและตัวชี้วัดที่สะท้อน
การด�าเนินงานตามเป้าหมายในแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อให้นักท่องเที่ยว 
มีความเช่ือม่ันในการท่องเท่ียวระดับสูงข้ึนและนักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการท่องเที่ยวมากขึ้นโดยบูรณาการ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการนี้ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสขุ เป็นต้น เพือ่เพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย
มากขึ้น และมีมาตรการส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ให้ครอบคลุมชุมชนและท้องถิ่น

   (7) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

    การขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นนโยบายทีร่ฐับาลให้ความส�าคญั
และผลักดันให้เกิดผลการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีความพยายามด�าเนินการ
แก้ไขปัญหาเพื่อให้สถานการณ์และปัญหาความรุนแรงได้รับการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้น ดังนั้น แผนงานบูรณาการ
ขบัเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้เป็นแผนเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานให้เกดิขึน้อย่างเป็นระบบและ
มีเอกภาพ มีการพัฒนาการบริหารจัดการที่มุ่งบูรณาการภารกิจงานท่ีด�าเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธีที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกภาครัฐมุ่งสร้างความเข้าใจ
ต่อสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้อย่างถูกต้อง ต่อเนือ่ง เน้นการสร้างความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ ส่งเสรมิและสนบัสนุน
อ�านวยความยตุธิรรมและช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบอย่างทัว่ถงึ เป็นธรรม รวมทัง้ขยายการพฒันาเศรษฐกิจ 
สงัคม และยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน ตลอดจนพฒันายกระดบัคณุภาพการศกึษา ส่งเสรมิด้านภาษา ศาสนา 
ศิลปะ และประวัติศาสตร์ท้องถ่ินให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 
ท้องถิ่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

    ภาพรวมของแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีโครงการท้ังสิน 64 โครงการ รวมจ�านวนท้ังสิ้น 
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12,510.1103 ล้านบาท มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 14 กระทรวง 3 ส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 1 หน่วยงานของศาล 1 หน่วยงานของรัฐสภา โดยมีส�านักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพ ส�าหรับ
การตรวจประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ คัดเลือกตรวจติดตาม 3 กระทรวง จ�านวน 5 โครงการ คือ กระทรวงการต่างประเทศ (1 โครงการ) 
กระทรวงมหาดไทย (3 โครงการ) และกระทรวงยุติธรรม (1 โครงการ) งบประมาณทั้งสิ้น 1,790.2540 ล้านบาท 
หรอืร้อยละ 14.31 ของแผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ทัง้หมด ส�าหรบักระทรวง
กลาโหมได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการดังกล่าว อย่างไรก็ตามไม่ได้รายงาน
เนื่องจากมีชั้นความลับ ทั้งนี้ รายชื่อโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มีดังต่อไปนี้

ล�าดับ โครงการ

งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)

กระทรวงการต่างประเทศ 33.2000

1 โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 33.2000 

กระทรวงมหาดไทย 1,693.8912 

กรมการปกครอง

2 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

932.1355

กรมที่ดิน

3 โครงการเดินส�ารวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในบริเวณพื้นที่  

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

57.9895

กรมโยธาธิการและผังเมือง

4 โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 703.7662

กระทรวงยุติธรรม 63.1628

ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

5 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรมใน 

จังหวัดชายแดนภาคใต้

63.1628

รวม 1,790.2540
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    (7.1) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง N/A รวม

ผล
ผล

ิต

ดีมาก กต (1) มท (1) 2

ดี มท (1) ยธ (1) 2

พอใช้ -

ควรปรับปรุง -

N/A มท (1) 1

รวม 1 2 2 - - 5

	 	 	 	 	 ตารางความสัมพันธ์ของผลผลิตเทียบกับผลการเบิกจ่าย พบว่าการเบิกจ่าย 

งบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 97.51 และมีผลผลิตอยู่ในระดับดีมาก 

ประสบความส�าเร็จและบรรลุเป้าหมายทุกโครงการ กระทรวงมหาดไทยมี 2 โครงการที่ผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดี 

ส�าหรับเกณฑ์การเบิกจ่ายท่ีอยู่ในระดับพอใช้มี 2 กระทรวง คือ กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) 

และกระทรวงยุติธรรม ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 79.42 และร้อยละ 76.93 ตามล�าดับ

    (7.2) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์

ผลลัพธ์

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง N/A รวม

ผล
ผล

ิต

ดีมาก กต (1) มท (1) 2

ดี มท (1) ยธ (1) 2

พอใช้ -

ควรปรับปรุง -

N/A มท (1) 1

รวม 2 2 - - 1 5

	 	 	 	 	 ตารางความสมัพนัธ์ของผลผลติเทยีบกบัผลลพัธ์ พบว่าภาพรวมผลผลติอยูใ่นระดบั

ดีมาก ผลลัพธ์อยู่ในระดับดีมากใน 2 กระทรวง คือ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) 

อย่างไรก็ตาม โครงการของกระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) เป็นโครงการก่อสร้างที่ด�าเนินการ 

ยังไม่แล้วเสร็จจึงไม่สามารถวัดผลลัพธ์ของโครงการได้
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    (7.3) บทวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

	 	 	 	 	 ●	 ความเหมาะสมของโครงการ

      จากการประเมินความเหมาะสมของโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่มีการก�าหนด

วัตถุประสงค์โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี

ด้านความมั่นคง และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้านความมั่นคงและ 

การต่างประเทศ มีการวางแผน/ก�าหนดกิจกรรมชัดเจน ก�าหนดตัวชี้วัดระดับผลผลิตและผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณและ

คุณภาพ ก�าหนดงบประมาณ และประโยชน์ที่คาดหวัง รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ บุคลากร 

ความพร้อม ด้านพ้ืนท่ีและการมีส่วนร่วมของผูท้ีเ่ก่ียวข้องไว้อย่างเหมาะสม รวมถึงการจ้างทีป่รกึษาทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะ

ส�าหรับการด�าเนินงานบางโครงการ/กจิกรรม เช่น การประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนทีม่ีตอ่การอ�านวยความยุตธิรรม 

และการสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีแก่กลุ่มครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 

พบว่าบางโครงการขาดแคลนบุคลากรสายงานวิชาชีพโดยเฉพาะ ขาดแคลนบุคลากรท่ีสมัครใจเข้าไปปฏิบัติงาน

เนือ่งจากเป็นพืน้ทีเ่สีย่งอันตราย และขาดแคลนอปุกรณ์ส�าหรบัการส�ารวจเพือ่แก้ไขปัญหาการออกหนงัสอืแสดงสทิธใินท่ีดนิ 

ทั้งนี้ ผลการด�าเนินโครงการส่งผลกระทบทางบวกต่อประเทศไทยท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม 

และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย

	 	 	 	 	 ●	 ปัจจัยน�าเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร

      จากการตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผล ปัจจยัน�าเข้าโครงการ/การใช้ทรพัยากร 

พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีปัจจัยน�าเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากรอยู่ในระดับดี ทั้งในเรื่องงบประมาณที่ได้รับ 

อย่างเพียงพอเหมาะสม การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการด�าเนินงาน และการบริหารจัดการ อย่างไรก็ดี มีบางโครงการของ

กระทรวงมหาดไทย พบว่า กิจกรรมที่ด�าเนินการได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ เช่น 

การจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน โดยหมู่บ้านขนาดเล็กและหมู่บ้านขนาดใหญ่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณเท่ากันจึงเกิดการเปรียบเทียบ หน่วยงานควรพิจารณาให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในแต่ละพื้นที ่

นอกจากนี้ ยังพบว่าการขาดความพร้อมของระบบฐานข้อมูลเป็นปัญหาท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน เช่น 

ระบบฐานข้อมูลในงานยุติธรรมชุมชน คดีความมั่นคง เป็นต้น

      การบริหารโครงการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการส่วนใหญ่จะพบปัญหาด้านบุคลากร คือ ขาดแคลนอัตราก�าลังที่เพียงพอ รวมไปถึงขาดแคลนบุคลากรที่มี

ประสบการณ์ในการปฏบัิตงิานและข้อจ�ากัดในเรือ่งเวลาปฏบิตังิาน เนือ่งจากเป็นพืน้ทีเ่สีย่งภยั และเจ้าหน้าทียั่งขาด

ทักษะในการใช้อาวุธ และทักษะการป้องกันตัว

	 	 	 	 	 ●	 กระบวนการด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

      จากการประเมนิกระบวนการด�าเนนิงานในภาพรวม พบว่า มกีารบรหิารแผนงาน/

โครงการตามก�าหนดระยะเวลา มีหลายหน่วยงานสามารถบริหารจัดการและด�าเนินการได้ตามแผนงานโครงการ 

อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ท้ังนี้ เหตุการณ์อุทกภัยในภาคใต้ช่วง 

เดือนธันวาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 ส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ท�าให้มีบางโครงการด�าเนินงาน

ล่าช้ากว่าแผนที่ก�าหนด ซึ่งปัญหาในเรื่องนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 มีมติเห็นชอบมาตรการ
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การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ โดยให้ 

หน่วยงานขยายระยะเวลาสัญญาจ้างก่อสร้างที่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือ

      ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการส่วนใหญ่มคีวามสอดคล้องและเป็นไปตาม

ที่ได้รับอนุมัติ และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายในระดับดีมาก - พอใช้ ซึ่งอาจมีบางโครงการที่

ตดิปัญหาไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เนือ่งจากเป็นโครงการท่ีจ้างท่ีปรึกษา โดยมรีะยะเวลาเร่ิมด�าเนินการ

ในเดือนกันยายน 2560 จึงเป็นการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

	 	 	 	 	 ●	 ผลผลิตโครงการ

      กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม 

มีผลการด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดทั้งในระดับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวง ผลผลิตของ

โครงการส่งผลกระทบทางบวกต่อประเทศไทยทัง้ในเชงิเศรษฐกจิ สงัคม ชมุชน พืน้ที ่โดยในภาพรวมของทกุโครงการ

บรรลตุามตวัชีว้ดัระดบัผลผลติ และบางโครงการพบว่า มผีลการด�าเนนิงานสูงกว่าเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ เช่น โครงการ

เสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก�าหนดให้ประชาชน 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวมากกว่าที่ก�าหนด คิดเป็นร้อยละ 298.48 ซ่ึงเป็นผลจาก 

การด�าเนินโครงการบูรณาการระบบเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประชาชนให ้

ความสนใจและเข้ามามส่ีวนร่วมในการใช้บรกิารมาก เนือ่งจากเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเป็นบริการทีเ่ข้าถงึง่าย 

นอกจากนี้ กรมท่ีดินได้ด�าเนินโครงการเดินส�ารวจเพ่ือแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในบริเวณพ้ืนท่ี 

3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ และบรเิวณพืน้ทีน่อกเขตอทุยานแห่งชาติบโูด - สุไหงปาดี โดยได้เดินส�ารวจและออกโฉนด

ที่ดิน สูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดร้อยละ 6.51 อย่างไรก็ดี เหตุอุทกภัยในภาคใต้ช่วงเดือนธันวาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 

2560 ท�าให้ขาดแคลนแรงงาน วัสดุก่อสร้าง เส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย ไม่สะดวกต่อการเข้าไปท�างาน 

ท�าให้การด�าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

	 	 	 	 	 ●	 ผลลัพธ์โครงการ

      การประเมินผลลัพธ์ของโครงการในกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย 

และกระทรวงยุติธรรม มีการประเมินความส�าเร็จระดับผลลัพธ์อยู่ในระดับดี - ดีมาก เนื่องจากการด�าเนินโครงการ

ใช้กลไกตั้งแต่ระดับนโยบายถึงการปฏิบัติงานในพื้นท่ี เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีอย่างมีส่วนร่วมสร้างความเชื่อมั่น 

ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม มีการท�างานร่วมกับ 

เครือข่ายภาคประชาชนในลักษณะงานมวลชน การสร้างช่องทางเข้าถึงงานบริการของหน่วยงานรัฐแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 

และการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ที ่ซึง่ส่งผลต่อความพงึพอใจและความเชือ่มัน่ของประชาชนในการด�าเนนิงาน

ของภาครัฐในระดับที่สูงขึ้น เช่น โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 

เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของกองก�าลังประจ�าถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการฝึกอบรมพัฒนา 

ขีดความสามารถชุดคุ้มครองต�าบล (ชคต.) ซึ่งเป็นก�าลังในการรักษาความปลอดภัยประชาชน สถานที่ ท�าให้ประชาชน 

เกดิความเชือ่มัน่ในเรือ่งความปลอดภยั รวมถงึการก่อสร้างและปรบัปรงุถนนในชมุชนท�าให้การสญัจรสะดวก ปลอดภยั 

รายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส�าหรับโครงการของกระทรวงการต่างประเทศเน้นกิจกรรมที่น�าคณะทูต 

ต่างประเทศและผู้บริหารเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้การเยี่ยมนักศึกษามุสลิมในต่างประเทศและการจัดกิจกรรม

สนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศส่งผลต่อการการสร้างความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน 

อยู่ในระดับดีมาก เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้น และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย
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	 	 	 	 	 ●	 ผลกระทบโครงการ

      จากการประเมนิผลกระทบโครงการในภาพรวม พบว่า ทกุโครงการส่งผลกระทบ

ด้านบวก การด�าเนินโครงการมีความสอดคล้องและบรรลุตามเป้าหมายของนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และยุทธศาสตร์กระทรวง ซึ่งโครงการต่าง ๆ รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณ

ในการด�าเนนิงานอย่างจรงิจงัและต่อเนือ่งเพือ่ให้เป็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพราะมผีลกระทบในเชงิบวกต่อภาพรวม

ทุกด้าน ทั้งในเรื่องการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

ทางสังคม เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น และเป็นการยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

      ในส่วนผลกระทบท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนในพื้นที่ พบว่า 

ส่งผลกระทบด้านบวก เช่น การด�าเนนิงานโครงการด้านการไกล่เกลีย่ระงบัข้อพพิาทสามารถช่วยประหยดังบประมาณ

ภาครัฐและภาคประชาชนด้านค่าใช้จ่ายด�าเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก อีกทั้งลดปริมาณคดีที่เข้าสู่

กระบวนการยุติธรรม ท�าให้สามารถพิจารณาคดีอาญาแผ่นดินหรือคดีส�าคัญอื่น ๆ ได้เพิ่มขึ้น การได้รับเอกสารสิทธิ

ทีด่นิท�าให้ประชาชนเกดิก�าลงัใจและแรงจงูใจทีจ่ะพฒันาทีด่นิเพือ่เพิม่ผลผลติสร้างรายได้ รวมถงึลดปัญหาการบุกรกุ

พื้นที่สาธารณะ เป็นต้น

	 	 	 	 	 ●	 ประสิทธิภาพโครงการ

      จากการประเมินประสิทธิภาพโครงการภาพรวม พบว่าการด�าเนินโครงการ 

ของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ 

ด�าเนนิงานเสรจ็สิน้ตามระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้ เกดิผลผลติ ผลลพัธ์ตามท่ีก�าหนดภายใต้วงเงนิงบประมาณท่ีได้รบั และ

ได้รับผลประโยชน์จากการด�าเนินงานโครงการดังกล่าว คือ สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ 

ในระดับดี ชุมชน และหมู่บ้านมีการรวมกลุ่มเพื่อจัดระบบเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัย เกิดความสามัคคีในชุมชน 

และมีการพฒันาศักยภาพของพืน้ที ่เช่น โครงการก่อสร้างถนน ท�าให้แก้ปัญหาในการคมนาคมของประชาชนในพืน้ท่ี

ได้สะดวกและปลอดภัยขึ้น อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรมเห็นว่าผลการด�าเนินงานโดยรวมสามารถตอบสนองต่อ

การแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ และแก้ไขปัญหาชมุชนและประชาชนในพืน้ท่ีได้ในระดับหนึง่ แต่ยงัไม่ครบถ้วน

ตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักของกลุ่มภารกิจงานอ�านวย 

ความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีบางโครงการยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จจึงยังไม่มีผลผลิต

โครงการ

    (7.4) ปัญหา/อุปสรรคที่ส�าคัญ

     จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงานในภาพรวมการด�าเนิน

โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและ

เกิดความยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การด�าเนินงานยังพบปัญหาอุปสรรค ข้อจ�ากัดบางประการ และมีข้อเสนอแนะ 

ที่เกี่ยวข้อง สรุปเป็นหัวข้อ ดังนี้
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	 	 	 	 	 ●	 ปัญหา/อุปสรรคที่ส�าคัญ

      ปัญหาหาความไม่สงบเรียบร้อยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท�าให้ขาดแคลน 

อัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการที่มีประสบการณ์สมัครใจไปปฏิบัติงาน และข้อจ�ากัดในเรื่องเวลาปฏิบัติงาน

เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ยังขาดทักษะในการใช้อาวุธและ 

การป้องกันตัว

	 	 	 	 	 ●	 ด้านบุคลากร

      เจ้าหน้าทีย่งัขาดทักษะในการปฏบัิติงาน และขาดแคลนอตัราก�าลงัท่ีมปีระสบการณ์

ในการปฏิบัติงาน

	 	 	 	 	 ●	 ด้านงบประมาณ

      การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เช่น กิจกรรมการจัดระบบ

รักษาความเรียบร้อยของหมู่บ้าน หมู่บ้านขนาดเล็กและหมู่บ้านขนาดใหญ่ได้รับจัดสรรงบประมาณเท่ากัน จึงเกิด 

การเปรียบเทียบระหว่างพื้นท่ี และโครงการประเภทงานก่อสร้างขาดการเตรียมความพร้อมในการหาตัวผู้รับจ้าง 

นอกจากนี้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณด้วย 

ระยะเวลาด�าเนินงานตามสัญญาบางโครงการข้ามปีงบประมาณ จึงมีผลกระทบต่อผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่

อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ท�าให้ผลงานไม่เป็นไปตามแผน ซ่ึงมีหลายโครงการที่เป็นการจ้างที่ปรึกษามีระยะเวลา

เริม่ด�าเนนิการในเดอืนกันยายน 2560 จนถงึเดอืนมกราคม 2561 หรอืเดอืนมนีาคม 2561 จงึยังไม่สามารถประเมินผล

การด�าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการได้อย่างครบถ้วน ท�าให้ผลการด�าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็น

ไปตามเป้าหมายตามตัวชี้วัด

      เหตอุทุกภยัในภาคใต้ส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน วสัดกุ่อสร้าง เส้นทางคมนาคม

ได้รับความเสียหาย เกิดความล่าช้าในการด�าเนินงาน

	 	 	 	 	 ●	 ด้านการบริหารจัดการ

      การแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน จึงจ�าเป็นต้องมี 

การบรูณาการการท�างานร่วมกนัอย่างจรงิจงั แต่พบว่าในบางโครงการยงัขาดการบรูณาการกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงท�าให้การด�าเนินโครงการทีจั่ดท�าไม่สามารถแก้ไขปัญหาตรงตามสภาพปัญหาของพืน้ที่ 

และไม่ตอบสนองความต้องการของชุมชน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานซึ่งมีความจ�าเป็นอย่างย่ิง

โดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศต้องได้รับข้อมูลท่ีแม่นย�า น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการอ�านวยความยุติธรรม รวมทั้ง

สถานการณ์ และความคืบหน้าท่ีสะท้อนให้เห็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใต ้

อย่างรวดเร็วและชัดเจนจากหน่วยงานในพื้นที่และส่วนกลาง เพื่อใช้ตอบโต้และชี้แจงท�าความเข้าใจได้ทันท่วงที

      บางโครงการยังขาดกิจกรรมที่ท�าให้เกิดการรับรู้ในเชิงประจักษ์ เช่น การฝึกปฏิบัต ิ

ศึกษาดูงาน หรือการเข้ารับบริการด้านการอ�านวยความยุติธรรม และการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงยุติธรรม 

ซึ่งจะท�าให้เกิดความรับรู้และเข้าใจได้มากกว่าการฝึกอบรมในลักษณะเข้ารับฟังการบรรยาย

	 	 	 	 	 ●	 ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมาย

      การปรับปรุงกฎหมายที่มีความเชื่อมโยงกับนโยบายความมั่นคงและหน่วยงาน

ความมั่นคง ต้องรับความเห็นจากหลายภาคส่วนเพื่อน�ามาใช้ในการทบทวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
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    (7.5) ข้อเสนอแนะ

	 	 	 	 	 ●	 ข้อเสนอแนะต่อผู้ด�าเนินงาน

      - สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ควรให้ความส�าคัญเพิ่มขึ้นกับมิติ
ด้านความมั่นคง และประยุกต์ใช้ในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุงโครงการกิจกรรมร่วมกับชุมชนไทย/นักศึกษา 
ไทยมุสลิมในเขตอาณาจักรให้ตอบสนองเป้าหมายของนโยบายและวัตถุประสงค์ของงบประมาณยิ่งขึ้น  
กระทรวงมหาดไทยควรส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และให ้
ความส�าคัญกับการจัดมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าท่ี และทรัพย์สินของทางราชการ 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ

      - ด้านบคุลากรในการด�าเนนิโครงการในพืน้ทีค่วรค�านงึถงึปัจจยัเสีย่งหรอืปัญหา
เรื่องภัยธรรมชาติ โดยจัดท�าแผนปฏิบัติการและบริหารโครงการให้เหมาะสมกับช่วงฤดูกาลของพื้นที่ ควรรีบ 
ด�าเนินการหาผู้รับจ้างเมื่อทราบวงเงินงบประมาณ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด นอกจากนี้ 
ควรให้ความส�าคัญกับการติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนปัญหาต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงาน  
และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจถึงผลการด�าเนินงานของส่วนราชการและความตั้งใจของรัฐ 
ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

	 	 	 	 	 ●	 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลาง

      เพื่อให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงตามสภาพปัญหา
ของพืน้ที ่ควรให้หน่วยงานจดัท�าแผนงานโครงการร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมคีวามเดือดร้อนและต้องการ
ให้หน่วยงานเข้าไปสนบัสนนุการด�าเนินการให้เกดิผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพ่ือเป็นขวญัก�าลังใจกบัประชาชนในพืน้ที่ 
อกีท้ังควรท�าความเข้าใจถึงอ�านาจหน้าทีแ่ละขอบเขตงานรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชดัเจน เพือ่ลดความซ�า้ซ้อน
ในการด�าเนินงาน และสามารถเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องในการขับเคลื่อนนโยบาย ควรเร่งรัดการจัดเก็บข้อมูล 
ให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกลางให้สามารถ 
เข้าใช้งานได้อย่างเต็มที่

	 	 	 	 	 ●	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

      ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
ราชอาณาจักร และศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินงาน
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ท้ังหมดว่ามีผลส�าเร็จที่บรรลุวัตถุประสงค์  
การปฏิบัติงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการบูรณาการอย่างจริงจังหรือไม่ นอกจากนี้ ควรจัดท�าข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามดัชนีบ่งชี้ที่เป็นสากล 

เพื่อชี้แจงให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจและเห็นเป็นรูปธรรม

   (8) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    การด�าเนินงานภายใต้แผนงานบรูณาการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤติมชิอบ 
ได้รบัการจัดสรรงบประมาณรวมทัง้สิน้ 533.5173 ล้านบาท โดยมหีน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่ ส�านกังานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 11 กระทรวง                       
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29 หน่วยงาน 3 ส่วนราชการไม่สังกัดฯ 3 หน่วยงานอิสระของรัฐ ซึ่งมีโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ  
จ�านวน 36 โครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย โดยปลูกจิตส�านึกและสร้างค่านิยมให ้
ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร 
ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นธรรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการต่อต้านการทุจริต และมีเป้าหมายหลักคือการลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย

    ส�าหรับการตรวจประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ

ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบคัดเลือกตรวจติดตามส่วนราชการในสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี

จ�านวน 3 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 58.4408 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.95 ของแผนงานบูรณาการป้องกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งมีรายชื่อโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังต่อไปนี้

ล�าดับ โครงการ

งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)

ส�านักนายกรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

1 โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 15.0000

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร 19.2974

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 24.1434

รวม 58.4408

    (8.1) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง N/A รวม

ผล
ผล

ิต

ดีมาก -

ดี -

พอใช้ -

ควรปรับปรุง -

N/A นร (3) 3

รวม - - - 3 - 3
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	 	 	 	 	 การด�าเนินงาน พบว่า ผลผลิตโครงการทั้งหมดยังไม่สามารถประเมินผลได ้

เนื่องจากโครงการย่อยบางส่วนยังอยู่ระหว่างด�าเนินการ ส�าหรับผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

อยู่ในระดับควรปรับปรุง เนื่องจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณต�่ากว่าเป้าหมายตามแผนที่ก�าหนด โดยเบิกจ่าย 

ไปแล้ว 29.6923 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.81 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 58.4408 ล้านบาท

    (8.1) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์

ผลลัพธ์

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง N/A รวม

ผล
ผล

ิต

ดีมาก -

ดี -

พอใช้ -

ควรปรับปรุง -

N/A นร (3) 3

รวม - - - - 3 3

	 	 	 	 	 จากผลการด�าเนนิงานโครงการทีย่งัอยูร่ะหว่างการด�าเนนิงาน ส่งผลให้ผลลพัธ์ของ

โครงการไม่สามารถประเมนิผลได้ด้วยเช่นกนั ส�าหรบัโครงการบางส่วนทีด่�าเนนิการแล้วเสร็จนัน้ มกีารรายงานผลลพัธ์

ของโครงการอยู่ในระดับดี เช่น โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จรยิธรรม และการพฒันาวฒันธรรมองค์กร ของส�านกังาน ก.พ. 

พบว่า ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการด�าเนินการทางวินัยหลังการอบรม คิดเป็น 

ร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ร้อยละ 80

    (8.3) บทวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

	 	 	 	 	 ●	 ความเหมาะสมของโครงการ

      ภาพรวมด้านความเหมาะสมของแผนงาน พบว่า มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ นโยบายของคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการก�าหนดแผนปฏิบัติงาน 

แผนการเบกิจ่าย ให้เหมาะสมตัง้แต่เริม่ต้นโครงการ บคุลากรมคีวามรู้ความสามารถด้านวชิาการและสามารถสนบัสนนุ

งานด้านประชาสัมพันธ์ บางกิจกรรมของส�านักงาน ก.พ.ร. มีการลงพื้นที่ในชุมชน เช่น กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่าย 

ความร่วมมอืสือ่มวลชน ได้มกีารศกึษาดูงานในพืน้ทีข่องชมุชนทีม่กีารควบคมุและผลกัดนัช้างป่า ซึง่ได้รบัความร่วมมือ

และสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมจากชุมชนในพื้นที่ท�าให้โครงการส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี การด�าเนินการต่าง ๆ  

ของส�านกังาน ก.พ.ร. ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้เข้าร่วมกจิกรรมมส่ีวนร่วมในการเสนอความคดิเหน็ทีเ่กีย่วข้องกับ

การบริการภาครัฐบนพื้นฐานของการต่อต้านคอร์รัปชั่น และกรณีของกรมประชาสัมพันธ์ มีการบูรณาการร่วมกับ

ส�านกังาน ป.ป.ช. เพือ่ให้ค�าปรึกษาการจดัท�าโครงการโดยการประชมุหารือร่วมกนั อกีทัง้ยงัมทีีป่รึกษาของโครงการ

มาจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียงและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
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	 	 	 	 	 ●	 ปัจจัยน�าเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร

      ภาพรวมด้านปัจจัยน�าเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร พบว่า มีผลการประเมิน 

อยู่ในระดบัดี เน่ืองด้วยมวีสัดอุปุกรณ์และองค์ความรูท้ีเ่พยีงพอและเหมาะสมต่อการด�าเนนิกจิกรรม เช่น การด�าเนนิ

โครงการควบคมุ ยกระดบัคณุภาพ และเผยแพร่ข้อมลูคูม่อืส�าหรับประชาชนในรูปแบบเชือ่มโยงงานบริการผ่านระบบ

สารสนเทศ ได้รับความร่วมมือจากส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่มี

ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบผลงาน แต่บางกิจกรรมของส�านักงาน ก.พ.  

มีบุคลากรเพื่อด�าเนินโครงการไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ส�าหรับภาพรวมด้านงบประมาณ พบว่า บางกิจกรรมต้อง

ด�าเนินงานภายใต้งบประมาณท่ีมีจ�ากัด การด�าเนินกิจกรรมจึงท�าได้เพียงกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม และไม่สามารถ

ด�าเนินการได้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

	 	 	 	 	 ●	 กระบวนการด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

      ภาพรวมด้านกระบวนการด�าเนินงานตามแผนงาน พบว่า การด�าเนินงานอยู่ใน

ระดับพอใช้ เนื่องจากมีผลการด�าเนินการล่าช้ากว่าที่ก�าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานของโครงการ ส่งผลให้การเบิกจ่าย

งบประมาณมีความล่าช้า แม้ว่าจะมบีางโครงการ/กจิกรรมทีด่�าเนนิการแล้วเสรจ็ แต่เป็นโครงการทีไ่ด้รบังบประมาณ

ในสัดส่วนที่ไม่มากนัก อีกทั้งต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน และการน�าเสนอต่อหน่วยงานที่

เก่ียวข้องเพื่อขอรับความเห็นชอบท�าให้โครงการด�าเนินการล่าช้ากว่าแผนที่ก�าหนด เช่น โครงการพัฒนาแนวทาง 

การปรับปรุงงานบริการตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  

พ.ศ. 2558 ส�านักงาน ก.พ.ร. ซ่ึงประกอบด้วย 3 โครงการย่อย เนื่องจากการด�าเนินโครงการต้องประชุมร่วมกับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน จึงท�าให้กิจกรรมเกิดความล่าช้า  

อย่างไรก็ดีมี 1 โครงการท่ีส่งมอบงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 และอยู่ระหว่างการตรวจรับของ 

คณะกรรมการ ส่วนอีก 2 โครงการย่อย ได้ขยายระยะเวลาด�าเนินการแล้วเสร็จจากเดิมวันที่ 29 กันยายน 2560  

เป็นภายในเดือนธันวาคม 2560 จึงท�าให้การด�าเนินการล่าช้ากว่าที่ก�าหนดไว้ ส่งผลถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ

	 	 	 	 	 ●	 ผลผลิตโครงการ

      ภาพรวมด้านผลผลติโครงการ พบว่า ยงัไม่สามารถประเมนิผลได้ทัง้แผน เนือ่งจาก

การด�าเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อย่างไรก็ดี มีโครงการย่อยและกิจกรรม 

บางกิจกรรมที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ มีผลการด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย เช่น (1) กิจกรรมด้านส่งเสริมวินัย  

ของส�านักงาน ก.พ. (2) โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตส�านึกเสริมสร้าง 

ธรรมาภิบาลร่วมต้านทจุรติของส�านกังาน ก.พ.ร. เช่น การจัดกจิกรรมประชมุสัมมนารณรงค์ปลูกจิตส�านกึเสริมสร้าง

ธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป 

เรื่อง “ราชการไทยยุค 4.0 มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น” เป้าหมาย 200 คน จ�านวน 2 ครั้ง พบว่า  

ผลการด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานการให้บริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  

มีความโปร่งใส โดยจัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐท่ีมีความมุ่งมั่นต้ังใจ 

ในการพัฒนาระบบการท�างานให้เป็นที่ยอมรับแก่ประชาชน พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานที่ดีของหน่วยงาน

ภาครัฐให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบเป้าหมาย จ�านวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมงาน 1,500 คน โดยได้จัดสัมมนาวิชาการและ 

มอบรางวัลเลิศรัฐ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 “พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 
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มีผู้เข้าร่วมงาน จ�านวน 1,862 คน ส�าหรับโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ เช่น โครงการปลูกจิตส�านึกเพื่อให้ข้าราชการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของส�านักงาน ก.พ. มีการด�าเนินการล่าช้ากว่า
แผนที่ก�าหนด โครงการของส�านักงาน ก.พ.ร. เช่น โครงการปรับปรุงงานบริการหน่วยงานของรัฐตามคู่มือส�าหรับ
ประชาชน พบปัญหาการบริหารโครงการไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก�าหนด เนื่องจากมีบางกิจกรรมที่ปรึกษายังไม่ได้
ด�าเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่ก�าหนด โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้ง และรูปแบบการด�าเนินงานของศูนย์รับ 
ค�าขออนญุาต สาเหตจุากการส่งงานของทีป่รึกษามคีวามล่าช้ากว่าแผนทีก่�าหนดไว้ จงึส่งผลกระทบต่อกิจกรรมอ่ืนด้วย

	 	 	 	 	 ●	 ผลลัพธ์โครงการ

      ภาพรวมด้านผลลัพธ์ พบว่า ยังไม่สามารถประเมินผลได้ทั้งแผน เนื่องจาก 
การด�าเนินโครงการบางส่วนยังอยู่ระหว่างด�าเนินการ อย่างไรก็ดีบางโครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ  
และระหว่างด�าเนนิโครงการได้ประเมนิผลลพัธ์ เช่น (1) โครงการเสรมิสร้างคณุธรรม จรยิธรรมและการพฒันาวฒันธรรม
องค์กรของส�านักงาน ก.พ. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการด�าเนินการทางวินัยหลังการอบรม 
คดิเป็นร้อยละ 100 สงูกว่าเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ร้อยละ 80 (2) โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทจุรติ กจิกรรม
รณรงค์ปลูกจิตส�านึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริตของส�านักงาน ก.พ.ร. จากผลการส�ารวจความพึงพอใจ 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ พบว่ามีความตระหนักรู้ และเข้าใจในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และ 
การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส คิดเป็นร้อยละ 92 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ร้อยละ 70 
(3) การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
ของกรมประชาสัมพันธ์ (ไม่รวมกิจกรรมสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ด�าเนินการ 2 กิจกรรม) พบว่า กลุ่มเป้าหมาย 
มีการรับรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเรื่องการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 74, 82 และ 65.80 ตามล�าดับ ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งก�าหนดไว้ ร้อยละ 90, 
85 และ 86 ตามล�าดับ

	 	 	 	 	 ●	 ผลกระทบโครงการ

      ภาพรวมด้านผลกระทบ พบว่า ส่วนใหญ่เกดิผลกระทบทางบวก โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

      - ด้านนโยบายรฐับาล : เกดิภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอรฐับาล ในการสร้างความเช่ือมัน่
ต่อประชาชนว่ารฐับาลมคีวามตัง้ใจในการปราบปรามปัญหาการทจุรติคอร์รปัชัน่ และต้องการปรบัปรงุระบบบรกิาร
ภาครัฐให้ทันสมัยและสามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      - ด้านเศรษฐกิจ : สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและอ�านวยความสะดวก
ต่อประชาชนและภาคเอกชน จึงส่งผลถึงผลการด�าเนินการด้านการค้าและการลงทุนในอนาคต

      - ด้านสังคม : การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ของโครงการทั้งหมด แม้ว่าบางโครงการ
จะยังไม่แล้วเสร็จ แต่ส่งผลกระทบทางบวกต่อสังคมเนื่องจากแต่ละกิจกรรมมุ่งเน้นในการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน 
เกิดจิตส�านึกที่ดีและเกิดการตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

      - ด้านประชาชน  :  ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้บริการภาครัฐ  
และเกิดความเชื่อมั่นในระบบความโปร่งใสของภาครัฐ
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	 	 	 	 	 ●	 ประสิทธิภาพโครงการ

      การด�าเนินโครงการส่วนใหญ่เกิดความส�าเร็จตามเป้าหมายโครงการ ภายใต้ 
งบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรรและมกีารใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างคุม้ค่า รวมถงึมกีารใช้หลกัการบรูณาการความร่วมมือ 
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างาน เช่น ส�านักงาน ก.พ. ได้เชิญชวน 
หน่วยงานต่าง ๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงาน ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการและการน�าเสนอต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพ่ือขอรับความเห็นชอบ กรมประชาสัมพันธ์ได้มกีารประสานงาน
กับส�านักงาน ป.ป.ช. เพื่อร่วมปรึกษาการจัดท�าโครงการ เป็นต้น

    (8.4) ปัญหา/อุปสรรคที่ส�าคัญ

	 	 	 	 	 ●	 ด้านงบประมาณ

      ด้วยงบประมาณท่ีมีจ�ากดั จงึท�าให้การจดักจิกรรมท�าได้กบักลุม่เป้าหมายเฉพาะกลุ่ม 
เช่น การจัดการประชมุสมัมนาในต่างจงัหวดัท�าได้ในบางจงัหวดัซึง่ไม่ครอบคลมุจงัหวดัอืน่ ๆ ทัว่ทัง้ประเทศและจัด 
ได้น้อยครัง้ จงึท�าให้การสร้างความรบัรู้ความเข้าใจเกดิขึน้ได้เฉพาะกลุม่เป้าหมายในวงแคบ ทัง้นี ้จงึได้แก้ไขปัญหานี้
โดยในปีถัดไปจะขยายการจัดกิจกรรมไปยังจังหวัดอื่นหรือกลุ่มเป้าหมายอื่นให้เพิ่มมากขึ้น

	 	 	 	 	 ●	 ด้านการบริหารจัดการ

      การด�าเนินงานโครงการมีความล่าช้ากว่าแผนงานที่ก�าหนด โดยเกิดจากสาเหตุ
แตกต่างกันออกไปตามลักษณะโครงการ เช่น การบริหารสัญญาจ้าง การจัดจ้างที่ปรึกษาบางโครงการต้องการ 
ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การประสานงาน ประชุมหารือกับหลายหน่วยงาน หรือการน�าเสนอต่อ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับความเห็นชอบ เป็นต้น

	 	 	 	 	 ●	 ด้านเทคโนโลยี

      ปัจจุบันด้วยมีส่ือดิจิทัลท่ีหลากหลายและท�าให้เข ้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว 
ท�าให้กลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกในการเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น ดังนั้น การด�าเนินกิจกรรมด้านส่ือดิจิทัลที่จะส่ือสาร
เนือ้หาในเชงิวชิาการ ต้องมีการตรวจสอบข้อมลูให้ถกูต้อง ทนัสมยั มคีวามกระชับและเข้าใจง่ายเพือ่ให้กลุม่เป้าหมาย 
เกิดความสนใจและติดตามรับชม ท�าให้การด�าเนินโครงการต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งส่งผลให ้
การด�าเนินการล่าช้า

    (8.5) ข้อเสนอแนะ

	 	 	 	 	 ●	 ข้อเสนอแนะต่อผู้ด�าเนินงาน

      - ควรเร่งรดัการด�าเนนิงานโครงการและการเบกิจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด โดยมีการปฏิบัติงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือรายงานปัญหา
อปุสรรคและข้อจ�ากดัในการปฏบิตังิาน กรณทีีม่ผีลการด�าเนนิงานไม่เป็นไปตามแผนแก่หน่วยงานต้นสังกดั เพ่ือจะได้
หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การด�าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
และเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน
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      - การด�าเนนิโครงการเมือ่เสรจ็สิน้เรยีบร้อยแล้วหน่วยงานเจ้าของโครงการควร
ติดตามประเมินผลส�าเร็จของโครงการ เพื่อให้ทราบถึงผลส�าเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการตามที่
ก�าหนดไว้

      - ควรมีการประสานงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการฯ 

หรือหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด�าเนินโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

      - ควรศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ก�าหนดขอบเขต ความเกี่ยวข้องกับ

หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพิจารณาถึงความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ เช่น กรณีการจัดท�าเชื่อมโยงงานบริการ 

ตั้งแต่ต้นจนจบผ่านทางเว็บไซต์ (www.info.go.th) เพ่ือให้มีฐานข้อมูลท่ีถูกต้อง ทันสมัย และตรงตามข้อเท็จจริง 

ที่หน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบ

	 	 	 	 	 ●	 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลาง

      - ส�านักงาน ก.พ. ควรเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านส่งเสริมวินัยและการขยาย

ผลการปฏิบัติให้น�าไปสู่หน่วยงานภาครัฐให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม

      - ส�านักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก ควรพิจารณาหรือให้แนวทางเพื่อปรับ 

รปูแบบการด�าเนินการเพือ่ให้ครอบคลมุกลุม่เป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นบคุลากรของหน่วยงานภาครัฐและเยาวชน ซึง่เป็นก�าลัง

ที่ส�าคัญของประเทศ ภายใต้ข้อจ�ากัดของงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ รวมทั้งควรบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภายในสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับงบประมาณเพื่อด�าเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจะ 

ช่วยให้การด�าเนินโครงการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า

      - ควรให้  ค.ต.ป.  คณะต่าง  ๆ  เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกแผนงานบูรณาการ                  

ทีจ่ะตรวจสอบเองตามลกัษณะของงานส�าคญัแต่ละกระทรวง เพือ่ให้มคีวามเหมาะสมและสามารถประเมนิผลส�าเรจ็

ของแผนงานโครงการได้อย่างแท้จริง

   (9) แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

    แผนงานบรูณาการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยง

อตุสาหกรรมในรปูแบบคลสัเตอร์ ปรบัปรงุระบบการบรหิารจดัการระบบการจดทะเบยีนสนบัสนนุมาตรการด้านภาษี

และไม่ใช่ภาษี พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง 

รวมทั้งแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุน สนับสนุนการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการผลิต 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์การตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลและส่งเสริม 

การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ของไทยในระดบสากล โดยการด�าเนินงานมี 1 เป้าหมาย 1 ตัวชี้วัดหลัก และ 4 แนวทางด�าเนินงาน หน่วยงาน 

เจ้าภาพ ได้แก่ กองทุนส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม และกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ประกอบด้วย 7 กระทรวง 17 หน่วยงาน 1 รฐัวสิาหกจิ 1 กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน มีโครงการทัง้สิน้ 25 โครงการ 

และได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,487.3408 ล้านบาท
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    ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                  

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 2 ได้ด�าเนินการคัดเลือกติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่สอดคล้องกับ

แผนงานบรูณาการส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ�านวน 3 โครงการ ในพืน้ทีภ่าคเหนอื 3 จงัหวดั ได้แก่ 

จังหวัดตาก จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย งบประมาณทั้งสิ้น 2.4922 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.07  

โดยมีรายชื่อโครงการและผลการด�าเนินงาน มีดังต่อไปนี้

ล�าดับ โครงการ
งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

(ล้านบาท)

1 โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2  

พื้นที่ด�าเนินการจังหวัดตาก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2.0440

2 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนสู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต ้

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดตาก

0.4482

3 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค

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

และจังหวัดเชียงราย

NA

รวม 2.4922

    ผลการด�านินงานของโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม สรุปได้ ดังนี้

	 	 	 	 ●	 โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ภาคที่ 2 พ้ืนที่ด�าเนินการจังหวัดตาก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีสรุปผลผลิตและผลลัพธ์ (output and 

outcome) ของโครงการ ดังนี้

รายละเอียดผลผลิต (output) เป้าหมาย ผลที่ได้ คิดเป็นร้อยละ

เชิงปริมาณ

1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการประเมินวินิจฉัยสถานประกอบการ 40 กิจการ 40 กิจการ 100

2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการปรึกษาแนะน�าเบื้องต้น 23 กิจการ 23 กิจการ 100

3. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการปรึกษาแนะน�าเชิงลึก 5 กิจการ 5 กิจการ 100



รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ครั้งที่ 2) 117

รายละเอียดผลลัพธ์ (outcome) จ�านวน ผลที่ได้ คิดเป็นร้อยละ

เชิงปริมาณ

1.  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

(ร้อยละ 63 ของจ�านวน SMEs ที่ได้รับการปรึกษาแนะน�า)
15 กิจการ 15 กิจการ 100

2.  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิต หรือยอดขายเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 หรือมีการพัฒนา

ผลติภณัฑ์ หรอืมกีารปรบัแผนธุรกจิ เป็นต้น  (ร้อยละ 100 ของจ�านวน SMEs 

ที่ได้รับการปรึกษาแนะน�าเชิงลึก)

5 กิจการ 5 กิจการ 100

	 	 	 	 ●	 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน สู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดตาก

	 	 	 	 	 - โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน สู่อุตสาหกรรม 4.0 

งบประมาณ 0.4482 ล้านบาท แบ่งเป็น 4 กิจกรรม ประกอบด้วย (1) ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเบื้องต้นหรือเชิงลึก 

เฉพาะทาง เป็นการออกพบปะเยีย่มเยยีนผูป้ระกอบการโรงงาน SMEs/ OTOP เพือ่ให้ค�าปรกึษาแนะน�าเบือ้งต้น เช่น 

ด้านคุณภาพมาตรฐาน บรรจภุณัฑ์ กระบวนการผลิต ด้านความปลอดภัย ด�าเนนิการไปแล้ว 43 ราย (2) ฝึกอบรมสมัมนา 

และศึกษาดูงาน แบ่งออกเป็น 4 รุ่น โดยมีผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน จ�านวน 126 คน (3) ส�ารวจ

ความต้องการช่วยเหลือหรือให้บริการข้อมูลสารสนเทศ เป็นการออกหน่วยให้บริการประชาชน หรือการให้บริการ

ประชาชนกรณีมาติดต่อด้วยตนเอง หรือการให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ (4) จ้างลูกจ้างโครงการฯ

	 	 	 	 	 - ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม SMEs และ OTOP ทีไ่ด้เข้าร่วมโครงการ มคีวามพงึพอใจ

ต่อผลการด�าเนินงานเป็นอย่างมาก และสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดี

	 	 	 	 	 - เจ้าหน้าท่ีส�านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั มคีวามต้ังใจและมีการวางแผนในการท�างาน

อย่างดี โดยเห็นได้จากการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 กิจกรรม ซ่ึงในขณะเดียวกัน งบประมาณที่ได้รับเพียง 

0.4482 ล้านบาท แต่สามารถด�าเนินการให้ค�าปรึกษา แนะน�า 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  

ได้คดัเลอืกบริษทัทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ ของจงัหวัดพะเยา จ�านวน 2 บรษิทั และจงัหวดัเชยีงราย จ�านวน 2 บรษิทั ได้แก่
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	 	 	 	 	 - บริษัทไทย เอ - ดี ฟู้ดส์ จ�ากัด ต�าบลป่าแฝก อ�าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ด�าเนินการ

แผนงานที่ 2 การปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแผนงานที่ 3 การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน

	 	 	 	 	 - บริษัทอินเตอร์ คอฟฟี่ เทรด จ�ากัด ต�าบลบ้านต๋อม อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

ด�าเนินการแผนงานที่ 4 การลดต้นทุนทรัพยากรและประหยัดพลังงาน และแผนงานที่ 5 การยกระดับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล 

	 	 	 	 	 - บริษัทโรงสีเชียงรายธัญทิพย์ จ�ากัด ต�าบลทรายขาว อ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ด�าเนินการแผนงานที่ 5 การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และระบบมาตรฐานสากล

	 	 	 	 	 - บริษัทเชียงราย อะโกร อันดัสทรี จ�ากัด ต�าบลเวียงกาหลง อ�าเภอเวียงป่าเป้า 

จังหวัดเชียงราย ด�าเนินการแผนงานที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และแผนงานที่ 6 กลยุทธ์ขับเคล่ือน 

การตลาด

    (9.1) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง N/A รวม

ผล
ผล

ิต

ดีมาก ตาก (1) 1

ดี -

พอใช้ -

ควรปรับปรุง -

N/A
ตาก (1) 

พะเยา/เชียงราย (1)
2

รวม - - - - 3 3

	 	 	 	 	 จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่สอดคล้องกับแผนงาน 

บูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมิติพื้นที่จังหวัด โดยเปรียบเทียบผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย 

พบว่า โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs จังหวัดตาก มีผลิตอยู่ในระดับดีมาก แต่ไม่ม ี

การประเมินผลการเบิกจ่ายเป็นระดบัความส�าเรจ็ไว้ และส�าหรบัอกี 2 โครงการไม่มผีลการประเมนิระดบัความส�าเร็จ

ของผลการเบิกจ่ายและระดับความส�าเร็จผลผลิต แต่มีการรายงานความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน
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    (9.2) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์

ผลลัพธ์

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง N/A รวม

ผล
ผล

ิต

ดีมาก ตาก (1) 1

ดี -

พอใช้ -

ควรปรับปรุง -

N/A
ตาก (1) 

พะเยา/เชียงราย (1)
2

รวม 1 - - - 2 3

	 	 	 	 	 จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่สอดคล้องกับแผนงาน 

บูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมิติพ้ืนท่ีจังหวัด โดยเปรียบเทียบผลผลิตกับผลลัพธ์ พบว่า 

โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs จังหวัดตาก มีผลผลิตและผลลัพธ์อยู่ในระดับดีมาก และ

ส�าหรับอีก 2 โครงการมีการรายงานความก้าวหน้าในการด�าเนินโครงการ แต่ไม่ได้ประเมินการจัดระดับความส�าเร็จ

ของผลผลิตและระดับความส�าเร็จผลลัพธ์ไว้

    (9.3) บทวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

	 	 	 	 	 ●	 ความเหมาะสมของโครงการ

      จากการประเมินผลในภาพรวม พบว่าทั้ง 3 โครงการมีการก�าหนดวัตถุประสงค์

โครงการและความสอดคล้องกับนโยบายส�าคัญ มีการวางแผนและการก�าหนดกิจกรรมการปฏิบัติงาน มีการก�าหนด

ตัวชี้วัดระดับผลผลิตและตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

	 	 	 	 	 ●	 ปัจจัยน�าเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร

      จากการประเมินผลปัจจัยน�าเข้าโครงการและการใช้ทรัพยากร พบว่าโครงการ

พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน สู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค จังหวัดตาก ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่มาก ท�าให้ไม่สามารถด�าเนิน

กิจกรรมได้ครอบคลุมกับความต้องการของผู้ประกอบการเท่าที่ควร

	 	 	 	 	 ●	 กระบวนการด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

      จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล พบว่า โครงการต่าง ๆ  มกีระบวนการ

ด�าเนินงานตามเป้าหมายและจ�านวนงบประมาณท่ีได้รับ เช่น โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจ

ชุมชนสู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาคของ 

จังหวัดตาก แม้จะได้รบังบประมาณไม่มาก แต่สามารถด�าเนนิกจิกรรมและสามารถบรหิารจดัการงบประมาณท่ีได้รบั

ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมาก
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	 	 	 	 	 ●	 ผลผลิตโครงการ

      จากการประเมินผลด้านผลผลิตโครงการ สรุปภาพรวมมีผลการประเมิน ดังนี้

      โครงการปรบัแผนธรุกจิและเพ่ิมขีดความสามารถ SMEs ศนูย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ภาคที่ 2 พื้นที่ด�าเนินการจังหวัดตาก มีผลผลิตอยู่ในระดับดีมาก โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ได้รับการประเมินวินิจฉัยสถานประกอบการและได้รับการปรึกษาแนะน�าทั้งในเบื้องต้นและเชิงลึกได้ตามเป้าหมาย

      โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนสู่อุตสาหกรรม 4.0 

ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาคของจังหวัดตาก ได้มีการด�าเนินงาน

ตามกิจกรรมที่ก�าหนดตามความเหมาะสมของพื้นที่ 4 กิจกรรม ได้แก่ การให้ค�าปรึกษาแนะน�าเบื้องต้น แนะน�าเชิงลึก 

หรือเฉพาะทาง การจัดฝึกอบรมฯ การส�ารวจความต้องการช่วยเหลือ และจัดจ้างลูกจ้าง ทั้งนี้ พบว่า ไม่ได้รับ                        

การจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs/OTOP โดยตรง (นอกจากงบ function) จึงท�าให้                     

ความช่วยเหลือผู้ประกอบการยังไม่ครอบคลุมความต้องการเท่าที่ควร

      โครงการพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมแปรรปูการเกษตร

ในภูมภิาค (One Province One Agro-Industrial Product : OPOAI) จังหวดัพะเยา และจงัหวดัเชยีงราย ได้ด�าเนนิ

การตามเป้าหมาย คือ ด�าเนินกิจกรรมพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) อุตสาหกรรมแปรรปูการเกษตรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ไม่เกนิ 2 แผนงานจากแผนงานการพฒันา 8 แผนงานหลัก

ของโครงการ

	 	 	 	 	 ●	 ผลลัพธ์โครงการ

      จากการประเมินผลด้านผลลัพธ์โครงการ สรุปภาพรวมโครงการต่าง ๆ  สามารถ

ด�าเนินการตามเป้าหมายและตามขอบเขตงบประมาณที่ได้รับ ดังนี้

      มกีารปรบัแผนธรุกจิและเพิม่ขดีความสามารถ SMEs ศนูย์ส่งเสรมิอตุสาหกรรม                      

ภาคที่ 2 พ้ืนที่ด�าเนินการจังหวัดตาก โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีขีดความสามารถในการแข่งขัน                   

15 กจิกรรม สามารถลดต้นทุน เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ หรอืยอดขายเพิม่ขึน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หรอืมีการพฒันา

ผลิตภัณฑ์หรือมีการปรับแผนธุรกิจ อย่างไรก็ดี ความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ประกอบการส่วนใหญ่  

คาดหวังในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุน/หรือเงินกู้จากภาครัฐ โดยมีดอกเบ้ียเงินกู้ที่ถูกกว่า ซ่ึงไม่ตรงกับ

วตัถปุระสงค์ของโครงการในการเพิม่ประสทิธภิาพการด�าเนินกจิการหรอืการพฒันานวตักรรมสนิค้า ซ่ึงอาจส่งผลต่อ

ความคาดหวังผู้ประกอบการให้เกิดความชัดเจน

      ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม SMEs และ OTOP ท่ีได้เข้าร่วมโครงการการส่งเสรมิ

และพฒันาศกัยภาพของอตุสาหกรรมในภมูภิาค มคีวามพึงพอใจต่อผลการด�าเนนิงานเป็นอย่างมาก และสามารถน�า

ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดี เป็นต้น

      โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูป

การเกษตรในภูมิภาค (One Province One Agro-Industrial Product : OPOAI) เป็นโครงการท่ีมีประโยชน ์

ในการเพิ่มศักยภาพของ SMEs ในระดับพื้นท่ีในด้านการลดต้นทุนการผลิต 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 ในพื้นท่ี ผู้ประกอบการมียอดขายเพิ่มขึ้น และมีแผนการตลาดสื่อออนไลน ์

เพื่อเพิ่มยอดขาย ผลกระทบทางอ้อม ช่วยให้สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการมีผลการด�าเนินการที่ดีขึ้น สามารถ

ด�าเนินการในธุรกจิต่อเนือ่งจากเศรษฐกจิทีช่ะลอตัวในปัจจบุนั โดยมกีจิกรรมหรือแผนงานท่ีท่ีปรึกษาได้มกีารวนิจิฉัยปัญหา 

และแนวทางการด�าเนนิการแก้ไข ช่วยให้ผูป้ระกอบบางรายมกีารเตรยีมความพร้อมเพือ่ขอรบัรองระบบมาตรฐานในอนาคต 

เช่น ระบบ GMP ผู้ประกอบการมีความสุข ความพึงพอใจ และลดการสูญเสีย ท�าให้บริษัทมีก�าไรเพิ่มขึ้น เป็นต้น

	 	 	 	 	 ●	 ประสิทธิภาพโครงการ

      จากการประเมินประสทิธิภาพจ�านวน 3 โครงการ สรปุได้ว่า การด�าเนนิโครงการต่าง 

ๆ มผีลผลติและผลลพัธ์ตามเป้าหมายและขอบเขตงบประมาณทีไ่ด้รบั โดยเฉพาะโครงการพฒันาผูป้ระกอบการ SMEs 

และวิสาหกิจชุมชนสู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม 

ในภูมิภาคของจังหวัดตาก สามารถด�าเนินโครงการโดยใช้งบประมาณได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ หากมี 

การสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ จะสามารถด�าเนินการได้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

ทั้งนี้ โครงการที่ด�าเนินการสามารถท�าให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ก่อให้

เกิดประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพของ SMEs ในระดับพื้นที่ในด้านการลดต้นทุนการผลิต และการเข้าถึงรูปแบบ 

การบริหารและเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแข่งขันให้กับกลุ่มประกอบการ SMEs 

สามารถด�าเนินการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า รวมท้ังสามารถสร้างความเข้มแข็งในการด�าเนินกิจการที่จะ

ท�าให้ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับที่สูงข้ึนในระยะต่อไป นอกจากนี้จะพบว่าเป็นโครงการที่สนับสนุน 

ให้เกิดการสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งได้ครอบคลุมทั้งชาวนาผู้ปลูกข้าวและโรงสีข้าว ให้มีประสิทธิภาพ 

ในด้านการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน และผลผลิตด้านการตลาดเพื่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน

    (9.4) ปัญหา/อุปสรรคที่ส�าคัญ

	 	 	 	 	 ●	 ด้านบุคลากร

      ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก มีบุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากจังหวัดตาก

มีผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิต จ�านวน 550 ราย และผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพที่ได้รับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จ�านวน 170 ราย แต่มีบุคลากรในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ จ�านวน 2 คน คือ 

ข้าราชการ 1 คน และนักวิชาการมาตรฐาน ซึ่งเป็นลูกจ้างจากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 คน

	 	 	 	 	 ●	 ด้านงบประมาณ

      - ความต้องการหรือความคาดหวงัของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ คาดหวงัในเรือ่ง

ของการเข้าถงึแหล่งเงนิทุน/หรอืเงนิกูจ้ากภาครฐั โดยมดีอกเบีย้เงินกูท้ีถ่กูกว่า ซ่ึงไม่ตรงกบัวตัถปุระสงค์ของโครงการ

ในการเพิม่ประสทิธภิาพการด�าเนินกจิการหรอืการพัฒนานวตักรรมสนิค้า 



รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ครั้งที่ 2)122

      - โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน สู่อุตสาหกรรม 

4.0 ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาคส�านักงานฯ ไม่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณในการส่งเสรมิพฒันาผูป้ระกอบการ SMEs/OTOP โดยตรง (นอกจากงบ Function) จงึท�าให้ความช่วยเหลอื

ผู้ประกอบการยังไม่ครอบคลุมความต้องการเท่าที่ควร และมีงบประมาณโครงการไม่เพียงพอในการด�าเนินกิจกรรม

ส�ารวจความต้องการช่วยเหลือ หรือให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นต้องพิจารณาช่องทางการขอ

งบประมาณเพิ่มเติม

      - การจัดสรรงบประมาณที่ผ่านมาจัดสรรไปยังศูนย์อุตสาหกรรมภาคให้เป็น

หน่วยด�าเนินการมากกว่าจัดสรรไปที่ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งต้ังอยู่ในพื้นท่ีและน่าที่จะรับรู้ปัญหาและ 

ความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้ดีกว่า

	 	 	 	 	 ●	 ด้านการบริหารจัดการ

      - การให้ข้อมูลต่อการวินิจฉัยสถานประกอบการเพื่อการปรับแผนธุรกิจและ

เพิม่ขดีความสามารถ SMEs บางสถานประกอบการไม่มีการเก็บข้อมลูตวัเลขของผลการด�าเนนิกจิการ ท�าให้ไม่สามารถ

เก็บข้อมูลแท้จริงมาวิเคราะห์ปัญหาของกิจการได้อย่างเหมาะสม

    (9.5) ข้อเสนอแนะ

	 	 	 	 	 ●	 ข้อเสนอแนะต่อผู้ด�าเนินงาน

      - ด้านบุคลากร

       • ควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหาร 

จัดการงาน เพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่ ลดการขาดอัตราก�าลังเนื่องจากมีบุคลากรจ�ากัด

      - ด้านบริหารจัดการ

       • ควรมีการคัดเลือกสถานประกอบการ และก�าหนดเกณฑ์การคัดเลือก                      

สถานประกอบการท่ีต้องการพัฒนาการปรับปรุงกิจการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/การลดต้นทุน/การเพิ่ม

ยอดขาย หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเหมาะสม

       • ควรมจัีดท�าข้อมูล website ช่วยเหลอื SMEs ให้เสรจ็ก่อนด�าเนนิโครงการ 

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�าหน่าย (place) และส่งเสริมการตลาด (promotion) 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดมาใช้ในการด�าเนินการ

       • โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูป

การเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดท่ีรับผิดชอบในการก�ากับการด�าเนินงานของท่ีปรึกษาฯ                          

ควรสะสมความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อท่ีจะสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปให้ค�าปรึกษาสถานประกอบการอื่น ๆ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงการผลิต
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       • ควรมีการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่ประสบความส�าเร็จทาง 

สื่อออนไลน์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการผลิต 

ให้กับสถานประกอบการอื่น ๆ

       • สนับสนุนให้สถานประกอบการฯ  เตรียมตัวและวางแผนล่วงหน้า 

ในการรับมือกับคู่แข่งทางการค้าท่ีมากข้ึนซึ่งจะมีการค้าการลงทุนเพิ่มข้ึน และควรพัฒนาให้มีจุดแข็งเพื่อให้สามารถ

แข่งขันกับคู่แข่งในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

	 	 	 	 	 ●	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

      - ด้านงบประมาณ

       กระทรวงอตุสาหกรรม และหน่วยงานระดบัจงัหวดั เช่น อตุสาหกรรมจงัหวดั 

ควรมีการประสานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) และส�านักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อด�าเนินการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs/OTOP และ 

บรูณาการการท�างานในด้านงบประมาณและกิจกรรมในพืน้ทีเ่พ่ิมขึน้ เพ่ือให้เกดิการพฒันาต้ังแต่ต้นน�า้ไปสู่ปลายน�า้

อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการหาช่องทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านเงินทุนหมุนเวียน กรณีที่ 

งบประมาณของกระทรวงอุตสาหกรรมมไีม่เพยีงพอควรพจิารณาใช้งบประมาณจากจงัหวดั/กลุม่จังหวดั โดยพจิารณา

คดัเลอืกอตุสาหกรรมท่ีเป็นอตุสาหกรรมส�าคญัในพืน้ทีต่่าง ๆ  เช่น โครงการพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัของ

อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค เป็นต้น

      - ด้านการบริหารจัดการ

       • กระทรวงอตุสาหกรรมควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือ

ช่วยในการบรหิารจดัการงานในระดบัพ้ืนท่ี เพือ่ลดภาระของเจ้าหน้าทีแ่ละลดการขาดอตัราก�าลงัเน่ืองจากมบีคุลากร

จ�ากัด

       • กระทรวงอุตสาหกรรมควรมีการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ                   

ทีป่ระสบความส�าเรจ็ทางสือ่ออนไลน์เพ่ือเป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเผยแพร่องค์ความรูใ้นการพฒันาและปรับปรงุ

คุณภาพการผลิตให้กับสถานประกอบการอื่น ๆ ได้ใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไป

   (10) แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

    แผนงานบรูณาการสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรบัสงัคมผูส้งูอาย ุมวัีตถปุระสงค์เพือ่เตรยีม

ความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมการมีงานท�าในผู้สูงอายุและส่งเสริมการออมเพ่ือสร้าง

ความม่ันคงในชวีติ สร้างความตระหนกัและพฒันาระบบการจดัสวสัดกิารเพือ่รองรบัสงัคมผูส้งูวยั ส่งเสรมิการพฒันา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ

พึง่พงิ เฝ้าระวงัและคุม้ครองทางสงัคม รวมทัง้ปรับปรงุสภาพแวดล้อมและส่ิงอ�านวยความสะดวกให้เหมาะสมปลอดภยั

และเอื้อต่อการด�ารงชีวิต โดยแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับผู้สูงอายุ หน่วยงานเจ้าภาพหลัก 

ได้แก่ กรมกิจการผู้สูงอายุ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 กระทรวง 10 หน่วยงาน และ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 

โดยมีโครงการทั้งสิ้น 13 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 1,065.0295 ล้านบาท
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    ในการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลภาคราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มจังหวัด คณะที่ 3 ได้ด�าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินโครงการภายใต ้
แผนงานบรูณาการสร้างความเสมอภาคเพือ่รองรบัสงัคมผูส้งูอายคุดัเลอืกตรวจตดิตาม 3 กระทรวง จ�านวน 7 โครงการ 
คือ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (3 โครงการ) กระทรวงแรงงาน (2 โครงการ) และกระทรวง
อุตสาหกรรม (2 โครงการ) โดยใช้ฐานข้อมูลแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุของ
จังหวัดนครราชสีมา ที่ อ.ค.ต.ป. ชุดเดิมได้ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินโครงการไว้แล้วมาวิเคราะห์เพิ่มเติม 
จ�านวน 7 โครงการ งบประมาณ 4.6206 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.43 ของงบประมาณแผนงานบูรณาการ 
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกรมกิจการผู้สูงอายุ 2 โครงการ  
งบประมาณ 0.3810 ล้านบาท กรมส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติคนพกิาร 1 โครงการ งบประมาณ 0.4000 ล้านบาท 
กรมจัดหางาน 1 โครงการ งบประมาณ 0.0450 ล้านบาท กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 โครงการ งบประมาณ  
0.3240 ล้านบาท ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 โครงการ งบประมาณ 0.5197 ล้านบาท และกรมอนามัย 
1 โครงการ งบประมาณ 2.9509 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้

ล�าดับ โครงการ

งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการผู้สูงอายุ

1 โครงการการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 0.0660

2 โครงการการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย 0.3150

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

3 โครงการการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย 0.4000

กระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

4 โครงการขยายโอกาสการมีงานท�าให้ผู้สูงอายุ 0.0450

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

5 โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 0.3240

กระทรวงสาธารณสุข

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

6 โครงการสร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุ 0.5197

กรมอนามัย

7 โครงการพฒันาและบรกิารการส่งเสริมสขุภาพดแูลผูส้งูอายุทีเ่หมาะสมกบัท้องถิน่และชมุชน 2.9509

     รวม 4.6206
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    ผลการด�าเนนิงานของแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมภายใต้แผนงานบรูณาการ สร้างความเสมอภาค

เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ สรุปได้ดังนี้

    การก�าหนดวัตถุประสงค์ครอบคลุมและเหมาะสม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจาก

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนด ระบุไว้อย่างเป็นระบบครบวงจรทั้งการส่งเสริมการมีงานท�าและส่งเสริมการออม การพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

รวมทัง้ปรบัปรงุสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ปลอดภยั เอือ้ต่อการด�ารงชวีติ การก�าหนดแผนงาน/กจิกรรม/งบประมาณ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนด ซ่ึงถ้าเทียบจากแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับ

สงัคมผูส้งูอาย ุถอืว่าโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณมคีวามเหมาะสม แต่เม่ือพจิารณาแผนบรูณาการฯ เปรยีบเทียบ

กับข้อมูลที่ได้จาการลงพื้นท่ี จะเห็นได้ว่าแผนงาน/กิจกรรม/งบประมาณของหลายหน่วยงานยังไม่ถูกก�าหนดไว้ใน

แผนบูรณาการฯ เช่น สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ซึ่งหากแผนบูรณาการ

ครอบคลุมภารกิจของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยใส่ภารกิจในลักษณะห่วงโซ่ 

แห่งมูลค่า (Value Chain) ในลักษณะต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า ให้ครบถ้วน จะมองถึงองค์รวมในการแก้ไขปัญหา 

ผู้สูงอายุได้ทั้งระบบ รวมถึงการเตรียมการ และวางแผนระยะยาว เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุให้อยู่อย่างมีความสุข  

มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านสุขภาพกายและจิตใจ มีกลไกในการดูแลสังคมผู้สูงอายุได้ครอบคลุมทั้งระบบ

    (10.1) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง N/A รวม

ผล
ผล

ิต

ดีมาก -

ดี
โครงการในจังหวัด

นครราชสีมา
พม (3) รง (2) สธ (2)

7

พอใช้ -

ควรปรับปรุง -

N/A -

รวม - 7 - - - 7

	 	 	 	 	 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล พบว่า โครงการทั้ง 7 โครงการ                    

มผีลผลติและผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยูใ่นระดบัด ีมรีะบบบรกิารด้านเศรษฐกจิ สงัคม สขุภาพและสภาพแวดล้อม

ที่เหมาะสมส�าหรับผู้สูงอายุอยู่ในเกณฑ์ดี
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    (10.2) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์

ผลลัพธ์

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง N/A รวม

ผล
ผล

ิต

ดีมาก -

ดี
โครงการในจังหวัด

นครราชสีมา
พม (3) รง (2) สธ (2)

7

พอใช้ -

ควรปรับปรุง -

N/A -

รวม - - - - 7 7

	 	 	 	 	 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล พบว่า ผลผลิตอยู่ในระดับดี มีระบบ

บริการด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส�าหรับผู้สูงอายุอยู่ในเกณฑ์ดี ในขณะที่ผลลัพธ์

ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะประเมินผลลัพธ์ได้

    (10.3) บทวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

	 	 	 	 	 ●	 ความเหมาะสมของโครงการ

      จากการประเมินความเหมาะสมโครงการในภาพรวม พบว่า อยู่ในเกณฑ ์
เหมาะสม การก�าหนดวัตถุประสงค์นั้นครอบคลุมและเหมาะสม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากวัตถุประสงค์
ระบุถึงการส่งเสริมการมีงานท�าและส่งเสริมการออม การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อพัฒนา
คุณภาพชวีติและพฒันาระบบการดแูลผูส้งูอายทุีมี่ภาวะพ่ึงพิง รวมทัง้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ปลอดภยั 
เอื้อต่อการด�ารงชีวิต การก�าหนดแผนงาน/กิจกรรม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนด

      ถ้าเทียบกับแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู ้สูงอาย ุ
ถือว่าโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณมีความเหมาะสม แต่เมื่อพิจารณางบประมาณของแผนบูรณาการฯ แล้ว  
เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ พบว่าแผนบูรณาการฯ ยังไม่ครอบคลุมงบประมาณของหลายหน่วยงาน
ยงัไม่ถกูก�าหนดไว้ในแผนบูรณาการฯ เช่น สถาบันการศกึษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น 
ซึ่งหากแผนบูรณาการงบประมาณด้านนี้ ครอบคลุมภารกิจของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการรองรับสังคม 
ผู้สูงอายุ โดยใส่ภารกิจในลักษณะห่วงโซ่แห่งมูลค่า (Value Chain) ในลักษณะต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า 
จะมองถึงการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุในองค์รวมได้ทั้งระบบ

      จากการลงพื้นที่ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 3 ณ จังหวัดนครราชสีมา 
ได้รับทราบถึงความพร้อมและผลการด�าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงภาคีเครือข่ายด้านงานผู้สูงอายุได้
รบัความร่วมมือและให้การสนบัสนนุ ทัง้ในระดบัจงัหวดั อ�าเภอ และชมุชนเป็นอย่างด ีแต่อย่างไรกต็าม ยงัขาดแคลน
บุคลากรโดยเฉพาะแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยียังไม่เพียงพอในการรองรับผู้สูงอายุที่มีจ�านวนมาก
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	 	 	 	 	 ●	 ปัจจัยน�าเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร

      จากการประเมนิปัจจัยน�าเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากรในภาพรวม พบว่า ปัจจยั

น�าเข้าในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาตามแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ถือว่ามี

ความเหมาะสม การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในเกณฑ์ดี

	 	 	 	 	 ●	 กระบวนการด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

      จากการประเมินกระบวนการด�าเนินงานตามแผน/โครงการในภาพรวม พบว่า

กระบวนการด�าเนนิงานเฉพาะจงัหวดันครราชสมีา ถอืว่าด�าเนนิการอยูใ่นเกณฑ์ด ีรวมทัง้การเบกิจ่ายงบประมาณอยู่

ในระดับดี

	 	 	 	 	 ●	 ผลผลิตโครงการ

      จากการประเมินผลผลิตโครงการในภาพรวม พบว่า ผลผลิตโครงการอยู่ใน 

ระดับดี มีระบบบริการด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส�าหรับผู้สูงอายุอยู่ในเกณฑ์ดี  

โดยมีตัวชี้วัดระดับผลผลิต ดังนี้

      ด้านเศรษฐกิจ : ตัวช้ีวัดทั้งประเทศ ระบุให้ผู้สูงอายุมีโอกาสมีงานท�าจ�านวน 

7,880 คน จังหวัดนครราชสีมาได้ด�าเนินโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  

เป้าหมาย 120 คน มีผลผลิตจ�านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 105.83 ซึ่งถ้าเทียบกับตัวชี้วัดระดับประเทศแล้วถือว่า

ประสบความส�าเร็จ

      ด้านสังคม : ตัวชี้วัดของทั้งประเทศ ระบุให้จ�านวนประชาชนที่ตระหนักและ

เตรียมการเพื่อรองรับผู้สูงอายุ จ�านวน 200,000 คน จังหวัดนครราชสีมาได้ด�าเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ

รองรับสังคมผู้สูงอายุ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยและพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม  

โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 500 คน ซึ่งถ้าเทียบกับตัวชี้วัดระดับประเทศแล้วถือว่าประสบความส�าเร็จ

      ด้านสขุภาพ : ประกอบด้วย 2 ตวัชีว้ดั ได้แก่ 1) จ�านวนนวตักรรมและเทคโนโลยี

การแพทย์ในการดูแลผู้สูงอายุท่ีสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบในการให้บริการ 9 เรื่อง จังหวัดนครราชสีมาด�าเนิน

โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและชุมชน กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม

และเทคโนโลยีผูส้งูอายรุะยะยาว และ 2) จ�านวนผูดู้แลทีไ่ด้รบัการพฒันาและดแูลผู้สงูอาย ุ17,400 คน (5,000 ต�าบล) 

จังหวัดนครราชสีมาด�าเนินโครงการเสริมสร้างความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุ กิจกรรมสร้าง 

ความเสมอภาคอายุด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และโครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอาย ุ

ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและชุมชน กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

มีการอบรม care giver จ�านวน 1,080 คน แบ่งออกเป็นจังหวัดสุรินทร์ 500 คน และจังหวัดนครราชสีมา 580 คน 

ด้านสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส�าหรับผู้สูงอายุ : มีตัวชี้วัดคือ จ�านวนพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมและ

ส่ิงอ�านวยความสะดวกทีเ่อือ้ต่อคนทกุวยัจ�านวน 2,654 แห่ง จงัหวดันครราชสมีาด�าเนนิโครงการปรับสภาพแวดล้อม

และสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อคนทุกวัย กิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวก 

ทีเ่อือ้ต่อคนทกุวยั โดยผูส้งูอายจุ�านวน 14 ราย ได้รับความช่วยเหลือในการปรับสภาพทีอ่ยูอ่าศยัให้มคีวามเหมาะสม

และสะดวกในการด�ารงชีวิต และกิจกรรมส่งเสริมการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการและทุกคนในสังคม 

โดยคนพิการจ�านวน 10 ราย ได้รับความช่วยเหลือในการปรับสภาพ ที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมและสะดวก 

ในการด�ารงชีวิต
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	 	 	 	 	 ●	 ผลลัพธ์โครงการ

      จากการประเมินผลลัพธ์โครงการในภาพรวม พบว่า ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ 
ที่จะประเมินผลลัพธ์ได้ แต่หากประเมินแผนงาน/โครงการ/งบประมาณตามแผนงานเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา 
ในภาพรวมถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ก�าหนด แต่ไม่มีตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ นอกจากนี้ ยังเป็น
ลกัษณะต่างหน่วยต่างด�าเนนิการ ยงัขาดการบรูณาการและเชือ่มโยงให้เหน็เป็นภาพรวมในการด�าเนนิการเพ่ือรองรบั
สังคมผู้สูงอายุ

	 	 	 	 	 ●	 ผลกระทบโครงการ

      - ด้านนโยบายรัฐบาล : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงในการด�ารงชีวิต สามารถแก้ไข
ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล�้าและเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุ

      - ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี : ผลกระทบ
ประเทศไทยเม่ือเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายเุมือ่เริม่มคีนชรามากขึน้ สดัส่วนคนท�างานลดลง ผลผลติโดยรวมกจ็ะลดลง ส่งผล
ให้รายได้ของประเทศลดลง เกดิปัญหาทางด้านเศรษฐกจิของประเทศได้ จากแผนงานบรูณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้มีการเตรียมการก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุเน้นเร่ืองการออม หากไม่มีเงินออมไว้มากพอ 
จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการด�ารงชีพ เป็นภาระแก่สังคมที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้เหมาะสม 
เมื่อถึงวัยสูงอายุสภาพร่างกายและจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการปรับตัว และที่ส�าคัญเมื่ออายุมากขึ้น 
สภาพร่างกายเริม่เสือ่มถอยลง ปัญหาด้านสขุภาพกจ็ะตามมา ซ่ึงทัง้หมดเป็นปัญหาทีท่กุภาคส่วนได้มกีารเตรียมการ
ในทุกด้านเพ่ือรองรับ ทั้งด้านเทคโนโลยี การแพทย์ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม 
แก่ผู้สูงอายุ แต่ยังคงมีข้อจ�ากัดในเรื่องของจ�านวนบุคลากรทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ยังไม่เพียงพอ

      - ประชาชน/ชมุชนพ้ืนทีด่�าเนนิโครงการ : จากการลงพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีา 
จะเป็นได้ว่าแผนงาน/งบประมาณทีไ่ด้รบัจากแผนงานบรูณาการสร้างความเสมอภาคเพือ่รองรบัสงัคมผูส้งูอายมุตีาม
กรอบที่วางไว้ 5 กระทรวงแต่ยังมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านงานผู้สูงอายุ อีกหลายหน่วยงานที่ได้ด�าเนินการและ
สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ด�าเนินโครงการได้รับประโยชน์จากแผนงานฯ

	 	 	 	 	 ●	 ประสิทธิภาพโครงการ

      หากประเมินแผนงาน/โครงการ/งบประมาณตามแผนงานบูรณาการที่ลงไปยัง
จังหวัดนครราชสีมา ถือว่ามีความส�าเร็จเทียบกับความเหมาะสมของการใช้จ่ายงบประมาณ และตอบสนอง 
ต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยได้รับทราบถึงความพร้อมและผลการด�าเนินงานของ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวมถึงภาคเีครอืข่ายด้านงานผู้สูงอายุได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน ท้ังในระดับจังหวัด 
อ�าเภอ และชุมชนเป็นอย่างด ีแต่อย่างไรกต็าม ยงัขาดแคลนบคุลากรโดยเฉพาะแพทย์ รวมถงึอปุกรณ์และเทคโนโลยี 
ยังไม่เพียงพอในการรองรับผู้สูงอายุท่ีมีจ�านวนมาก การประเมินประสิทธิภาพของแผนงานบูรณาการไม่สามารถ
ประเมินได้ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลเพียงพอในการสอบทาน

    (10.4) ปัญหา/อุปสรรคที่ส�าคัญ

	 	 	 	 	 ●	 ขาดการบูรณาการในการพัฒนาและช่วยเหลือผู้สูงอายุ

	 	 	 	 	 ●	 ไม่มีการจัดท�าฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับผู้สูงอายุเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการด�าเนินงาน
ด้านผู้สูงอายุ
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	 	 	 	 	 ●	 การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ยังไม่มีครบทุกหมู ่บ้านต�าบลและชมรมยังไม่มี 
ความเข้มแข็ง ท�าให้การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และเกิดประสิทธิภาพ

	 	 	 	 	 ●	 ขาดผลงานการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุด้านต่าง ๆ เพื่อน�ามาเป็นข้อมูล 
การด�าเนินงานที่ตอบสนองความต้องการผู้สูงอายุ

	 	 	 	 	 ●	 มีการช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตมากกว่าการช่วยเหลือผู้สูงอายุขณะมีชีวิตอยู่

	 	 	 	 	 ●	 ขาดการวางแผนและสร้างคนให้เตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

	 	 	 	 	 ●	 ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานระดับท้องถิ่นและระดับกระทรวงบางส่วนยังมี
ข้อขัดข้องในการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ

	 	 	 	 	 ●	 มีประชากรที่เป็นผู ้สูงอายุที่ไม่ได้ให้ความส�าคัญในการให้ข้อมูลแก่ภาครัฐ 
ในการน�ามาเป็นฐานข้อมูลจัดสวัสดิการ

	 	 	 	 	 ●	 หน่วยงานองค์กรจะช่วยเหลือผู้สูงอายุแบบสงเคราะห์ไม่เน้นการพึ่งตนเอง

    (10.5) ข้อเสนอแนะ
	 	 	 	 	 ●	 ข้อเสนอแนะต่อผู้ด�าเนินงาน

      - ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (care giver) ควรเรียนรู้การใช้จิตวิทยาส�าหรับผู้สูงอายุ  
เพื่อเพิ่มความเข้าใจในผู้สูงอายุมากขึ้น

      - ผูด้�าเนนิโครงการควรรณรงค์ให้ประชาชนวางแผนเรือ่งการเงนิเพือ่เตรยีมพร้อม
การเข้าสู่วัยสูงอายุ เนื่องจากเป็นช่วงวัยท่ีไม่มีรายได้ และมีค่าใช้จ่ายสูงในเรื่องการรักษาสุขภาพ ส่งเสริมการออม 
เพื่อวัยหลังเกษียณ ส่งเสริมโดยผ่านเครื่องมือหรือระบบการออมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม 
กรณีชราภาพ กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ กองทุนรวม 
เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว การประกันชีวิต และกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ

      - ผู ้ด�าเนินโครงการควรส่งเสริมภาคเอกชนให้ความส�าคัญกับผู้สูงอาย ุ

มีการบริการพิเศษเพื่ออ�านวยความสะดวกกับผู้สูงอายุ เช่น ร้านอาหารที่มีบริการรองรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

      - ผู้ด�าเนินโครงการควรด�าเนินการเรื่องศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเคลื่อนที่เพื่อเข้าถึง 

ผู้สูงอายุที่ติดเตียงไม่สามารถเดินทางมารักษาได้

      - ผู้ด�าเนินโครงการควรให้ความส�าคัญกับพระภิกษุที่สูงอายุ

      - ผูด้�าเนนิโครงการควรส่งเสรมิ สนบัสนุนให้มสีถานทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบัผูส้งูอายุ

ให้มากขึ้น

      - ผู ้ด�าเนินโครงการควรมีการอบรมเร่ืองความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอาย ุ

ให้กับครู เพื่อที่จะได้น�าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียน ส่งผลให้เด็กนักเรียนน�าความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการดูแล

ผู้สูงอายุที่บ้านและยังช่วยให้เด็กเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้น

      - ผู้ด�าเนินโครงการควรมีการส่งเสริมให้มีกิจกรรมส�าหรับผู้สูงอายุท้ังทางด้าน

ร่างกายและจติใจเพือ่ให้ผูส้งูอายเุหน็คณุค่าตนเอง และชมุชนเหน็ความส�าคญัและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
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	 	 	 	 	 ●	 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลาง

      - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ควรสนับสนุนให้มีโครงการน้องดูแลพี่ โดยให้ผู้สูงอายุท่ีสุขภาพดีและแข็งแรงดูแลผู้สูงอายุ 75 ปีข้ึนไป เพ่ือเป็น 

การสนับสนุนสังคมผู้สูงอายุและเป็นการสร้างงานให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย

      - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ควรร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีศักยภาพและมีรายได้ ควรพิจารณาน�างบประมาณมาสร้างบ้านพักคนชรา 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมาอยู่รวมกัน เพื่อสะดวกในการดูแลและเป็นการสร้างสังคมให้กับผู้สูงอายุ ไม่ให้รู้สึกว่าโดดเดี่ยว 

หรือถูกลูกหลานทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียว

      - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

      - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ควรมีการวางแผนระยะยาวเพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุของจังหวัดนครราชสีมาได้ครบถ้วน

	 	 	 	 	 ●	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

      - ส�านกังบประมาณควรพจิารณาในการจดัท�าแผนงานบรูณาการฯ ควรครอบคลมุ

โครงการ/แผนงาน/งบประมาณของหน่วยงานทีด่�าเนนิการเกีย่วกบัผู้สูงอายท้ัุงหมด โดยให้เหน็ในภาพรวมในลักษณะ

ต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า เพื่อให้เห็นการเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ

      - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรเสนอนโยบาย 

เพื่อให้รัฐบาลพิจารณาเตรียมการและวางแผนระยะยาว เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอยู่อย่างมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ทั้งสภาพกายและจิตใจ มีกลไกการดูแลสังคมผู้สูงอายุได้ครอบคลุมทั้งระบบ

 2) โครงการประเภทที่ 2 : แผนงานส�าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก�าหนด 

  แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

  นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นนโยบายรัฐบาลท่ีด�าเนินการต่อเนื่องต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 จนถงึปัจจบัุน โดยผ่านกลไกการด�าเนนิงาน คือ คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ (กนพ.) 
ซึ่งมีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธาน และเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นเลขานุการและคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
6 คณะ คือ (1) คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ก�าหนดพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน 
(2) คณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง (3) คณะอนุกรรมการ 
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและด่านศุลกากร (4) คณะอนกุรรมการด้านการจดัหาทีด่นิและบรหิารจัดการ (5) คณะอนกุรรมการ
ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (6) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

  แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด 
จังหวัดสงขลา จังหวัดหนองคาย จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครพนม จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนราธิวาส 
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การลงทุนเพิ่มขึ้น น�าไปสู่การกระจายความเจริญ ลดความเหล่ีอมล�้า โดยจัดท�าแผนผังพ้ืนท่ีพัฒนาโครงสร้างพื้นที่
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ให้รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี สนับสนุนการจัดระบบแรงงานต่างด้าว 
แบบไป - กลับ และระบบการจัดการด้านความมั่นคงตรวจคนเข้าเมืองที่ได้มาตรฐาน พัฒนาฝีมือแรงงานและ 
การให้บริการข้อมูลแก่นักลงทุน รวมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่โดยการด�าเนินงาน 
ม ี1 เป้าหมาย 1 ตวัชีว้ดัหลกั และ 3 แนวทางด�าเนนิงาน หน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่ ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 8 กระทรวง 17 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไม่สังกัด
ส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 2 รัฐวสาหกิจ มีโครงการทั้งสิ้น 21 โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 3,305.9245 ล้านบาท

  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค.ต.ป. ได้ก�าหนดให้
มีการติดตามตรวจสอบแผนงานส�าคัญ ได้แก่ แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งด�าเนินการ 
ตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลโครงการตามแผนงานบรูณาการฯ 19 โครงการ งบประมาณ 2,404.9461 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 72.75 ของแผนงาน รวมทั้งติดตามโครงการงบประจ�าที่เกี่ยวข้อง 2 โครงการ ด�าเนินการโดย ค.ต.ป. 
ประจ�ากระทรวง 9 คณะ (ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวงกลาโหม ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวงการคลัง ค.ต.ป. ประจ�า 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง
พาณิชย์ ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวงมหาดไทย ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวงแรงงาน ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวงสาธารณสุข 
ค.ต.ป. ประจ�าส�านกันายกรฐัมนตร)ี ร่วมด้วย อ.ค.ต.ป. กลุม่กระทรวง 4 คณะ (อ.ค.ต.ป. กลุม่กระทรวงด้านเศรษฐกิจ 
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านสังคม อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ และ อ.ค.ต.ป.  
กลุม่กระทรวงด้านบรหิารและส่วนราชการไม่สังกดัฯ) โดยม ีอ.ค.ต.ป. กลุม่กระทรวงด้านเศรษฐกิจเป็นเจ้าภาพ รวมท้ัง
มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด�าเนินโครงการในมิติพ้ืนท่ีจังหวัดต่าง ๆ โดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด 
คณะที่ 1 - คณะที่ 4 ทั้งนี้รายชื่อโครงการและผลการด�าเนินงานตามแผนงานบูรณาการฯ มีดังต่อไปนี้

ล�าดับ โครงการ

งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)

กระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

1 โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษพุน�้าร้อน 25.8054

กระทรวงการคลัง

กรมศุลกากร

2 โครงการพัฒนาด้านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 1,055.4233

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

3 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 27.7679
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ล�าดับ โครงการ

งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)

กรมปศุสัตว์

4 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 111.1885

กรมวิชาการเกษตร

5 โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 21.3595

กรมส่งเสริมสหกรณ์

6 โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 23.5071

ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

7 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 10.5000

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุม และบริการน�าเข้าไม้และ 

ของป่าเคลื่อนที่ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
10.2246

กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าต่างประเทศ

9 โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 16.8275

กระทรวงมหาดไทย

ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

10 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการด�าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 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 โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 49.7000
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ล�าดับ โครงการ

งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)

15 โครงการจดัหาครภุณัฑ์ฝึกและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานพนกังานควบคมุเคร่ืองจกัรรถยก 26.0250

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

16 โครงการรณรงค์ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5.7688

กระทรวงสาธารณสุข

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

17 โครงการบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 620.3573

กรมควบคุมโรค

18 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยง 

กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
53.6933

ส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

19 โครงการพัฒนางานบริการชาวต่างชาติแบบไป-กลับ ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 84.7501

โครงการที่มีลักษณะงบประมาณประจ�า (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ของ สศช.  

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ

ส�านักนายกรัฐมนตรี

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

20 โครงการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2.7500

21 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง 5.0000

การติดตามโครงการในมิติพื้นที่

ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวงกลาโหม : 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



รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ครั้งที่ 2)134

   ภาพรวมความก้าวหน้าการด�าเนินงานตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สรุปได้ ดังนี้

	 	 	 ●	 ก�าหนดพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ รวม 10 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัตาก จังหวัดมกุดาหาร 

จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงราย จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดกาญจนบุรี 

และจังหวัดนราธิวาส

	 	 	 ●	 ด้านสิทธิประโยชน์ ปัจจุบันเอกชนสามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้แล้วภายใต้

มาตรการส่งเสริมการลงทุนของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ซึ่งให้สิทธิประโยชน์ระดับสูงสุด 

ผ่อนปรนเง่ือนไขส�าหรับ SMEs ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และก�าหนดกิจการเป้าหมายส�าหรับการลงทุน 

รวม 13 กลุ่มกิจการเป้าหมาย ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ลดหย่อนร้อยละ 50 อีก 5 ปี และให้ใช้

แรงงานต่างด้าว เป็นต้น โดย ณ เดือนสิงหาคม 2560 มีเอกชนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน จ�านวน 46 โครงการ 

วงเงินลงทุนรวม 8,751 ล้านบาท ผ่านการอนุมัติแล้ว 41 โครงการ เงินลงทุนรวม 8,175 ล้านบาท

	 	 	 ●	 ด้านการลงทุน มีการตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน One Stop Service (OSS) 

ได้เปิดด�าเนินการแล้ว 10 พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการคัดเลือกผู้ลงทุนพื้นที่พัฒนาในเขตพัฒนา 

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด โดยกรมธนารักษ์ ได้มีผู้ลงทุนแล้ว คือ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน) 

เพ่ือพฒันาเป็นเมืองศนูย์กลางการท่องเทีย่วนานาชาต ิอาหารปลอดภยั และบรกิารการค้าระหว่างประเทศครบวงจร 

ส่วนการให้สนิเชือ่เพื่อการลงทนุใหม่ หรอืขยายกจิการในเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ โดยธนาคารเพือ่การสง่ออกและ

น�าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ซึ่งได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้ว 3 ราย

	 	 	 ●	 ด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ ได้ด�าเนินการก�าหนดพื้นที่ราชพัสดุเพื่อใช้เป็นพื้นที่

พัฒนาส�าหรับภาคเอกชนเช่า/หน่วยราชการใช้ประโยชน์ใน 9 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ส่วนจังหวัดนราธิวาส 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(EIA) ของโครงการนคิมอตุสาหกรรมในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษนราธวิาส และก�าหนดหลกัเกณฑ์การคดัเลอืก

ผูล้งทนุ ก�าหนดอตัราค่าเช่าและค่าธรรมเนยีมการจดัให้เช่าทีร่าชพัสดใุนเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษแล้ว เช่น ระยะเวลา

การเช่า 50 ปี และอาจต่อได้อีก 50 ปี คิดค่าเช่า/ไร่/ปี (ปรับขึ้นร้อยละ 15 ทุก 5 ปี)

	 	 	 ●	 ด้านแรงงานและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ได้ด�าเนินการ 1) จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 

ด้านแรงงานในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพิเศษ รวม 10 จงัหวัดแล้ว โดยปัจจบุนัแรงงานกมัพชูาและเมียนมา สามารถเข้ามา

ท�างานในลักษณะไป - กลับ ยกเว้นแรงงานลาว อยู่ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศเร่งรัดติดตามผลการพิจาณา

ร่างความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างไทย - ลาว และอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา

ขยายขอบเขตพ้ืนท่ีตามความตกลงระหว่างไทย - เมียนมาว่าด้วยการข้ามแดน 2) ก�าหนดให้บัตรผ่านแดนตาม 

ความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างไทย - เมียนมา ไทย - ลาว และไทย - กัมพูชา เป็นเอกสารที่ใช้แทน

หนังสือเดินทางส�าหรับการขออนุญาตท�างานตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว  

พ.ศ. 2551 และ 3) จัดท�าโครงการระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (E-FINGERPRINT) ควบคุมการเดินทาง

เข้า-ออกในพื้นที่ 18 ด่านตรวจคนเข้าเมืองรวมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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	 	 	 ●	 สรุปความก้าวหน้าการด�าเนินการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรายพื้นที่ 10 พื้นที่ ดังนี้

เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

10 พื้นที่

ประกาศ
พื้นที่

สิทธิประโยชน์
กิจการเป้าหมาย

และการเปิดให้ลงทุน

OSS
การลงทุน

โครงสร้างพื้นฐาน/
ด่านศุลกากร1

พัฒนาสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

การจัดหาที่ดิน
เพื่อใช้ประโยชน์
เป็นพื้นที่พัฒนา2

OSS แรงงาน
สาธารณสุข

และความมั่นคง 
จังหวัด...3

ผังเมือง4

(ขั้นตอน)

ตาก P P P P P P P 1/18

สระแก้ว P P P P P P P 4/18

ตราด P P P P P P P 5/18

มุกดาหาร P P P P P P 4/18

สงขลา P P P P P P 5/18

หนองคาย P P P P P P 2/18

นครพนม P P P P P P 3/18

เชียงราย P P P P P P 2/18

กาญจนบุรี P P P P P P P 5/18

นาธิวาส P P P P P P 2/18

หมายเหตุ : 1. โครงสร้างพื้นฐานฯ ได้รับงบประมาณปี 2558 2559 และ 2560 แล้วอยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง 

 2.  จังหวัดสงขลาส่งมอบพื้นที่ 629 ไร่ ให้ กนอ. เช่าแล้ว และพื้นที่ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างแก้ปัญหากับราษฎรในพื้นที่/

จังหวัดเชียงรายอยู่ระหว่างเจรจาที่ดินกับโรงงานยาสูบ 

 3. การจัดระบบแรงงานต่างด้าวไป - กลับในจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองคาย และจังหวัดนครพนม รอลงนามกับ  

  สปป.ลาว จึงมีผลในทางปฏิบัติ 

 4. ขั้นตอนการวางและจัดท�าผังเมืองรวม SEZ

   (1) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง N/A รวม

ผล
ผล

ิต

ดีมาก พณ (1) กษ (1)

สธ (1) กห (1)

กษ (4) มท (1) รง (2)
11

ดี มท (2) รง (2) นร (2) 6

พอใช้ ทส (1) 1

ควรปรับปรุง กค (1) สตช (1) 2

N/A สธ (1) 1

รวม 4 5 8 4 - 21

    จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงานส�าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก�าหนด ได้แก่ 
แผนงานบรูณาการพฒันาพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ (สรุปจาก ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง 9 คณะ อ.ค.ต.ป. กลุม่กระทรวง 
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 คิดเป็นร้อยละ 28.57 จากโครงการที่ตรวจติดตามทั้งหมด) ส�าหรับผลการเบิกจ่ายส่วนใหญ ่
อยูใ่นระดบัด ี - พอใช้ (ดี 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.81 และ พอใช้ : 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.09 
จากโครงการที่ตรวจติดตามท้ังหมด) ส�าหรับโครงการของกระทรวงสาธารณสุข 1 โครงการมีผลการเบิกจ่าย 
โดยอยู่ในระดับดี แต่ไม่มีผลการประเมินผลผลิต เนื่องจากผลผลิตสุดท้ายยังไม่แล้วเสร็จ จึงไม่ได้ประเมินผลผลิต 

เป็นระดับผลส�าเร็จไว้

   (2) การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์

ผลลัพธ์

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง N/A รวม

ผล
ผล

ิต

ดีมาก พณ (1) กษ (5)

กห (1)

มท (1) รง (2) สธ (1)
11

ดี รง (1)

นร (2)

มท (2)

รง (1)
6

พอใช้ ทส (1) 1

ควรปรับปรุง กค (1) สตช. (1) 2

N/A สธ (1) 1

รวม 10 6 1 2 2 21

  จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงานส�าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก�าหนด ได้แก่ แผนงาน 
บูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (สรุปจาก ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง 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�านักนายกรัฐมนตรี 
ส�าหรับกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 2 โครงการไม่มีผลการประเมินผลลัพธ์เนื่องจากในช่วงการประเมิน โครงการยังอยู่
ระหว่างการเก็บข้อมูลความส�าเร็จของผลลัพธ์

   (3) ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงานในมิติพื้นที่ โดย อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มจังหวัด คณะที่ 1 - คณะที่ 4

    ●		 การด�าเนินโครงการด้านการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ จังหวัดสระแก้ว 
(ตรวจติดตามโดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 1)

     - ด�าเนินการตรวจสอบและติดตามการด�าเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ                      
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง (ถนน) ด้านการพัฒนา                  
ด่านศุลกากร (C.I.Q.) ด้านการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนและส่งเสริมการค้า ด้านแรงงาน และ 
ด้านการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม
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     - จงัหวดัได้มกีารบรูณาการโครงการเพือ่รองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิ และพฒันา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และมีผลการตรวจสอบ ดังนี้

      • การเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน) เพื่อรองรับระบบคมนาคมมีความก้าวหน้า 
ในการด�าเนินงาน

      • การพัฒนาด่านศุลกากรอรัญประเทศ และด่านศุลกากรแห่งใหม่ยังไม่สามารถ 
ส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้ผู้รับจ้างเข้าด�าเนินการได้ทั้งหมด

      • ยกระดับพื้นฐานแรงงานและอ�านวยความสะดวกให้กับผู ้ประกอบธุรกิจ 
โดยการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ พบว่าศูนย์มีความคับแคบไม่เหมาะสม เจ้าหน้าที่มีจ�านวนน้อยและยังไม่ได้รับ 
การพัฒนาด้านภาษา

      • การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมีความคืบหน้า
ของการก่อสร้างอาคารประชารัฐและงานถนนแล้วร้อยละ 92.45

     - พบว่าการด�าเนินงานพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งผลกระทบด้านแรงงาน 
การบรหิารจดัการขยะ การพฒันาแหล่งน�า้ การสาธารณสขุ การรับรู้ด้านภาษาและวฒันธรรม นอกจากการสนบัสนนุ
จากส่วนกลางและส่วนภมูภิาคแล้ว ในส่วนของภาคเอกชน รวมท้ังประชาชนในพ้ืนท่ีควรตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลง
ที่จะเกิดขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนเตรียมการ ตลอดจนปรับตัว และแก้ไขปัญหาในอนาคตอย่าง 
มีประสิทธิภาพ

    ●		 การด�าเนินโครงการด้านการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ จังหวัดเชียงราย 
(ตรวจติดตามโดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 2)

     - ตรวจสอบและติดตามการด�าเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย โครงการเกี่ยวกับท่าเรือพาณิชย์

     - ผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผล พบว่า

      • ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ซึ่งปัจจุบันด�าเนินการโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
มีผู้ใช้บริการด้านการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

      • ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน แห่งที่ 2 มีจุดยุทธศาตร์ที่อยู่ลึกสุด ไม่ได้ติดแม่น�้าโขง 
ท�าให้ค่อนข้างเสียเปรียบท่าเรืออื่น แต่กรมเจ้าท่าได้มีการสนับสนุนให้เรือเข้ามาที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนก่อน

     - การด�าเนนิงานมคีวามล่าช้าในการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามแผนทีก่�าหนดไว้ เนือ่งจาก
อยู่ในขั้นตอนของการจัดหาที่ดินส�าหรับใช้เป็นพื้นที่พัฒนาอุสาหกรรมและประกอบกิจการ ซึ่งยังไม่มีความก้าวหน้า
เนื่องจากที่ดินที่จังหวัดเสนอ เป็นที่ดิน สปก. ซ่ึงประชาชนผู้ครอบครองเสนอขอรับค่าชดเชยอยู่ในอัตราที่สูงกว่า 
ข้อเสนอของจังหวัด ประกอบกับในปัจจุบันภาคเอกชนให้ข้อมูลว่าสิทธิประโยชน์ที่จะได้จากการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจยังไม่จูงใจเพียงพอ รวมทั้งต้องรอความชัดเจนในเรื่องรายละเอียดของผังเมืองซึ่งยังอยู่ระหว่างการจัดท�า
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     - ควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพ่ือสนับสนุนด้านการให้บริการเพิ่มขึ้น 
เพื่อเป็นการจูงใจให้กับลูกค้ามาใช้บริการเพ่ิมขึ้น เช่น บริการด้านประปา ไฟฟ้า เครนยกสินค้า และสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น
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    ●		 การด�าเนินโครงการด้านการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ จังหวัด มุกดาหาร 
จังหวัดหนองคาย และจังหวัดนครพนม (ตรวจติดตามโดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 3)

     - ตรวจสอบและติดตามการด�าเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองคาย และจังหวัดนครพนม ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ และด้านการจัดระบบแรงงานและความมั่นคง

     - ผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผล พบว่า

      • ในพืน้ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนอื การจดัสรรงบประมาณอาจไม่ตรงตามเป้าหมาย
ที่ก�าหนด เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่เน้นการลงทุนด้านการก่อสร้างและจัดซ้ือครุภัณฑ์ตามโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบประมาณที่ลงทุนไปแล้วนั้นยังไม่สะท้อนผลตอบรับเท่าท่ีควร และการก�าหนดตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ ์
บางโครงการอาจไม่สามารถวัดในเชิงปริมาณได้

      • โครงสร้างกรอบอตัราก�าลัง และอ�านาจหน้าทีท่ีก่�าหนดไว้เดิมของแต่ละหน่วยงาน
ไม่สอดคล้องและรองรับกับภารกิจงานท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง และยังไม่ได้มาตรฐานในระดับสากลควรได้รับ 
การสนับสนุนและปรับอัตราก�าลังให้เหมาะสม

      • การศกึษาผลกระทบทีเ่กดิข้ึนยงัไม่ครอบคลมุถงึแผนพฒันาเศรษฐกจิ และนโยบาย
ของประเทศเพื่อนบ้าน และมาตรการทางภาษี สิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมถึงระยะเวลาของการลงทุนของคู่ค้า
ระหว่างประเทศ

      • การลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ยงัมีผลสมัฤทธิท์ีจ่�ากดั เนือ่งจากโครงสร้าง
พื้นฐานหลักยังอยู่ระหว่างการด�าเนินการ ซึ่งจะทยอยแล้วเสร็จในช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2563

      • การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจ�าเป็นต้องมองภาพใหญ่ที่ครอบคลุมมิติต่าง ๆ 
ก�าลังเกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สปป. ลาว เวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 
ควบคู่กันไปในการสร้างโอกาสในการพัฒนาทั้งในด้านการบริการ การค้า การลงทุน ระบบขนส่ง และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

    ●		 การด�าเนินโครงการด้านการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ จังหวัดสงขลา  
(ตรวจติดตามโดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 4)

     - ตรวจสอบและติดตามการด�าเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง ด้านโครงสร้างพื้นฐานด่านศุลกากร (C.I.Q.) 
ด้านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนและส่งเสริมการค้า ด้านสาธารณสุข ด้านแรงงาน ด้านแหล่งน�้า ด้านผังเมือง

     - ผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผล พบว่า

      • ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและด่านศุลกากร และด้านสาธารสุข พบว่า 
การด�าเนินงานค่อนข้างล่าช้า บางกจิกรรมพบว่ามกีารด�าเนนิงานซ�า้ซ้อนกันหลายหน่วยงาน บางกจิกรรมมกีารแก้ไข
ปรับปรุงแบบการก่อสร้างหลายครั้ง

      • ด้านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนและส่งเสริมการค้า ด�าเนินงานแล้วเสร็จ
ตามแผนที่ก�าหนดไว้ ส่วนการด�าเนินงานต่อเนื่องยังพบปัญหาว่า บุคลากรไม่ช�านาญการส่ือสารภาษาต่างประเทศ 
บุคลาการไม่เพียงพอ ขาดการประชาสัมพันธ์ และการบูรณาการการท�างาน
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      • ด้านแรงงาน ด�าเนินงานแล้วเสรจ็ตามแผนท่ีก�าหนดไว้ ส่วนการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง
พบว่ายังขาดวัสดุอุปกรณ์ในการด�าเนินงาน บุคลากรไม่ช�านาญภาษาต่างประเทศ

      • ด้านแหล่งน�า้ ด�าเนนิงานแล้วเสรจ็บรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของโครงการ
ที่ก�าหนดไว้

      • ด้านผังเมือง อยู่ระหว่างด�าเนินการ มีการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น
และบูรณาการการท�างาน มาเลเซียขอให้เปิดด่านพรมแดนสะเดา 24 ชั่วโมง ซ่ึงอาจมีผลต่ออุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมและที่พัก และการวางอัตราก�าลังของเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร C.I.Q

      • ปัจจุบันยังมีผู้ขอรับการส่งเสริมฯ ภายใต้มาตรการของ BOI น้อยรายเห็นควรให้
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปรับยุทธศาสตร์พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ปรับแนวคิด และวิธีการด�าเนินงานให้ดึงดูดการลงทุนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

   (4) บทวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

    ●		 ความเหมาะสมของโครงการ

     จากการประเมินความเหมาะสมโครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษภาพรวม พบว่า หน่วยงานเจ้าของโครงการส่วนใหญ่ ได้จัดท�าโครงการอย่างมีความเหมาะสม 
ยกเว้นบางประเด็นท่ียังพบปัญหาและข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน เช่น ในหลายโครงการของกระทรวงต่าง ๆ 
ยงัไม่มกีารศกึษาผลกระทบโครงการก่อนเริม่ด�าเนนิการ แต่มกีารหารอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ส่วนด้านงบประมาณ
ในบางโครงการของกระทรวงมหาดไทยพบว่ายังได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ จึงควรจะได้รับการปรับปรุง 
ให้ครอบคลุมตามแผนพัฒนา กระทรวงแรงงาน พบว่า มีการก�าหนดผลผลิต แต่ไม่ได้ก�าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ ์
(โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าว) ส่วนด้านบุคคลากรพบ 
ข้อสังเกตในบางโครงการ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า เจ้าหน้าที่ด�าเนินการบางส่วนยังมีประสบการณ์
ในการท�างานไม่เพียงพอ และกระทรวงแรงงานพบว่ายังมีเจ้าหน้าที่ด�าเนินการไม่เพียงพอ และขณะที่โครงการเพิ่ม
ศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นว่า 
ควรปรับปรุงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะในส่วนของหน่วยงานที่ก�ากับดูแลช่องทางเข้าออก C.I.Q 
(Customs Immigration Quarantine) ควรจดัสรรพ้ืนท่ีและส่ิงก่อสร้างทางด้านกกักนั (Quarantine) ให้เป็นสดัส่วน 
ส่วนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุขพบว่า การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีการประชาสัมพันธ์ 
ในภาพรวมน้อย นอกจากนี้จากผลการตรวจติดตามของ ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวงและการติดตามการด�าเนินงาน 
ในพืน้ทีพ่บว่า การพฒันาสมรรถนะของจงัหวดัให้มคีวามพร้อมยงัมปัีญหาอปุสรรคด้านการบรหิารจดัการงบประมาณ
ของพื้นที่ และภาคประชาชนยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษน้อย

    ●		 ปัจจัยน�าเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร

     จากการประเมินปัจจัยน�าเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากรของโครงการตามแผนงาน 
บูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี - ดีมาก โดยพบข้อสังเกต 
ในบางประเด็น เช่น ปัจจัยน�าเข้าด้านบุคคลากรในการด�าเนินโครงการต่าง ๆ มีข้อสังเกตส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันเกี่ยวกับจ�านวนบุคลาการท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัด หรือขาดประสบการณ์การด�าเนินงาน มีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่
ท�าให้ขาดการสัง่สมประสบการณ์ ส่วนด้านงบประมาณพบข้อสังเกตในกระทรวงมหาดไทยท่ีพบว่า บางปีงบประมาณ
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มีการปรับลดงบประมาณจึงเป็นเหตุให้ต้องแก้ไขรูปแบบการด�าเนินการ กระทรวงพาณิชย์ พบว่า โครงการด�าเนินการได้
ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู ่ ทั้งนี้ อาจมีปัญหาอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินโครงการ 
ในภาพรวม

    ●		 กระบวนการด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

     จากการประเมินกระบวนการด�าเนินงานตามแผนงาน ของโครงการตามแผนงาน 
บูรณาการการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาพรวมพบว่า ด้านการบริหารแผนงาน/โครงการตามก�าหนดระยะเวลา 
โครงการส่วนใหญ่ (6 โครงการจากทั้งหมด 10 โครงการ) ที่ผลการประเมินอยู่ในระดับดี แต่ยังประสบปัญหาบ้าง 
เช่น พบการส่งมอบครภัุณฑ์มคีวามล่าช้า ขณะทีก่ระทรวงการคลงัมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัปรับปรงุ โดยให้ข้อสงัเกตว่า 
ในภาพรวมการด�าเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่ก�าหนด สภาพพ้ืนที่ไม่เอื้ออ�านวย ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง 
และการขาดแคลนแรงงานฝีมือ ส่วนด้านการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้   -  ดี โดยแผนงาน/ 
โครงการส่วนใหญ่จะเป็นโครงการขนาดใหญ่ โครงการต่อเนื่อง หรือเป็นการก่อสร้างท่ีมีงวดงานการส่งมอบเกิน
ปีงบประมาณ ซึง่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ และพบว่ามโีครงการบางส่วนมกีารเบกิจ่ายอยูใ่นระดบัควรปรบัปรงุ 
เช่น โครงการพัฒนาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ กรมศุลกากร และโครงการพัฒนางานบริการชาวต่างชาต ิ
แบบไป - กลับในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

    ●		 ผลผลิตโครงการ

     จากการประเมนิผลผลติโครงการตามแผนงานบูรณาการการพฒันาพืน้ท่ีเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
สรุปได้ว่าส่วนใหญ่จะมีผลการประเมินความส�าเร็จของผลผลิตอยู่ในระดับดี - ดีมาก โดยบางโครงการมีผลการด�าเนินงาน
สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษของกรมการค้าต่างประเทศ 
และพบว่ากระทรวงการคลัง ด�าเนินโครงการพัฒนาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
เพราะในภาพรวมการประเมนิผลผลผลิตโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทัง้ส้ิน 15 โครงการย่อย โดยมีโครงการ
ด�าเนินการแล้วเสร็จเพียง 2 โครงการ หรือร้อยละ 13.33 โครงการของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติอยู่ในระดับ 
ควรปรบัปรงุ เพราะการด�าเนนิโครงการย่อยเป็นไปตามแผนเพียงร้อยละ 15.24 และโครงการระบบตรวจจับใบหน้า
บคุคลเฝ้าระวงัฯ มผีลการด�าเนนิงานล่าช้ากว่าแผน อยู่ระหว่างขอรบัมอบอ�านาจสัง่ซือ้สัง่จ้างและการด�าเนนิการจัดหา 
ส�าหรบักระทรวงสาธารณสขุไม่ได้ปรากฏผลการประเมนิผลผลติของโครงการของส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
แต่มีการประเมินผลผลิตของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยโครงการฯ มีเป้าหมายช่องทางเข้าออกประเทศ 26 แห่ง ได้รับการพัฒนาตามแนวทาง 
กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 และจงัหวดัชายแดนทีร่องรบัเขตพฒันาเศรษฐกจิ 10 จังหวดัได้รบัการพฒันา
ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนตามมาตรฐานที่ก�าหนด

    ●		 ผลลัพธ์โครงการ

     จากการสอบทานและประเมินผลในภาพรวมของผลลัพธ์โครงการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 พบว่า ส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี - ดีมาก/ดีเด่น โดยมีความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับผลลัพธ์ของโครงการต่าง  ๆ  ดังนี้ โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
กรมการค้าต่างประเทศ มีผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ในช่วงร้อยละ 91 - 100 แต่มีข้อสังเกตว่าการก�าหนด 
ตัวชี้วัดยังไม่ได้สะท้อนเฉพาะผลจากการด�าเนินโครงการ เนื่องจากเป็นการใช้ตัวเลขมูลค่าการค้าชายแดนท่ีเพิ่มขึ้น
ในภาพรวมของประเทศมาด�าเนินการ ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายอย่างทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่วนโครงการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการด�าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อยู่ในระดับดี 
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คอื มผีลการด�าเนนิงานตามตัวชีว้ดัอยูใ่นช่วงร้อยละ 71 - 80 โดยมข้ีอสงัเกตระบวุา่การด�าเนนิโครงการมีความล่าชา้ 
ยังไม่เห็นภาพความส�าเร็จท่ีชัดเจน และอยู่ระหว่างด�าเนินการของหน่วยงาน กระทรวงการคลัง โครงการพัฒนา 
ด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 มโีครงการ/กจิกรรมย่อยท้ังหมด 15 โครงการ ไม่ได้ก�าหนดตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ไว้ และมเีพยีง 2 โครงการ
เท่านัน้ทีแ่ล้วเสรจ็ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนใหญ่มผีลลพัธ์อยูใ่นระดับดเีด่น 
อย่างไรกด็พีบว่า มผีลลพ์ัท่ีควรปรบัปรงุ 2 เรือ่งคอื ผูป้ระกอบการได้รับการอ�านวยความสะดวกและลดการใช้เอกสาร 
และเจ้าหน้าที่สามารถอ�านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบควบคุมและบริการน�าเข้าไม้และของป่าเคล่ือนที่ในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ มีผลการด�าเนินงานและการก�าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ในระดับพอใช้ เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคจาก
การก่อสร้างด่านในพื้นที่ กระทรวงสาธารณสุข โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และ 
ภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก�าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 75 ของเครือข่าย มีความพึงพอใจ 
ต่อการเสริมสร้างความสามารถในการด�าเนินงานของช่องทางเข้าออกประเทศที่รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลจึงยังไม่มีผลการประเมินตัวชี้วัดผลลัพธ์ โครงการภายใต้ 
กระทรวงแรงงาน พบว่า โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าว 
เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
อยู่ในระดับควรปรับรุง เพราะตัวชี้วัดที่ก�าหนดเป็นนามธรรม ไม่สามารถวัดผลได้ชัดเจน นอกจากนี้ โครงการพัฒนา
งานบริการชาวต่างชาติแบบไป - กลบั ในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพิเศษของส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิอยูใ่นระดบัควรปรบัปรุง 

เพราะการด�าเนนิโครงการย่อยเป็นไปตามแผนคิดเป็นร้อยละ 15.24 และโครงการระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังฯ 
มีผลการด�าเนินงานล่าช้ากว่าแผน อยู่ระหว่างขอรับมอบอ�านาจสั่งซื้อสั่งจ้างและการด�าเนินการจัดหา

    ●		 ผลกระทบโครงการ

     - ด้านนโยบายรัฐบาล : สอดคล้องกับแผน Thailand 4.0 ตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนและกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคเอเชียและประเทศอื่น ๆ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประเทศ มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม และยังตอบสนองต่อนโยบายการค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน
เป็นกลไกส�าคญัในการขบัเคลือ่นการส่งออกและการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของไทยให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 
จัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ  ท�างานร่วมกันในลักษณะประสานเชื่อมโยงแบบ
เครือข่าย บริหารจัดการแบบองค์รวม โดยค�านึงถึงหลักประหยัดและความคุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนและประเทศชาต ิประชาชน/ชมุชนมทีศันคติทีดี่ และมภีาพลักษณ์ทีดี่ต่อรัฐบาล เสริมสร้างความม่ันคง
และความสงบเรยีบร้อยในพืน้ที ่และเกดิการขยายตัวทางการค้าและการลงทนุกบัประเทศเพือ่นบ้าน ส่งผลให้รายได้
ประชาชาติเพิ่มขึ้น รวมถึงยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของไทยโดยรวมให้สูงขึ้น

     - ด้านเศรษฐกจิ : มกีารขยายตัวของระบบเศรษฐกจิชายแดน ประชาชนมคีณุภาพชวีติ
ที่ดีขึ้น มีส่วนร่วมในการสร้างแรงจูงใจแก่นักลงทุน มูลค่าการส่งออกของไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านและการลงทุน
ในบรเิวณพ้ืนทีช่ายแดนทีเ่พิม่มากขึน้ จะเป็นปัจจัยส�าคญัในการกระตุ้นการผลิตภายในประเทศ มกีารพัฒนาเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของประชาชน ชุมชน และผู้ประกอบการให้สูงขึ้น

     - ด้านสังคม/วัฒนธรรม : วัฒนธรรมจากประเทศอื่น ๆ  จะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศสู่
ชุมชน ต้องเพิ่มความรู้แก่เยาวชน เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมด้านแรงงานและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนในระดับภูมิภาคและเกิดการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม 
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ระหว่างกัน ช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน และลดปัญหาทาง
สงัคมในบรเิวณพืน้ท่ีชายแดนท่ีเกดิจากการขาดแคลนรายได้ มกีารพฒันาบริหารจดัการในพืน้ที ่การลดลงของปัญหา
การย้ายถิน่ของคนในพืน้ท่ีไปท�างานในพืน้ท่ีอืน่ ช่วยให้สภาพสงัคมนัน้ดีขึน้ อย่างไรกต็าม ยงัมปีระชาชนบางส่วนอาจ
ไม่สามารถปรบัตวัเข้ากบัสภาพเศรษฐกจิและสงัคมใหม่ทีม่กีารแข่งขนัสงูขึน้ได้ ซึง่จะส่งผลให้เกดิปัญหาอาชญากรรม
และยาเสพติดในพื้นที่ตามมา

     - ด้านสิง่แวดล้อม : พบว่าจะมปีรมิาณขยะ น�า้เสยี และสิง่ปฏกิลู ปัญหามลภาวะทางอากาศ
และฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น จึงต้องเพิ่มความรู้ด้านชีวอนามัยให้กับชุมชน/ท้องถิ่น อาจจะประสบปัญหาด้านการจราจร ปัญหา
การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งจะเกิดขึ้นกับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่มีการควบคุมที่ดี

     - ด้านเทคโนโลย ี: การถ่ายทอดความรูท้างเทคโนโลยแีละทกัษะด้านการบริหารจัดการ
และการพัฒนาธุรกิจจากนักลงทุนซึ่งมาจากประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยมีการน�าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการผลิต
สินค้า/ส่งออกให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมใช้ในการปฏิบัติงานสนับสนุน
เศรษฐกิจพิเศษ แต่ชุมชนอาจขาดความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ

     - ด้านประชาชน/ชุมชนพื้นที่โครงการ : เศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนดีขึ้น เนื่องจาก 
การค้าการลงทนุในเขตพืน้ทีช่ายแดนมปีรมิาณเพิม่มากข้ึน ท�าให้เกดิการกระจายรายได้และความเจริญจากส่วนกลาง
ไปสูท้่องถิน่ ประชาชนตามแนวชายแดนมรีายได้เพิม่ขึน้มกีารจ้างงานเพิม่ขึน้ มคีณุภาพชวีติทีดี่ขึน้ ระบบสาธารณปูโภค
ขั้นพื้นฐานได้รับการปรับปรุงและบริการได้ท่ัวถึง  ดังนั้น  ต้องพัฒนาให้ความรู้แก่ชุมชน/ท้องถ่ินเพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลง

     - ด้านอืน่ ๆ  : พบว่า โครงการจะท�าให้ประชาชน/ชมุชนมทัีศนคติท่ีดี และมภีาพลักษณ์
ที่ดีต่อรัฐบาล เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และเกิดการขยายตัวทางการค้าและการลงทุน
กับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้รายได้ประชาชาติเพ่ิมข้ึน รวมถึงยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของไทยโดยรวม 
ให้สูงขึ้น

    ●		 ประสิทธิภาพโครงการ

     - ด้านความส�าเรจ็ของโครงการเมือ่เทียบกบัความเหมาะสมของงบประมาณทีใ่ช้ด�าเนนิ
โครงการ : ทุกโครงการ พบว่า การด�าเนินโครงการมีความคุ้มค่าต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร เกิดผลผลิต ผลลัพธ์
ตามที่ก�าหนดภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ และได้รับผลประโยชน์จากการด�าเนินงานโครงการดังกล่าว เช่น  
ช่วยให้เศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนดีขึ้น เนื่องจากการที่มีการค้าการลงทุนในพ้ืนที่ชายแดนที่สูงขึ้นนั้น ท�าให้เกิด 
การกระจายรายได้และความเจริญจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยสามารถ
แก้ไขปัญหาในพื้นท่ีได้โดยตรงและตรงกับความต้องการของชุมชน โดยกระทรวงการคลัง แม้จะระบุว่าโครงการ
ก่อสร้างด่านศุลกากรจะมคีวามคุม้ค่า แต่ยงัมข้ีอสงัเกตเกีย่วการได้รับงบประมาณจดัสรรส�าหรบัโครงการไม่เพยีงพอ 
จงึบรหิารจดัการโดยโอนงบประมาณทีก่่อสร้างด่านศลุกากรอืน่ท่ียงัไม่เสรจ็และเป็นแผนงานเดียวกนัมาจ่ายแทนก่อน 
ความส�าเร็จของโครงการท�าให้มีปริมาณและมูลค่าการค้าและบริการตามแนวชายแดนเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมี 
การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งจะสร้างความม่ันใจให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและ 
ชาวต่างชาติให้เข้ามาลงทุนมากข้ึน และมีการเช่ือมโยงการท่องเที่ยวของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็นระบบ 
รายได้จากการเก็บภาษีเพิม่ขึน้ ประชาชนมคีณุภาพชวิีตทีดี่ขึน้และเมือ่มโีครงการขนาดใหญ่เกดิขึน้ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จะท�าให้การพัฒนาทางด้านอ่ืนตามมา และได้ประโยชน์จากแรงงานของประเทศเพื่อนบ้าน 
แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าเมือง
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     - ด้านผลผลติของโครงการ เมือ่เทยีบกบัการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาให้กบัชุมชน/
ประชาชนในพื้นที่ : พบว่า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจในพื้นที่จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ และความสามารถ
ในการแข่งขันของพื้นที่ สร้างประโยชน์จากความเชื่อมโยงกับฐานการผลิตหลักของประเทศ และตอบสนองต่อ 
เป้าหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ และการส่งเสริมกิจกรรมใน
พื้นที่อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ มีการจ้างงานและเพ่ิมรายได้ให้ชุมชน ส่งผลให้คุณภาพชีวิต 
ของประชาชนในพื้นที่ดีข้ึน ผลผลิตของโครงการที่แล้วเสร็จสามารถสร้างความเจริญให้กับพื้นที่รอบโครงการ 
และตอบสนองต่อประชาชนในพื้นที่ให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น สามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาหรือ 
ลดการลักลอบน�าเข้าสินค้าเกษตรซึ่งอาจกระทบต่อผลผลิตภายในประเทศ สามารถอ�านวยความสะดวกทางด้าน 
การค้าการลงทุนสินค้าเกษตร และเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน การควบคุมเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐาน 
สินค้าเกษตรน�าเข้าส่งออกท�าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลผลิตการเกษตรในราคาที่เป็นธรรม 
มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ จังหวัดชายแดนที่รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 10 จังหวัดได้รับการพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนตามมาตรฐานท่ีก�าหนด เป็นการสร้างความเข้มแข็งของระบบ
เฝ้าระวังป้องกันและภัยสุขภาพ ให้สามารถตรวจจับเหตุการณ์ที่ผิดปกติได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ ส่งผลให้ประชาชน
ในพื้นที่มีความปลอดภัยจากโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่ออื่น ๆ รวมถึงโรคจากการประกอบอาชีพและปัญหา
อนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

     - ด้านผลผลติของโครงการเมือ่เทยีบกบัโครงการอืน่ในลกัษณะเดยีวกนัโดยใช้งบประมาณ
การด�าเนินโครงการใกล้เคียงกันแล้ว : ส่วนใหญ่รายงานว่าผลผลิตของโครงการมีความเหมาะสมและใช้งบประมาณ
ใกล้เคียงกับโครงการในลักษณะเดียวกัน และส�าหรับโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จจะยังไม่สามารถประเมินในลักษณะ
เปรียบเทียบได้ ท้ังนี้ รัฐบาลมีนโยบายให้ความส�าคัญกับการบูรณาการงบประมาณ จึงก�าหนดให้มีการจัดท�า 
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและ 
ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ท�างานร่วมกัน ในลักษณะประสานเช่ือมโยงแบบเครือข่ายบริหารจัดการแบบองค์รวม 
ทั้งนี้ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ส่งเสริมให้
หน่วยงานต่าง ๆ  ท�างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลกว่าการจัดสรรงบประมาณนอกแผนการบูรณาการ และภาพรวม
พบว่า การประเมนิผลประสทิธภิาพแผนงานบูรณาการพฒันาพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งช่วยกระจายการพัฒนาไปสู่พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรงและการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ

   (5) ปัญหา/ อุปสรรคที่ส�าคัญ

    ●		 ด้านการให้ข้อมูลแก่นักลงทุน พัฒนาผู้ประกอบการและการประชาสัมพันธ์ฯ

     - ยังขาดการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ของชุมชน/ท้องถิ่นในการประกาศให้
พื้นที่ในเขตจังหวัดเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

     - บุคคลากรไม่เพียงพอ มีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ท�าให้ขาดการสั่งสมประสบการณ ์
และงบประมาณในการด�าเนินงานไม่เพียงพอ

     - การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน ยังไม่สามารถ
ท�าได้ในเรื่องที่เป็นข้อกฎหมายได้
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    ●		 โครงการด้านการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมทีม่คีณุภาพ 
พบปัญหาการด�าเนินการล่าช้ากว่าแผนที่ก�าหนดไว้ เนื่องจาก

     - การด�าเนินงานตามกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ และหน่วยงานไม่มี
ผู้เชี่ยวชาญ และไม่มีผู้มีความรู้เฉพาะทางด้านการก่อสร้าง

     - บคุลากรทีเ่กีย่วข้อง รวมท้ังผู้ประกอบการยงัขาดองค์ความรู้และความเข้าใจเกีย่วกบั
การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ กฎระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้จ�านวนผู้ปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ
ต่อการด�าเนินงานอย่างทั่วถึง

     - ประเทศเพื่อนบ้านไม่เปิดเผยข้อมูลโรคระบาดที่อาจกระทบต่อสินค้า ผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร ท�าให้ยากต่อการควบคุมโรคระบาดตามแนวชายแดน

     - บางโครงการค้นพบปัญหาเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายและการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่

     - ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องในการด�าเนินงาน

     - พื้นที่ด�าเนินการไม่เอื้ออ�านวย บางพื้นที่ยังไม่มีสาธารณูปโภคเพื่อด�าเนินการ

     - ขาดการบูรณาการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

    ●		 ด้านการประเมินผลระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระทรวงและพื้นที่ พบปัญหาและจุดอ่อน
ส�าคญัทีเ่กดิขึน้ สามารถจ�าแนกออกเป็น 2 ระดบั ได้แก่ ระดับยทุธศาสตร์ และระดับกระทรวงและพ้ืนที ่สรุปได้ ดงันี้

     - ระดับยุทธศาสตร์

      • การก�าหนดเป้าหมาย

       - การก�าหนดยุทธศาสตร์ในหลายระดับทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม 
และระดบัหน่วยงานย่อยอืน่ ๆ  การด�าเนนิงานแผนงาน/โครงการ มาตรการ และกจิกรรมในระดบักระทรวงและพืน้ท่ี 
ส่วนใหญ่มุ่งการท�างานเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ในระดับที่รับผิดชอบ ท�าให้ไม่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ความส�าเร็จใน
ระดับยุทธศาสตร์ได้

       - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์ ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิส�านกังาน ก.พ.ร. และส�านกังบประมาณ ส่วนใหญ่ยงัขาดการก�าหนดเป้าหมาย
ในระดบัยทุธศาสตร์ ตวัชีว้ดั ค่าเป้าหมาย แนวทางในการพัฒนาประเทศทีช่ดัเจน ขาดการเชือ่มโยงผลทีเ่กดิขึน้ทัง้ใน
ระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปยังหน่วยงานในระดับกระทรวงและพื้นที่ที่ยังขาด
ความชดัเจน ส่งผลให้ไม่สามารถเช่ือมโยงผลท่ีเกดิขึน้ในระดบักระทรวงและพืน้ทีไ่ปสู่ผลส�าเรจ็ในระดบัยุทธศาสตร์ได้

      • การวางระบบติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์

       - ระบบตดิตามประเมนิผลในระดับยทุธศาสตร์ ยงัขาดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่ทันสมัย ขาดการติดตามประเมินผลท้ังก่อน ระหว่าง และหลังการด�าเนินโครงการ โดยเฉพาะการประเมินก่อน 
การด�าเนนิโครงการ (Ex-ante Evaluation) ท�าให้ขาดการน�าผลการประเมนิมาใช้ในการวางแผนและจัดท�ายทุธศาสตร์ 
รวมทั้งการก�าหนดแนวทางกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง

       - การขาดการออกแบบการประเมินที่ชัดเจน โดยเฉพาะความเชื่อมโยงของผล 
ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ เพื่อน�าไปสู่การเปรียบเทียบระหว่างผลที่คาดหวังในระดับ



รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ครั้งที่ 2) 145

ยุทธศาสตร์ กับผลที่เกิดขึ้นจริงจากการด�าเนินงานแผนงาน/โครงการ มาตรการและกิจกรรมในระดับกระทรวง 
และพื้นที่

       - เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด�าเนินงานในระดับกระทรวงและพ้ืนที่ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ส�านักงาน ก.พ.ร. 
เน้นค�าถามปลายเปิดที่ให้ผู้รับผิดชอบกรอกรายละเอียดของผลทั้งในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ซึ่งขาด
ความเชือ่มโยงกบัผลทีค่าดหวงัในระดบัยทุธศาสตร์ นอกจากนัน้ การรายงานเป็นลักษณะของค�าถามในเชงิส�ารวจว่า
ได้ท�าอย่างไร มากกว่าการใช้ค�าถามในเชิงประเมิน เพื่อเปรียบเทียบระหว่างผลที่เกิดขึ้นจริงกับความคาดหวัง

     - ระดับกระทรวงและระดับพื้นที่

      • การออกแบบและวางแผนงาน/โครงการ กจิกรรมและมาตรการเพ่ือตอบเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์

       - ขาดการออกแบบและวางแผนโครงการทีเ่ชือ่มโยงผลทีเ่กดิขึน้ทัง้ผลผลิต ผลลพัธ์ 
และผลกระทบ นอกจากนั้นการจัดท�าแผนงาน/โครงการส่วนใหญ่มุ่งเพียงผลผลิต โดยขาดการเชื่อมโยงท้ังผลลัพธ์
และผลกระทบ รวมทั้งเชื่อมโยงกับผลที่ต้องการในระดับยุทธศาสตร์ ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเชื่อม
โยงผลที่เกิดขึ้นจริงกับผลที่คาดหวังในระดับยุทธศาสตร์

       - ผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการส่วนใหญ่ยังขาดความรู ้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการประเมินและการติดตามผล (Follow-up)

      • ระบบการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานแผนงาน/โครงการ มาตรการ และ
กิจกรรม

       - การติดตามประเมนิผลการด�าเนนิงานโครงการ ยงัขาดการด�าเนนิงานอย่างเป็นระบบ
ทั้งก่อน ระหว่าง หลังการด�าเนินการ รวมทั้งการติดตามผลเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับผลผลิต 
ผลลัพธ์ และผลกระทบ รวมทั้งขาดการน�าสารสนเทศจากการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการ

       - ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการติดตามประเมินผลที่ทันสมัย รวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบปรับปรุง ประมวลผล และรายงานผลทันที (real time)

   (6) ข้อเสนอแนะ

    ●		 ข้อเสนอแนะต่อผู้ด�าเนินงาน

     - ด้านบุคลากร

      • ควรมีการจะฝึกอบรบพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีองค์ความรู้และทักษะเพียงพอ 
ที่ในพื้นที่ รวมถึงการจัดสรรบุคลากรผู้เชี่ยวชาญไปปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เฝ้าระวังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง 
ด้านความปลอดภัย ควรประสานความร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นท่ีเพ่ือสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน และควร 
ส่งเสรมิเจ้าหน้าทีใ่ห้ได้เข้ารบัการอบรมและพฒันาศกัยภาพเกีย่วกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ เพ่ือให้มคีวามรู้และทันการณ์
กับความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป

      • การฝึกอบรมพฒันาฝีมอืแรงงานเพือ่เตรยีมความพร้อมแรงงานรองรบัความต้องการ
ของตลาดแรงงานในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ยังมีการด�าเนินงานตามแผนงานมาตรฐานท่ัว ๆ ไป ขณะท่ีในแต่ละ
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พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีความแตกต่างกันตามศักยภาพ โอกาส รวมท้ังลักษณะประเภทการลงทุน ซ่ึงท�าให้ 
ความต้องการแรงงานประเภทต่าง ๆ มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา (ขาดความเฉพาะเจาะจงตามอุตสาหกรรม 
เป้าหมายของแต่ละพื้นที่) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร การลงทุน ความต้องการ
แรงงานในแต่ละเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษอย่างรวดเร็ว ใกล้ชิด และต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการ 
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในแต่ละพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

     - ด้านการบริหารจัดการ

      • ส่วนราชการหรอืผูร้บัผดิชอบโครงการควรก�าหนดตวัชีว้ดัผลลพัธ์ในทกุกจิกรรมให้
ครบถ้วนเป็นรูปธรรม สามารถประเมินผลลัพธ์โครงการได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น มีการประเมินผลลัพธ์ที่
เกิดจากการด�าเนินโครงการดังกล่าวให้ชัดเจน รวมทั้งจัดท�าฐานข้อมูล (ผู้ประกอบการ/ผู้รับประโยชน์) เพื่อใช้ใน 
การติดตามประเมินผลส�าเร็จของโครงการและปรับปรุงการด�าเนินงานต่อไป

      • ควรขยายผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการออกหนังสือ
รับรองแหล่งก�าเนิดสินค้าหรือ Form D (ภายใต้ ATIGA) ของไทย ไปยังจังหวัดชายแดนในภูมิภาคต่าง ๆ  และเชิญ
เจ้าหน้าที่ของประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและมีการประสานงานท่ีสะดวก
รวดเร็วขึ้น

      • จากข้อค้นพบว่าจังหวดัพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ ยงัขาดการประชาสัมพนัธ์ 
และสร้างการรบัรูข้องชุมชน/ท้องถ่ิน ในการประกาศให้พ้ืนท่ีในเขตจงัหวัดเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ ส่วนราชการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้างความสัมพันธ์และการรับรู้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดและผู้น�า
ชุมชนในท้องถิ่น เพื่อท�าความเข้าใจกับประชาชนถึงแนวทางการพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่เอื้อประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดน เมื่อประชาชน 
ชุมชน มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการด�าเนินการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจะน�าไปสู่ปัจจัยแห่ง 
ความส�าเร็จของนโยบายดังกล่าว

      • โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง ควรให้หน่วยผู้รับผิดชอบโครงการ 
มีการติดตามเร่งรัดผู้ประกอบการให้ส่งมอบงานประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่ก�าหนดไว้ในสัญญา รวมทั้ง
ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานส่วนกลาง 
ได้ทราบข้อมูลในพื้นที่อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

      • กระทรวงเจ้าของโครงการ ควรบูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานในระดับ
จังหวัด อ�าเภอ รวมไปถึงหน่วยงานเอกชนและภาคประชาสังคมในการเจรจาท�าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ 
เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งรวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ถ่ายทอดองค์ความรู้  
กฎระเบียบต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน พร้อมกันนี้ควรมีการปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดรับกับการด�าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      • หน่วยงานต่าง ๆ  ควรมกีารจดัฝึกอบรมเพือ่พัฒนาบคุลากรผูด้�าเนินโครงการ ให้มคีวามรู้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้การด�าเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

      • ด่านป่าไม้ท่ีจัดต้ังขึ้นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวดและจรงิจงัเป็นมาตรฐานเดยีวกนั จงึจะสามารถลดการกระท�าผิดตามพระราชบญัญติัป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 
และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ยงัช่วยรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้คงอยูอ่ย่างยัง่ยนื ซ่ึงพบโดย ค.ต.ป. 
ประจ�ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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    ●		 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลาง

     - ด้านงบประมาณ

      • ส�านักงบประมาณควรก�าหนดหลักเกณฑ์พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ดี                    
มีความยั่งยืน ที่สมควรได้รับเงินจัดสรรงบประมาณไว้ในเอกสารค�าของบประมาณประจ�าปี เพื่อประโยชน ์
ในการติดตามวัดผลส�าเร็จของโครงการและประสิทธิภาพการใช้เงินงบประมาณได้ ก�าชับให้ส่วนราชการ 
เจ้าของเงินงบประมาณก�าหนดตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/ผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย รวมทั้งมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
ที่สามารถประเมินผลส�าเร็จได้ และควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับความจ�าเป็นของโครงการนั้น ๆ

      • ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ควรด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการ (action plan) และรายงานผลการด�าเนินงานว่าที่ผ่านมาสามารถผลักดันให้เกิด
ความส�าเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างไร เพ่ือให้สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ 
การด�าเนินโครงการได้อย่างชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ

     - ด้านการบริหารจัดการ

      • จากที่พบว่าการด�าเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) การให้
บริการส่วนใหญ่เป็นเพียงการให้ข้อมูลและค�าปรึกษาเท่านั้น ยังไม่สามารถพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตในเร่ืองที่เป็น 
ข้อกฎหมายใด ๆ ได้  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรจัดให้มีกฎหมาย/ค�าสั่งมอบอ�านาจการพจิารณาอนมุตั/ิอนญุาตให้
กบัผู้ว่าราชการจงัหวดัหรอืหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีประจ�าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) และควรให้หน่วยงาน
เจ้าของอ�านาจจัดเจ้าหน้าที่มาประจ�าศูนย์ OSS และพัฒนาบุคลากรประจ�าศูนย์ OSS ให้สามารถท�าหน้าที่แทนได้

      • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการศึกษาศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ทั้งของ
ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ให้เหมะสมกับการเปลีย่นแปลงของเหตกุารณ์ต่าง ๆ  อย่างรวดเรว็ และหน่วยงานภาครฐัท่ีเกีย่วข้องควรประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงให้ผู้ประกอบการในพื้นที่รับทราบเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจร่วมกัน

    ●		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

     - ด้านงบประมาณ

      • ส�านกังบประมาณควรมีการสนบัสนนุงบประมาณในโครงการท่ีบรรจุอยูใ่นแผนงาน 
แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ที่มีลักษณะเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ี
จ�าเป็น และเป็นโครงการทีม่ผีลต่อความส�าเรจ็ในการพฒันาพืน้ที ่เพ่ือให้การด�าเนนิการตามแผนการบรูณาการพฒันา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งส่งเสริมให้ส่วนราชการต่าง ๆ ก�าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ในทุก
กิจกรรมให้ครบถ้วน เป็นรูปธรรม สามารถประเมินผลลัพธ์โครงการได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น

     - ด้านการบริหารจัดการ

      • ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการเจรจาหารือ 
ขยายพื้นที่ท�างานของแรงงานต่างด้าว ไป - กลับ หรือตามฤดูกาลให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดหรือถึงจังหวัดข้างเคียง

      • รัฐบาลให้ความส�าคัญกับการด�าเนินโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในช่องทางต่าง ๆ 
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เพื่อรองรับการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่ยังให้ความส�าคัญกับการจัดสรรงบประมาณส�าหรับโครงการ 
ด้านการดูแลทรัพยากรน้อย ดังน้ัน รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อการด�าเนินกิจกรรมการป้องกัน 
ดูแลรักษาป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถลดการกระท�าผิดกฎหมายทั้งใน 
และนอกเขตที่ตั้งด่านป่าไม้ และยังช่วยป้องกันรักษาป่าไม้ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้อย่างยั่งยืน 
อันจะส่งผลเชิงบวกต่อประเทศชาติและประชาชนในระยะยาว

      • กระทรวงการต่างประเทศควรเร่งเจรจากับประเทศมาเลเซียเพื่อเปิดจุดผ่านแดน 
ไทย - มาเลเซยี ทีด่่านศลุกากรสะเดาแห่งใหม่ และกรมศลุกากรควรพิจารณาการสนบัสนนุกรอบอตัราก�าลังเจ้าหน้าที่
ศุลกากรเพื่อปฏิบัติงาน ณ ด่านศุลกากรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยเร่งรัดการประสานงานกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวของ เช่น ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

      • คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ควรก�าหนดให้ส่วนราชการ
ที่เก่ียวข้องการศึกษาศักยภาพและโอกาสของพื้นท่ีท้ังของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
เพื่อก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
อย่างรวดเรว็ และพจิารณาส่งเสรมิการลงทุนและอ�านวยความสะดวกต่อการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ
และสงัคมให้สอดคล้องกบัศกัยภาพของพืน้ทีแ่ละประเทศเพ่ือนบ้านทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว เพือ่ให้ประชาชน
ในพื้นที่มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ควรค�านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม สังคม ความมั่นคง และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านด้วย และควรให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับพื้นท่ีมีบทบาทหลักในการติดตามและขับเคล่ือนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีกลไกท่ีชัดเจนในการประสานนโยบายลงสู่การปฏิบัติ และจังหวัดที่มีเขต 
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสามารถรายงานและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคการพัฒนาในระดับพื้นที่ได้โดยตรง

     - ด้านการประเมินผลกระทบเรื่องการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

      • ส�านกังาน ก.พ.ร. ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
(สศช.) และส�านักงบประมาณ ควรร่วมกันพิจารณาเร่ืองการประเมินผลกระทบของการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยมีการประเมิน 3 ช่วงเวลา ก�าหนดให้มีการประเมินก่อนเริ่มโครงการ โดยร่วมกันก�าหนดเป้าหมายระดับ
ยุทธศาสตร์ที่วัดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่ชัดเจน และควรมีการจัดท�าข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง 
การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ส�าหรับการประเมินในระหว่างด�าเนินการและหลังสิ้นสุดโครงการ ส่งเสริมให้มี
การติดตามและประเมินผลในระหว่างด�าเนินการและหลังสิ้นสุดโครงการผ่านระบบสารสนเทศ และมีความสามารถ
ในการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบที่เกี่ยวข้องได้

      • ส�านกังาน ก.พ.ร. ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
(สศช.) และส�านักงบประมาณควรร่วมกันพิจารณาเร่ืองการปฎิรูประบบติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์ส�าคัญในการพัฒนาประเทศ ควรมีการจัดต้ังหน่วยงานหลักเพื่อดูแลด้านการติดตามประเมินผล 
การด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ส�าคญัในการพฒันาประเทศและพัฒนาเคร่ืองมือติดตามประเมนิผลภาครัฐทีส่ามารถ
สะท้อนผลที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนจัดท�าข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายให้กับนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และ 
หน่วยงานกลางทีเ่กีย่วข้องในการจดัท�ายทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ รวมทัง้มกีารพฒันาระบบการติดตามประเมนิผล
การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ส�าคัญของประเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์



สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ

บทที่ 4
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บทที่ 4 สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจาก 
  การติดตาม ตรวจสอบ 
  และประเมินผลโครงการ

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการรายงานผลการตรวจสอบฯ (ครั้งที่ 2) อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ค.ต.ป. 

ประจ�ากระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ได้ติดตาม ตรวจสอบและประเมินโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติภายใต้

นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด การด�าเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรร 

งบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�านวน 10 แผนงาน และแผนงานส�าคัญตามท่ี ค.ต.ป. 

ก�าหนด (Top Down) ได้แก่ แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงสามารถสรุปข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบายได้ ดังนี้

4.1 สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในภาพรวม

v	ด้านการบริหารจัดการโครงการ

 (1) พบปัญหาที่ท�าให้การด�าเนินโครงการล่าช้าจากสาเหตุซ�้าเดิม ได้แก่ การขออนุมัติหรือขออนุญาตจาก 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ซ่ึงมักจะมีความล่าช้าของการพิจารณาจาก

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง บุคลากรไม่เพียงพอ สภาพภูมิอากาศ ผู้รับจ้างในพื้นที่มีจ�านวนน้อย การส่งมอบพื้นที ่

ด�าเนินการล่าช้า กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความช�านาญในการด�าเนินการ 

ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  ข้อเสนอแนะ : 

  ส�านักงบประมาณ ควรก�าหนดให้ส่วนราชการต้องประเมินความพร้อมของปัจจัยในการด�าเนินโครงการ 

เช่น บุคลากร อุปกรณ์ สถานที่ พื้นที่ด�าเนินงาน และควรน�าผลการด�าเนินโครงการในปีที่ผ่าน ๆ มา เช่น 

ความส�าเร็จของผลผลิต ความล่าช้า ความยั่งยืนของผลผลิต มาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้วย ➋
  ส่วนราชการเจ้าของโครงการควรประเมนิความเป็นไปได้และความพร้อมของปัจจยัในการด�าเนนิโครงการ

และจัดท�าแผนการด�าเนนิงาน(work plan) โดยมรีายละเอยีดทีจ่�าเป็นต่อการด�าเนนิโครงการ เช่น พืน้ทีด่�าเนนิงาน 

กลุม่เป้าหมาย (ข้อมลูพ้ืนฐาน ความต้องการ ปัญหา) เครอืข่าย ผูร้บัผดิชอบหลกั ผู้ประสานงาน การบรหิารจดัการ 

อุปกรณ์ รวมทั้งการดูแลรักษาผลผลิตและส่งมอบผลผลิต ➋ 

  รฐับาลควรส่งเสรมิให้เกดิการตดิตาม ประเมนิผลโครงการทกุระดับใน 3 ช่วงเวลา คือ ก่อนเริม่ด�าเนนิการ 

ระหว่างด�าเนนิการ และหลงัด�าเนนิการ รวมท้ังประเมินผลกระทบและความยั่งยืนของโครงการด้วย โดยใช้กลไก

และหน่วยติดตามประเมินผลที่มีอยู่เดิม และให้ส�านักงบประมาณน�าผลการติดตาม ประเมินผลไปประกอบ 

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้วย ➋
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 (2) การบูรณาการการท�างานในพื้นท่ียังไมได้ด�าเนินการอย่างจริงจัง ขาดการบูรณาการข้อมูลระหว่าง 

หน่วยงาน

  ข้อเสนอแนะ : 

  ส�านักงบประมาณและผู ้รับผิดชอบหลักในแผนงานบูรณาการควรผลักดันให้เกิดการบูรณาการ 

การด�าเนินงาน ข้อมูล และการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างแท้จริงทั้งในระดับพื้นที่และระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่ 

ในการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ชุมชน ประชาชน เครือข่าย 

องค์กร ภาคเอกชน เป็นต้น โดยต้องก�าหนดผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ชัดเจนและ

ในบางพื้นที่ควรพิจารณาเพิ่มระดับการบูรณาการกับหน่วยงานในพ้ืนที่ โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนท้องถิ่น 

และในกรณีที่ไม่สามารถหาพันธมิตรภาครัฐได้ควรให้ภาคเอกชนเป็นผู้ร่วมด�าเนินการ แต่ต้องก�าหนดเงื่อนไขและ

หลักเกณฑ์ให้ชัดเจน ➋ 

v	ด้านการบริหารจัดการโครงการ

 (3) การสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จ�าเป็นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคลากร ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย  

ยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอ รวมทั้งยังไม่สามารถบริหารจัดการเนื้อหาข้อมูลข่าวสารให้ได้รับความสนใจจาก 

กลุ่มเป้าหมาย 

  ข้อเสนอแนะ : 

  หน่วยงานเจ้าของโครงการควรสร้างทักษะที่จ�าเป็น ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคลากร 

ชุมชน ประชาชน กลุม่เป้าหมายรวมถงึท้องถิน่และภาคเอกชน ซ่ึงควรด�าเนนิการตัง้แต่ก่อนเริม่โครงการจนกระทัง่

จบโครงการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสามารถด�าเนินโครงการได้อย่างดี โดยใช้เครื่องมือและสื่อประชาสัมพันธ์

ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น จัดอบรม คู่มือการปฏิบัติงาน ทีมให้ค�าปรึกษา แผ่นพับ สื่อดิจิทัล 

ผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่จ�าเป็นอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ➊
  ส�าหรับโครงการที่กลุ่มเป้าหมายจ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนหรือพัฒนาต่อเนื่อง หน่วยงานเจ้าของ

โครงการควรวางแผนและพัฒนาทักษะหรือส่งเสริมปัจจัยที่จ�าเป็นให้แก่กลุ่มดังกล่าว ➋

 (4) การก�าหนดค่าเป้าหมาย ตวัช้ีวดัในระดบัต่าง ๆ จากยทุธศาสตร์ระดบัประเทศเชือ่มโยงไปยงัระดับกระทรวง

และพ้ืนที่ยังไม่ชัดเจน รวมท้ังขาดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผล ทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง

ด�าเนินการ

  ข้อเสนอแนะ : 

  ส�านกังาน ก.พ.ร. ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ และส�านกังบประมาณ 

ควรร่วมกันพิจารณาเรื่องการประเมินผล โดยร่วมกันก�าหนดเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่วัดผลผลิต ผลลัพธ์  

และผลกระทบที่ชัดเจน และควรส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการจัดท�าข้อมูลพื้นฐาน ส�าหรับการประเมินในระหว่าง

ด�าเนินการและหลังสิ้นสุดโครงการ ส่งเสริมให้มีการติดตามและประเมินผลในระหว่างด�าเนินการและหลังสิ้นสุด

โครงการ ผ่านระบบสารสนเทศกลางในการติดตามประเมินผล และมีความสามารถในการเชื่อมต่อข้อมูลกับ 

ระบบที่เกี่ยวข้องได้ ➋ 
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v	ด้านงบประมาณ

       บางโครงการยังคงต้องการการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมส�าหรับการบริหารจัดการหรือดูแลผลผลิต 

ภายหลังการด�าเนินงาน หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ผลผลิตต่อไป

  ข้อเสนอแนะ : 

  ส�านกังบประมาณควรสนบัสนนุงบประมาณในการด�าเนนิการต่อเนือ่งเพือ่ให้เกิดความยัง่ยนื เช่น ด้านบ�ารงุรกัษา 

ด้านบรหิารจดัการการใช้ผลผลติ หรอืควรก�าหนดมาตรการเพ่ือเร่งรัดให้ส่วนราชการส่งมอบผลผลิตโครงการ หรอื

ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งก�าหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในภาครัฐ ➋

v	ด้านบุคลากร

 บางหน่วยงานมีบุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงานท่ีต้องปฏิบัติ ขาดบุคลากรผู้เช่ียวชาญเฉพาะในบางกิจกรรม  

รวมทั้งมีการโยกย้ายบุคลากรบ่อยครั้งท�าให้ขาดการสั่งสมประสบการณ์ในการด�าเนินงาน

  ข้อเสนอแนะ : 

  ส่วนราชการต่าง ๆ ควรสนับสนุนในเรื่องการบูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลและการด�าเนินงานร่วมกันระหว่าง 

หน่วยงาน การน�าเทคโนโลยแีละอปุกรณ์ดิจทิลัมาสนบัสนนุการปฏบัิตงิานอย่างเหมาะสม รวมไปถงึการปรับปรุงขัน้ตอน

การท�างานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยด�าเนินการ ซึ่งจะเป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยแบ่งเบาภาระการด�าเนินงานของ

บุคลากรและแก้ไขปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอได้ รวมท้ังเป็นการด�าเนินงานตามนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ

ประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ควรส่งเสริมในมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ในการท�างาน เพื่อร่วมสร้าง

ความเข้าใจหรือพัฒนาแนวปฏิบัติการด�าเนินงาน รวมทั้งเผยแพร่แนวปฏิบัติการด�าเนินงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อให้บุคลากรที่มารับช่วงต่อสามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ➋ 

v	ด้านความพร้อมของอุปกรณ์/สถานที่  

  ในการด�าเนินงานโครงการต่าง ๆ พบปัญหาในเรื่องพื้นที่ด�าเนินโครงการ เช่น ปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

การรื้อย้ายสาธารณูปโภคและการไม่มีสาธารณูปโภค และการขออนุญาตใช้พ้ืนท่ี บางพ้ืนท่ีเป็นป่าอนุรักษ์  

จึงต้องอาศัยการประสานงานที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเจรจาเพื่อขอใช้พื้นที่ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

  ข้อเสนอแนะ : 

  กระทรวงเจ้าของโครงการ ควรด�าเนินการให้มีการประเมินความพร้อมของพื้นท่ีด�าเนินโครงการ ตั้งแต่ 

ขั้นตอนก่อนการจัดท�าค�าของบประมาณ โดยเฉพาะโครงการที่ต้องด�าเนินการในพื้นที่ ควรมีการส�ารวจความเห็น

หรือศึกษาผลกระทบก่อนเริ่มด�าเนินโครงการ หากผลประเมินพบว่าพื้นที่ยังไม่มีความพร้อม ให้มีการจัดท�าแผน 

การแก้ไขปัญหาและก�าหนดระยะเวลาการด�าเนินการไว้เป็นแผนงาน เพื่อให้แผนการด�าเนินงานโครงการสะท้อน

ระยะเวลาการด�าเนินงานจริงได้ และสามารถจัดสรรการบริหารทรัพยากรและงบประมาณอย่างเหมาะสมได้ ➊
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4.2  สรุปข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบแยกตามแผนงานบูรณาการ

หน่วยงานรับผิดชอบ ข้อเสนอแนะ

v	แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

• กระทรวงคมนาคม
• กระทรวงพาณิชย์
• กระทรวงวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี

• กระทรวงคมนาคมร่วมกบักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีควรพจิารณาเรือ่ง
การวางระบบบรหิารจดัการทีท่�าให้ระบบรางเกดิการใช้ประโยชน์สงูสดุ ควรก�าหนด
วิสัยทัศน์ (Vision) ส�าหรับอนาคตในเร่ืองรถไฟความเร็วสูง โดยหารือร่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�าหนดบทบาทให้ชัดเจน รวมทั้งแสวงหาความเป็น
พันธมิตรร่วมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว เพ่ือก�าหนดมาตรฐานรถไฟความเร็วสูง 
ให้เป็นมาตรฐานสากล ➌ 

• กระทรวงคมนาคมควรพิจารณาประเด็นการพัฒนาและการบ�ารุงรักษาโครงสร้าง

การคมนาคมของประเทศทีค่วรต้องพิจารณาระบบต้นทุนการใช้ทรพัยากรประกอบด้วย 
ท้ังนีเ้พือ่ให้การลงทนุพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมจ�านวนมากของประเทศ 
สามารถสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการขนส่งของประชาคมอาเซียน และได้รับ 
ผลประโยชน์ตอบแทนด้านเศรษฐกิจที่สูงมากขึ้น ➌

• กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ควรร่วมกันพัฒนาความรู้ให้แก่ 
ผูป้ระกอบการขนส่งแบบต่อเนือ่งหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) เพ่ือให้
ผูป้ระกอบการเกดิความช�านาญการในการอ�านวยความสะดวกให้กับผูป้ระกอบการ
ค้าระหว่างประเทศและในประเทศตลอดจนขบวนการขนส่งสินค้าไปถึงปลายทาง
แบบเบด็เสรจ็ เพือ่เป็นการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ให้ประสบความส�าเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ และบังเกิดผลประโยชน์ที่ตกอยู่กับ
ประเทศไทย ➌

• กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรก�าหนดให้

มีหน่วยงานเดียวที่ท�าหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานและดูแลด้านการแลกเปล่ียน
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI) ในทางการค้า 
การขนส่ง และทางการเงิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านธุรกิจโลจิสติกส์ของ 
นักธุรกิจไทย ➌ 

v	แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

• กระทรวงการคลัง • กระทรวงการคลัง
 1)  ในฐานะเจ้าของโครงการวจัิยควรพิจารณาให้ความส�าคญักบัการก�าหนดข้ันตอน

การรบัฟังความคดิเหน็จากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนในกระบวนการ
วิจัย เพื่อให้ได้ความคิดเห็นและผลกระทบในทุกมิติอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะ 
งานวิจัยของกระทรวงการคลังท่ีจะน�าไปสู่การก�าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
ท่ีมผีลกระทบต่อประชาชนและระบบเศรษฐกจิของประเทศตัง้แต่ระดบัฐานราก
ไปจนถึงระดับสากล ➊
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หน่วยงานรับผิดชอบ ข้อเสนอแนะ

 2)  ควรน�าผลงานวจิยัเกีย่วกับโครงการประชานยิมทีรั่ฐบาลมใีห้กบัประชาชน และ/

หรือเป็นโครงการที่ต้องมีการใช้เงินกู้ในอนาคต ไปใช้ประกอบการพิจารณา 

ตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารและระดับรัฐบาล โดยน�าผลงานวิจัยโครงการ

ที่ ได ้ น้ีไปประกอบการพิจารณาก�าหนดกรอบ/หลักเกณฑ์บรรทัดฐาน 

การด�าเนินโครงการอื่น ๆ ในลักษณะเช่นนี้ในอนาคตต่อไป โดยผ่านความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรี ➌

v	แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

• กระทรวงวิทยาศาสตร์

 และเทคโนโลยี

• กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรน�า 

ผลส�าเรจ็ของโครงการขยายผลไปสูก่ลุม่เป้าหมายในลกัษณะเดียวกนัให้ครอบคลมุ

ทั่วทั้งประเทศ ➋

v	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

• ส�านักงบประมาณและ

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

• ส�านกังบประมาณควรส่งเสรมิให้ส่วนราชการทีเ่ก่ียวข้องจดัท�าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ 

เพือ่ของบประมาณโดยมกีารศึกษาผลกระทบ หรอืความคุม้ค่าด้านต่าง ๆ  ในทกุมติิ

ทั้งที่เป็นประโยชน์ทางตรงและประโยชน์ทางอ้อมให้ครบถ้วนเพื่อการพิจารณา

จัดสรรงบประมาณจะได้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่อยู ่ในพื้นที ่

ด�าเนินการ ➊ 

v	แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

• ส�านักงาน ก.พ.

• ส�านักงาน ก.พ.ร.

• หน่วยงานกลาง

• กระทรวงการพัฒนาสงัคม

 และความมั่นคงของมนุษย ์

• ส�านักงาน ก.พ.ร. และส�านักงาน ก.พ. ร่วมกันเสนอแนะรัฐบาลเพื่อด�าเนินการให้

มีการปรับปรุงระบบบริหารภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน เช่น การปรับ

กระบวนทัศน์และบทบาทของหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรภาครัฐทั้งหน่วยงาน

ส่วนกลางและระดับท้องถิ่น การจัดท�าแผนงาน/โครงการที่มีลักษณะเป็นองค์รวม 

และการจัดท�าโครงการต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างย่ังยืน 

โดยส่งเสริมและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจชุมชนซึ่งมีผลกระทบ 

ในเชิงบวกเกี่ยวกับการระดมเงินออมภายในชุมชนเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัย 

และทุกภาคส่วนมีความสามารถในการประกอบอาชีพ และมีความรู้ด้านการเงิน 

(financial literacy) ที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดพลังรากฐานของสังคมที่เข้มแข็ง ➋ 

• หน่วยงานกลางควรจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาคนในแต่ละช่วงวัยให้สอดคล้องตาม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตลอดจนขยายผลการจัดตั้งโครงการให้ครอบคลุม 

ทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศและไม่ซ�้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น ➋
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หน่วยงานรับผิดชอบ ข้อเสนอแนะ

• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 1)  ควรปรับหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการ 

มากขึน้ลดกระบวนการและขัน้ตอนการลงทะเบยีน และควรมรีะบบการตดิตาม 
และประเมินผลการด�าเนินงานท่ีมีความชัดเจนสามารถวัดผลได้อย่างเป็น 
รูปธรรม ➋ 

 2)  ควรมีการปรับปรุงกฎหมายและวิธีการท�างานให้สอดคล้องกับการด�าเนิน
โครงการ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และสนองตอบการแก้ไขปัญหา 
อย่างแท้จริง ➋

v	แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

• กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

• กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรมีมาตรการในการก�ากับ เร่งรัดการบริหาร 
งบประมาณของหน่วยงานอย่างใกล้ชดิ เพือ่ให้การเบกิจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
เป้าหมายของรัฐบาล ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ควรก�าหนด
ให้มีการปรับปรุงวิธีการด�าเนินงานแบบคู ่ขนาน รวมทั้งควรชี้แจงแนวทาง 
การจัดซื้อจัดจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ และพัฒนาความรู้เรื่องระเบียบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ➋  

• กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

• กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องก�าหนดโครงการและ 
ตัวชี้วัดที่สะท้อนการด�าเนินงานตามเป้าหมายในแผนงานบรูณาการสร้างรายได้จาก
การท่องเท่ียวและบรกิาร เพือ่ให้นกัท่องเทีย่วมคีวามเชือ่มัน่ในการท่องเทีย่วระดบั 
สูงขึ้นและนักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการท่องเที่ยวมากขึ้น โดยบูรณาการ 
ความร่วมมอืกับหน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการนี้ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงคมนาคม กระทรวง
สาธารณสุข เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 
มากขึ้น และมีมาตรการส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ให้ครอบคลุมชุมชนและ
ท้องถิ่น ➋  

v	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

• กองอ�านวยการรักษา

ความมั่นคงภายใน 

ราชอาณาจักร

• ส�านักงานสภาความม่ันคง

แห่งชาติ

• ศูนย์อ�านวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต้

• ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

ราชอาณาจักรและศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะ 

หน่วยงานเจ้าภาพ ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินงานแผนงาน 

บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดว่ามีผลส�าเร็จ 

ท่ีบรรลุวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ นอกจากนี ้

ควรจัดท�าข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ

และสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามดัชนีบ่งชี้ท่ีเป็นสากลเพ่ือชี้แจงให้

ประชาชนทั่วไปเข้าใจและเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ➋ 
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v	แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• กรมประชาสัมพันธ์ • กรมประชาสัมพันธ์ควรเร่งด�าเนินการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกกลุ่มเป้าหมายได ้
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งควรผลักดันให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ตระหนักรู้และให้ความส�าคัญรวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต  
และควรติดตามประเมินผลส�าเร็จของโครงการในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
เก่ียวกับการรับรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
ยทุธศาสตร์ชาติและนโยบายส�าคัญของรัฐเกีย่วกบัการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติ
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ➋ 

• ส�านักงาน ก.พ. • ส�านักงาน ก.พ. ควรเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านส่งเสริมวินัยและการขยายผล 
การปฏิบัติให้น�าไปสู่หน่วยงานภาครัฐให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ➋ 

• ส�านักงาน ก.พ. 
• ส�านักงาน ก.พ.ร.
• กรมประชาสัมพันธ์

• ส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักงาน ก.พ. และกรมประชาสัมพันธ์ ควรมีการประสาน 
แผนงานบูรณาการระหว่างกัน และควรบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ด้านการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประชาชนได้รับรู ้ข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงงานบริการ 
ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยข้อมูลมีความครบถ้วน ทันสมัย และเกิดความสะดวก 
ในการติดต่อราชการ และเพื่อยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา
ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ ➋ 

v	แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

• กระทรวงอุตสาหกรรม • กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานระดับจังหวัด เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด  
ควรมีการประสานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (SME BANK) และส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (สสว.) เพื่อด�าเนินการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs/OTOP และ 
บูรณาการการท�างานในด้านงบประมาณ และกิจกรรมในพื้นที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิด
การพัฒนาตั้งแต่ต้นน�้าไปสู่ปลายน�้าอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการหาช่องทางใน 
การให้ความช่วยเหลอืผูป้ระกอบการด้านเงินทนุหมนุเวยีน กรณทีีง่บประมาณของ
กระทรวงอุตสาหกรรมมีไม่เพียงพอ ควรพิจารณาใช้งบประมาณจากจังหวัด/ 
กลุ ่มจังหวัดโดยพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมส�าคัญใน 
พื้นที่ต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรในภูมิภาค เป็นต้น ➌ 

• กระทรวงอุตสาหกรรม
 1)  ควรน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการ

งานในระดับพื้นท่ีเพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่และลดปัญหาจากการขาด 
อัตราก�าลังเนื่องจากมีบุคลากรจ�ากัด ➌
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 2)  ควรมีการประชาสัมพันธ ์สถานประกอบการที่ประสบความส�าเร็จทาง 

สือ่ออนไลน์เพือ่เป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเผยแพร่องค์ความรูใ้นการพฒันา

และปรับปรุงคณุภาพการผลติให้กบัสถานประกอบการอืน่ ๆ  ได้ใชเ้ปน็ตน้แบบ

ในการพัฒนาต่อไป ➋ 

v	แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

• ส�านักงบประมาณ
• กระทรวงการพฒันาสงัคม
 และความมัน่คงของมนษุย์

• ส�านักงบประมาณ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะ
เจ้าภาพแผนงานบูรณาการฯ ควรพิจารณาในการจัดท�าแผนงานบูรณาการฯ  
ให้ครอบคลมุโครงการ/แผนงาน/งบประมาณของหน่วยงานทีด่�าเนนิการเกีย่วผูส้งูอายุ
ทั้งหมด โดยให้เห็นในภาพรวมทั้งในลักษณะต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า เพื่อให้เห็น
การเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ ➋ 

• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรเสนอนโยบายเพื่อให้
รัฐบาลพิจารณาเตรียมการและวางแผนระยะยาว เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุให้อยู่
อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ท้ังสภาพกายและจิตใจ มีกลไกในการดูแล 
สังคมผู้สูงอายุได้ครอบคลุมทั้งระบบ ➋

v	แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

• ส�านักงบประมาณ • ส�านักงบประมาณควรมกีารสนบัสนนุงบประมาณในโครงการทีบ่รรจอุยูใ่นแผนงาน
ที่มีลักษณะเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จ�าเป็น 
และเป็นโครงการที่มีผลต่อความส�าเร็จในการพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือให้การด�าเนินการ
ตามแผนการบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
รวมท้ังส่งเสริมให้ส่วนราชการต่าง ๆ ก�าหนดตัวช้ีวัดผลลัพธ์ในทุกกิจกรรมให ้
ครบถ้วน เป็นรปูธรรม สามารถประเมนิผลลพัธ์โครงการได้ชดัเจนและเป็นรูปธรรม
มากขึ้น ➋

v	แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ต่อ)

• ส�านักงาน ก.พ.ร. 
• ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

• ส�านักงบประมาณ

• ส�านกังาน ก.พ.ร. ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
และส�านักงบประมาณ

 1)  ควรร่วมกันพิจารณาเร่ืองการประเมินผลกระทบของการพัฒนาพ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกจิพเิศษ โดยมกีารประเมนิ 3 ช่วงเวลา ก�าหนดให้มกีารประเมนิก่อนเริม่
โครงการ โดยร่วมกันก�าหนดเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่วัดผลผลิต ผลลัพธ์ 
และผลกระทบที่ชัดเจน และควรมีการจัดท�าข้อมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ือง
การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ส�าหรับการประเมินในระหว่างด�าเนินการ
และหลังสิ้นสุดโครงการ ส่งเสริมให้มีการติดตามและประเมินผลในระหว่าง
ด�าเนนิการและหลงัสิน้สดุโครงการผ่านระบบสารสนเทศและมคีวามสามารถใน
การเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบที่เกี่ยวข้องได้ ➌
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 2)  ควรร่วมกนัพจิารณาเรือ่งการปฏริปูระบบตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงานตาม

ยุทธศาสตร์ส�าคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อดูแลด้านการติดตามประเมินผล

การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ส�าคัญในการพัฒนาประเทศ และพัฒนา 

เครือ่งมอืติดตามประเมนิผลภาครฐัทีส่ามารถสะท้อนผลทีเ่กดิขึน้จริง ตลอดจน

จัดท�าข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายให้กับนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และ 

หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องในการจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้ง

มกีารพฒันาระบบการติดตามประเมินผลการด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ส�าคญั

ของประเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์ ➌ 

• กระทรวงการต่างประเทศ • กระทรวงการต่างประเทศควรเร่งเจรจากับประเทศมาเลเซียเพื่อเปิดจุดผ่าน 

แดนไทย - มาเลเซียที่ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ➌   

• ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ • ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรมีการเจรจาหารือ 

ขยายพื้นที่ท�างานของแรงงานต่างด้าวไป - กลับ หรือตามฤดูกาลให้ครอบคลุม 

ทั้งจังหวัดหรือถึงจังหวัดข้างเคียง ➌

• คณะกรรมการนโยบายเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

• คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ (กนพ.) ควรก�าหนดให้ส่วนราชการ

ทีเ่กีย่วข้องการศกึษาศกัยภาพและโอกาสของพืน้ทีท่ัง้ของประเทศไทยและประเทศ

เพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่เขต

เศรษฐกจิพเิศษให้เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของเหตกุารณ์ต่าง ๆ  อย่างรวดเรว็ 

และพจิารณาส่งเสริมการลงทนุและอ�านวยความสะดวกต่อการลงทนุในโครงสร้าง

พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ีและประเทศ

เพือ่นบ้านทีม่กีารเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนทีม่ส่ีวนร่วมและ

ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งนี้ควรค�านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม ความมั่นคง และความสัมพันธ์กับประเทศ

เพื่อนบ้านด้วย และควรให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ระดับพื้นที่มีบทบาทหลักในการติดตามและขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีกลไกที่ชัดเจนในการประสานนโยบายลงสู ่

การปฏิบัติ และจังหวัดที่มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสามารถรายงานและเสนอ

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคการพัฒนาในระดับพื้นที่ได้โดยตรง ➌  

หมายเหตุ : ➊	แผนการด�าเนินการระยะสั้น (ระยะเวลาด�าเนินการไม่เกิน 6 เดือน) 

	 ➋ แผนการด�าเนินการระยะปานกลาง (ระยะเวลาด�าเนินการไม่เกิน 12 เดือน) 

	 ➌ แผนการด�าเนินการระยะยาว (ระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป)
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1 : องค์ประกอบและอำานาจหน้าที่
 ของคณะกรรมการตรวจสอบและ  
 ประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ
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 องค์ประกอบและอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
คณะต่าง ๆ   

v  องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ล�าดับที่ รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

1 รัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ประธานกรรมการ

2 ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

3 ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ

4 ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมกรร

5 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ กรรมการ

6 เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรรมการ

7 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ

8 อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ

9 นายประสัณห์  เชื้อพานิช กรรมการ

10 นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ กรรมการ

11 ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์  อุวรรณโณ กรรมการ

12 รองศาสตราจารย์กุลภัทรา  สิโรดม กรรมการ

13 รองศาสตราจารย์วรากรณ์  สามโกเศศ กรรมการ

14 นายมนัส  แจ่มเวหา กรรมการ

15 นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล กรรมการ

16 รองศาสตราจารย์ศักรินทร์  ภูมิรัตน กรรมการ

17 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรรมการและเลขานุการ

18 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย

กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ - ล�าดับที่ 2 - 8 และ 17 - 18 เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง

 - ล�าดับที่ 9 - 16 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการสรรหา ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อ 

  วันที่ 8 สิงหาคม 2560

ภาคผนวก 1 : องค์ประกอบและอำานาจหน้าที่ของ 
 คณะกรรมการตรวจสอบและ  
 ประเมินผลภาคราชการ คณะต่าง ๆ 
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v อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 1. วางนโยบาย แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลในภาคราชการ รวมถึงก�าหนดประเด็นหัวข้อ 

การตรวจสอบและประเมินผล

 2. ให้ความเหน็ชอบแนวทางการตรวจสอบและประเมนิผลตามของคณะอนกุรรมการและหน่วยงานกลาง

ที่มีภารกิจด้านการตรวจสอบและประเมินผล

 3. ส่งเสรมิ ผลกัดนั สอบทาน และเสนอแนะมาตรการ เพ่ือให้แต่ละส่วนราชการด�าเนนิการให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 4. จดัท�ารายงานผลการปฏบัิตงิานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการตรวจสอบ

และประเมินผลต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละสองครั้ง และส่งส�าเนารายงานดังกล่าวให ้

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย

 5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี 

ที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ

 6. ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในการประเมินผลการด�าเนินงานตามค�ารับรอง 

การปฏิบัติราชการ

 7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 8. ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย     
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องค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับ
การก�าหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

v  องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเก่ียวกับการก�าหนดแนวทาง 

วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

1. รองศาสตราจารย์วรากรณ์  สามโกเศศ ประธานอนุกรรมการ

2. ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี อนุกรรมการ

3. ปลัดกระทรวงการคลัง อนุกรรมการ

4. ปลัดกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ

5. ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ อนุกรรมการ

6. เลขาธิการ ก.พ. อนุกรรมการ

7. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ

8. เลขาธิการ ก.พ.ร. อนุกรรมการ

9. อธิบดีกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ

10. นายประสัณห์  เชื้อพานิช อนุกรรมการ

11. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ อนุกรรมการ

12. ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์  อุวรรณโณ อนุกรรมการ

13. รองศาสตราจารย์กุลภัทรา  สิโรดม อนุกรรมการ

14. นายมนัส  แจ่มเวหา อนุกรรมการ

15. นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล อนุกรรมการ

16. รองศาสตราจารย์ศักรินทร์  ภูมิรัตน อนุกรรมการ

17. รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย อนุกรรมการและเลขานุการ

18. ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการ ส�านักงาน ก.พ.ร. 

อนุกรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ
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v อ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับการก�าหนดแนวทาง 

วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 1. เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เพื่อวางนโยบาย ก�าหนดแนวทาง 

วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ รวมถึงประเด็นหัวข้อการตรวจสอบและประเมินผล

 2. ให้ความเหน็และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการเกีย่วกบัแนวทาง

การตรวจสอบและประเมินผลในระดับกระทรวงและจังหวัดของคณะอนุกรรมการตามข้อ 13 (7) แห่งระเบียบ 

ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและ 

ประเมินผลภาคราชการ

 4. จดัท�ารายงานผลการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการฉบบัสมบูรณ์ เพือ่เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไป

 5. แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อด�าเนินการตามค�าสั่งนี้

 6. ก�าหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานใดของรัฐจัดส่งเอกสารข้อมูล ชี้แจงข้อเท็จจริง 

และด�าเนินการอื่น ๆ แก่คณะอนุกรรมการ อนุกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายตามค�าสั่งนี้

 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย
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องค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
กลุ่มกระทรวง

v องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง

 	คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ

1. รองศาสตราจารย์วรากรณ์  สามโกเศศ ประธานอนุกรรมการ

2. นายประสัณห์  เชื้อพานิช อนุกรรมการ

3. นายพลายพล  คุ้มทรัพย์ อนุกรรมการ

4. นางสาวปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล อนุกรรมการและเลขานุการ

5. นายสุวิทย์  อมรนพรัตนกุล  

(ผู้อ�านวยการกองพัฒนาระบบราชการ 1 ส�านักงาน ก.พ.ร.)

อนุกรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

6. นายสมพล  ลิมปมาลัยพร  

(นักบัญชีช�านาญการ กรมบัญชีกลาง)

อนุกรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

  	คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านสังคม

1. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ ประธานอนุกรรมการ

2. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย อนุกรรมการ

3. นายบุญเลิศ  เลิศเมธากุล อนุกรรมการ

4. นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ  

(รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

อนุกรรมการและเลขานุการ

5. นางนุชจรี ณ สงขลา  

(ผู้อ�านวยการกองประเมินผล 1 ส�านักงบประมาณ)

อนุกรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

6. นางสาวประสพศรี  รักความสุข  

(ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

อนุกรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ
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 	คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและ 

  การต่างประเทศ

1. นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล ประธานอนุกรรมการ

2. พลเอก พอพล  มณีรินทร์ อนุกรรมการ

3. นายสมญา  พัฒนวรพันธุ์ อนุกรรมการ

4. นางสาววิลาวัลย์  ตาน้อย

(ผู้อ�านวยการกองพัฒนาระบบราชการ 2 ส�านักงาน ก.พ.ร.)

อนุกรรมการและเลขานุการ

5. นางสาวน�้าเพชร  วงษ์ประทีป

(นักบัญชีช�านาญการ กรมบัญชีกลาง)

อนุกรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ

6. นางราณี  อุปการะกุล อนุกรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ

 	 	คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการ 

ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

1. รองศาสตราจารย์กุลภัทรา  สิโรดม ประธานอนุกรรมการ

2. นางอัญชลี  เต็งประทีป อนุกรรมการ

3. นางกรรณิการ์  งามโสภี อนุกรรมการ

4. นางนุชจรี ณ สงขลา 

(ผู้อ�านวยการกองประเมินผล 1 ส�านักงบประมาณ)

อนุกรรมการและเลขานุการ

5. นางประภาศรี  บุญวิเศษ 

(ผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี)

อนุกรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ

6. นางวัลนา  ภู่ส�าลี  

(นักวิชาการบัญชีช�านาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง)

อนุกรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ
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v อ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง

 1. ก�าหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและประเมินผลของกลุ่มกระทรวง กระทรวงหรือ ส่วนราชการ 

ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการตรวจสอบและ 

ประเมินผลในภาคราชการที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการก�าหนด รวมทั้งก�าหนดประเด็น

หัวข้อการตรวจสอบและประเมินผลในระดับกลุ่มกระทรวง กระทรวงหรือส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวงหรือทบวง ตามที่เห็นสมควร

 2. สอบทานส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

 3. รวบรวม วิเคราะห์และสรุปผลเป็นภาพรวมของกลุ่มกระทรวงจากรายงานการตรวจสอบและ 

ประเมินผลภาคราชการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวง หรือผลการสอบทาน 

ส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

 4. จัดท�ารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและ 

ประเมินผลภาคราชการก�าหนด

 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย
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v ส่วนราชการในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง

 	คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ

1. กระทรวงการคลัง 6. กระทรวงอุตสาหกรรม

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. กระทรวงคมนาคม 8. กระทรวงพลังงาน

4. กระทรวงพาณิชย์ 9. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

5. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 	คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านสังคม

1. กระทรวงแรงงาน 4. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2. กระทรวงศึกษาธิการ 5. กระทรวงวัฒนธรรม

3. กระทรวงสาธารณสุข 6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 	คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและ 

  การต่างประเทศ

1. กระทรวงการต่างประเทศ 3. กระทรวงมหาดไทย

2. กระทรวงกลาโหม 4. กระทรวงยุติธรรม
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 	 	คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการ 

ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

1. ส�านักนายกรัฐมนตรี 2. หน่วยงานไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวงหรือทบวง

 (1) ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  (1) ส�านักราชเลขาธิการ

 (2) ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  (2) ส�านักพระราชวัง

 (3) ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  (3) ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

 (4) ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ  (4) ส�านักงานป้องกันและปราบปราม 

  การฟอกเงิน

  (5) ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี  (5) ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

  (6) กรมประชาสัมพันธ์  (6) ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  (7) ส�านักงาน ก.พ. (7)  ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา

  (8) ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  (8) ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ  

  ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 

  พระราชด�าริ
  (9) ส�านักงาน ก.พ.ร. 

 (10) ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

  และสังคมแห่งชาติ

 (9) ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัด 

  ชายแดนภาคใต้

 (11) ส�านักงบประมาณ

 (12) ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 (13) กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภาย 

  ในราชอาณาจักร
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องค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด

v องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด

 	คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด คณะที่ 1

1. นายประสัณห์  เชื้อพานิช ประธานอนุกรรมการ

2. นางสาวแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์ อนุกรรมการ

3. นางมณีรัตน์  ศรีเสาวชาติ อนุกรรมการ

4. พันต�ารวจโท เธียรรัตน์  วิเชียรสรรค์ 

(ผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี)

อนุกรรมการและ

เลขานุการ

5. นางสาวกชพร  รักอยู่ (นักบัญชีช�านาญการพิเศษ  กรมบัญชีกลาง) อนุกรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

6. นางสาวฐิติกานต์  นิรามัย

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ ส�านักงานปลัด

ส�านักนายกรัฐมนตรี)

อนุกรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

 	คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด คณะที่ 2

1. นายมนัส  แจ่มเวหา ประธานอนุกรรมการ

2. รองศาสตราจารย์วรากรณ์  สามโกเศศ อนุกรรมการ

3. นางวนิดา  สักการโกศล อนุกรรมการ

4. นางประภาศรี  บุญวิเศษ 

(ผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี)

อนุกรรมการและ

เลขานุการ

5. นายอเนก  มีมงคล 

(ผู้อ�านวยการส�านักเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

อนุกรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

6. นางอารีย์  ทีฆะพันธุ์ 

(ผู้อ�านวยการส่วนตรวจสอบและพัฒนาขีดสมรรถนะ 

และศักยภาพของหน่วยงาน ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี)

อนุกรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ
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 	คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด คณะที่ 3

1. รองศาสตราจารย์ศักรินทร์  ภูมิรัตน ประธานอนุกรรมการ

2. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ อนุกรรมการ

3. นางสาวนันทน์  ถาวรังกูร อนุกรรมการ

4. นายสุรศักดิ์  เรียงเครือ  

(ผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรี  ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี)

อนุกรรมการและ

เลขานุการ

5. นางสุมิตรา  อติศัพท์ 

(ผู้อ�านวยการส�านักตรวจราชการส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี)

อนุกรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

6. นายวิชิตร์  แสงทองล้วน 

(ผู้อ�านวยการกองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส�านักงาน ก.พ.ร.)

อนุกรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

 	คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด คณะที่ 4

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์  อุวรรณโณ ประธานอนุกรรมการ

2. นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ อนุกรรมการ

3. นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ อนุกรรมการ

4. นางสาวปภัสมน  อัมราลิขิต 

(ผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรี  ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี)

อนุกรรมการและ

เลขานุการ

5. นายสยาม  ศิริมงคล 

(ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)

อนุกรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

6. นายธชัยพัชร  สีหพันธ์กลาง 

(นักวิเคราะห์งบประมาณช�านาญการ ส�านักงบประมาณ)

อนุกรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ
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v อ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด

 1. ก�าหนดนโยบายด้านตรวจสอบและประเมินผลของกลุม่จงัหวดัและจงัหวดัให้สอดคล้องกบันโยบายและ

แนวทางการตรวจสอบและประเมนิผลในภาคราชการทีค่ณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการก�าหนด 

รวมทั้งก�าหนดประเด็นหัวข้อการตรวจสอบและประเมินผลของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดตามที่เห็นสมควร

 2. สอบทาน ส่งเสริม และเสนอแนะมาตรการ เพื่อให้แต่ละกลุ่มจังหวัดและจังหวัดด�าเนินการให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 3. จัดท�ารายงานผลการตดิตามและประเมนิผลตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ

ก�าหนด

 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย
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v 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
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 	คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด คณะที่ 2

1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่

 (1) จังหวัดเชียงใหม่

 (2) จังหวัดล�าพูน

 (3) จังหวัดล�าปาง

 (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) จังหวัดก�าแพงเพชร

 (4) จังหวัดพิจิตร
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 	คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด คณะที่ 3

1.  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้แก่

 (1) จังหวัดอุดรธานี

 (2) จังหวัดหนองบัวล�าภู

 (3) จังหวัดหนองคาย

 (4) จังหวัดเลย

 (5) จังหวัดบึงกาฬ

2.  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้แก่

 (1) จังหวัดนครพนม

 (2) จังหวัดมุกดาหาร

 (3) จังหวัดสกลนคร

3.  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่

 (1) จังหวัดร้อยเอ็ด

 (2) จังหวัดขอนแก่น

 (3) จังหวัดมหาสารคาม

 (4) จังหวัดกาฬสินธุ์

4.  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่

 (1) จังหวัดอ�านาจเจริญ

 (2) จังหวัดศรีสะเกษ

 (3) จังหวัดยโสธร

 (4) จังหวัดอุบลราชธานี

5.  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้แก่

 (1) จังหวัดสุรินทร์

 (2) จังหวัดนครราชสีมา

 (3) จังหวัดชัยภูมิ

 (4) จังหวัดบุรีรัมย์
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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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องค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวง

v องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ�ากระทรวง

 	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

1. นายวรวิทย์  จ�าปีรัตน์ ประธานกรรมการ

2. นางสาวเพ็ญศรี  สรณารักษ์ กรรมการ

3. นายธีรภัทร  สันติเมทนีดล กรรมการ

4. นางเพ็ญจา  อ่อนชิต กรรมการ

5. นายจ�ารัส  ศักดิ์จิรพาพงษ์ กรรมการ

6. นายจิรายุ  นันท์ธราธร

(หัวหน้าผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรี)

กรรมการและเลขานุการ

7. นางสุจิตร  โชติพณิช 

(ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน)

กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

8. นางเพลินพิศ  โพธิสัตย์ 

(ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)

กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

 	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงกลาโหม

1. พลเรือเอก ประเสริฐ  บุญทรง ประธานกรรมการ

2. พลเอก สุนทร  ฮีสวัสดิ์ กรรมการ

3. พลอากาศเอก ครองธรรม  รักษ์งาร กรรมการ

4. พลเอก บัณฑิต  เนียมทันต์ กรรมการ

5. พลโท ทวี  แจ่มจ�ารัส กรรมการ

6. พลตรี ภราดร  จินดาลัทธ  

(ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบภายในกลาโหม)

กรรมการและเลขานุการ

7. พันเอก เดชนิธิศ  เหลืองามข�า  

(รองผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน) (ปรับย้าย)

กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

8. พันเอก โยธิน  พิมพการ  

(ผู้อ�านวยการกองตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  

ส�านักงานตรวจสอบภายในกลาโหม)

กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ
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 	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงการคลัง

1. นางพันธ์ทิพย์  สุรทิณฑ์ ประธานกรรมการ

2. นายวีระชัย  ตันติกุล กรรมการ

3. นายวินัย  วิทวัสการเวช กรรมการ

4. นายประกอบ  ตันติยาพงศ์ กรรมการ

5. นางทมยันตี  โปษยานนท์ กรรมการ

6. นายนรินทร์  กัลยาณมิตร  

(หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง)

กรรมการและเลขานุการ

7. นางสิริกานต์  มหาลี้ตระกูล  

(ผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง)

กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

8. นางสาวพิมลสิริ  ลิมปมาลัยพร

(นักวิชาการตรวจสอบภายในช�านาญการพิเศษ  

ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง) 

กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

 	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงการต่างประเทศ

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
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 	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1. นายสมบัติ  คุรุพันธ์ ประธานกรรมการ

2. นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร กรรมการ

3. นายนรวัฒน์  สุวรรณ กรรมการ

4. นายสุพล  ศรีพันธุ์ กรรมการ

5. นายศักดิ์ชาย  ทัพสุวรรณ กรรมการ

6. นางดุลยรัตน์  นิธิกฤตานุสรณ์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ) กรรมการและเลขานุการ

7. นางสาวสุภาพร  โทนสุวรรณ 

(นักวิชาการตรวจสอบภายในช�านาญการพิเศษ) (เกษียณอายุราชการ)

กรรมการและผู้ช่วย

เลขานุการ

 	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

  ของมนุษย์

1. นายสมเกียรติ  ฉายะศรีวงศ์ ประธานกรรมการ

2. นางสุรีย์ประภา  ตรัยเวช กรรมการ

3. พลต�ารวจโทนเรศ  เทียนกริม กรรมการ

4. นายปิติธรรม  ฐิติมนตรี กรรมการ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภา  งามลักษณ์ กรรมการ

6. นายอนุกูล  ปีดแก้ว
(ผู้อ�านวยการกองตรวจราชการ)

กรรมการและเลขานุการ

7. นางนาฏยา  ทินกร ณ อยุธยา 

(ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง)

กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

8. นายศราวุธ  มูลโพธิ์ 

(นักพัฒนาสังคมช�านาญการพิเศษ)

กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ



รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ครั้งที่ 2)184

 	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. นายเฉลิมพร  พิรุณสาร ประธานกรรมการ

2. นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์ กรรมการ

3. นางสมหญิง  เปี่ยมสมบูรณ์ กรรมการ

4. นายฉลอง  เทพวิทักษ์กิจ กรรมการ

5. นายปรีชา  สมบูรณ์ประเสริฐ กรรมการ

6. นางสาวสุมาลี  จันทร์ก�าเนิด 

(ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรรมการและเลขานุการ

7. นายวุฒิพงศ์  เนียมหอม 

(ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาระบบบริหาร ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

8. นางนงลักษณ์  เกตุเวชสุริยา 

(ผู้อ�านวยการส�านักตรวจราชการ ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

 	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงคมนาคม

1. นายถวัลย์รัฐ  อ่อนศิระ ประธานกรรมการ

2. นายอาวุธ  วรรณวงศ์ กรรมการ

3. นางสาวเพรามาตร  หันตรา กรรมการ

4. นายสุธีระ  อริยะวนกิจ กรรมการ

5. นายชัยศักดิ์  อังค์สุวรรณ  กรรมการ

6. นายก้องเกียรติ  เกิดศรีพันธ์ุ 

(นักวิชาการตรวจสอบภายในช�านาญการพิเศษ)

กรรมการและเลขานุการ

7. นางดวงใจ  อนุสรณ์ชัย 

(นักวิชาการตรวจสอบภายในช�านาญการพิเศษ) 

กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ

8. นางกนกพร  นอบน้อม 

(นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ)

กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ
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 	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. นายชนะ  รุ่งแสง ประธานกรรมการ

2. นางนิศานาท  สถิรกุล กรรมการ

3. นายอดิศักดิ์  ทองไข่มุกต์ กรรมการ

4. นายสมชัย  เพียรสถาพร กรรมการ

5. นายวิรัตน์  ขาวอุปถัมภ์ กรรมการ

6. นางนิตยา  สหนันท์พร 

(นักวิชาการตรวจสอบภายในช�านาญการพิเศษ รักษาการในต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านการตรวจสอบภายในท�าหน้าที่ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน)

กรรมการและเลขานุการ

7. นางจินตนา  เหลืองวิไลย์ 

(ผู้อ�านวยการส�านักตรวจและประเมินผล)

กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

8. นางสิริมณี  ชุมเรียง 

(นักวิชาการป่าไม้ช�านาญการพิเศษ รักษาการในต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

พัฒนาระบบบริหาร ท�าหน้าที่ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)

กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

 	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1. นายสือ  ล้ออุทัย ประธานกรรมการ

2. นายสมบูรณ์  เมฆไพบูลย์วัฒนา กรรมการ

3. นายเฉลิมชัย  เอกก้านตรง กรรมการ

4. นายสมเกียรติ  ศิริวัฒนโชค กรรมการ

5. รองศาสตราจารย์อธิคม  ฤกษบุตร กรรมการ

6. นางสาวพิยะดา  สุดกังวาล

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)

กรรมการและเลขานุการ

7. นางสาวปวีร์รวี  อินนุพัฒน์ 

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ)

กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

8. นางสาวขวัญจิต  จินดานุรักษ์ 

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)

กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ
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 	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงพลังงาน

1. นายปราโมทย์  เอี่ยมศิริ ประธานกรรมการ

2. นางปรียาภรณ์  วิเวกาภิรัต กรรมการ

3. นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา กรรมการ

4. นายพีระพล  สาครินทร์ กรรมการ

5. นายรัตนชัย  นามวงศ์ กรรมการ

6. นายสุชาลี  สุมามาลย์ 
(หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน)

กรรมการและเลขานุการ

7. นายประเทือง  ชะอุ่ม 

(ผู้อ�านวยการกองตรวจและประเมินผล)

กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

8. นางพัทธ์ธีรา  สายประทุมทิพย์ 

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ)

กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

 	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงพาณิชย์

1. นางพวงรัตน์  อัศวพิศิษฐ์ ประธานกรรมการ

2. นางเบญจวรรณ  รัตนประยูร กรรมการ

3. นายจักกพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการ

4. นางวรรณ์นิภา  สุพรรณโอชากุล กรรมการ

5. นางสาวกอบสุข  เอี่ยมสุรีย์ กรรมการ

6. นางธนันดา  ทีปวัชระ

(ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)

กรรมการและเลขานุการ

7. นางวรรณดี  ตะโคดม 

(ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)

กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ

8. นางชไมพร  ล้วนเส้ง 

(นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)

กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ
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 	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงมหาดไทย

1. นายวิชัย  ศรีขวัญ ประธานกรรมการ

2. นายเมฆินทร์  เมธาวิกูล กรรมการ

3. นายพูลศักดิ์  ประณุทนรพาล กรรมการ

4. นายเริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการ

5. นายวิทยา  พานิชพงศ์ กรรมการ

6. นายสมคิด  จันทมฤก (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย) กรรมการและเลขานุการ

7. นางสาวสุภารัตน์  เอกวานิช 

(ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย)

กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

8. นางปานจิตต์  มังคลัษเฐียร 

(นักวิชาการตรวจสอบภายในช�านาญการพิเศษ ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)

กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

 	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงยุติธรรม

1. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ ประธานกรรมการ

2. นายนัที  เปรมรัศมี กรรมการ

3. นายเจียม  เสาวภา กรรมการ

4. พลเอก วิชิต  สาทรานนท์ กรรมการ

5. นางสาวกาญจนามาส  ช�านาญกิจ 

(หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง)

กรรมการและ

เลขานุการ

6. นางสาวศิรินุช  ศรีเมือง 

(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม)

กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

7. นางสาวพัชรศรี  ศรีเมือง 

(หัวหน้าส�านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม)

กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ
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 	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงแรงงาน

1. นายสีมา  สีมานันท์ ประธานกรรมการ

2. นางเจตนา  มีเพียร กรรมการ

3. นายฐาปบุตร  ชมเสวี กรรมการ

4. นายผดุงศักดิ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ

5. นายปั้น  วรรณพินิจ กรรมการ

6. นายสุทธิ  สุโกศล (ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน) กรรมการและเลขานุการ

7. นางสาวรัชนี  ศรีชนะชัยโชค 

(นักวิชาการตรวจสอบภายในช�านาญการพิเศษ)

กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

8. นางสาวกาญจนกัญจ์  มงคลสีมานนท์ 

(นักวิชาการแรงงานช�านาญการพิเศษ)

กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

 	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงวัฒนธรรม

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 

(ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)

กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

8. นางวรรณวิภา  จาปะสุข 

(ผู้อ�านวยการส�านักตรวจและประเมินผล)

กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ



รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ครั้งที่ 2) 189

 	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. นายอภิชัย  ชวเจริญพันธ์ ประธานกรรมการ

2. นายเขมทัต  สุคนธสิงห์ กรรมการ

3. นายปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์ กรรมการ

4. นายอนุสรณ์  แสงนิ่มนวล กรรมการ

5. นายแสงชัย  เอกพัฒนพาณิชย์ กรรมการ

6. นางสาวกัญญ์อาภา  ศรีวิสาร 

(ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง)

กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ

 	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงศึกษาธิการ

1. นางระรินทิพย์  ศิโรรัตน์ ประธานกรรมการ

2. นายปัญญา  แก้วกียูร กรรมการ

3. นางรุ่งเรือง  สุขาภิรมย์ กรรมการ

4. นางอรทัย  มูลค�า กรรมการ

5. นางสาววิภา  โอสถารมย์ กรรมการ

6. นายประสพ  กันจู

(ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง)

กรรมการและเลขานุการ

7. นายวัฒนชัย  จันทร์วีนุกูล 

(หัวหน้ากลุ่มติดตามประเมินผลส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

8. นางสาววันรวี  จุลเสน 

(นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ)

กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ



รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ครั้งที่ 2)190

 	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงสาธารณสุข

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�านวยการส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

8. นางสาวเครือพันธุ์  บุกบุญ 

(นักวิชาการตรวจสอบภายในช�านาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง)

กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

 	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงอุตสาหกรรม

1. นายโกศล  ใจรังษี ประธานกรรมการ

2. นายอนุสรณ์  เนื่องผลมาก กรรมการ

3. นายเสน่ห์  นิยมไทย กรรมการ

4. นายพงษ์เทพ  จารุอ�าพรพรรณ กรรมการ

5. นายสุรพล  ชามาตย์ 

(หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม)

กรรมการและเลขานุการ

6. นางสุปิยา  ลิมป์กฤตนุวัตร์ 

(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)

กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ
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v อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวง

 1. ก�ากบัดแูลระบบการตรวจสอบและประเมนิผลของกระทรวงและหน่วยงานในสงักดัให้เป็นตามมาตรฐาน 

ที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการก�าหนด

 2. สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ 

และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา

 3. สอบทานรายงานผลการด�าเนินงานและรายงานผลสถานะทางการเงินของกระทรวงและหน่วยงาน 

ในสังกัด

 4. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงให้รัฐมนตรี 

พร้อมทั้งส่งส�าเนาให้ปลัดกระทรวงและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการทราบทุกหกเดือน 

เว้นแต่มีเรื่องจ�าเป็นเร่งด่วนให้รายงานทันที

 5. เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดมาชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นหรือเรียกเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 

เพื่อประกอบการพิจารณา

 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย
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ภาคผนวก 2 : รายชื่อฝ่ายสนับสนุน
 คณะกรรมการตรวจสอบและ
 ประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ
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ภาคผนวก 2 : รายชื่อฝ่ายสนับสนุน
 คณะกรรมการตรวจสอบและ
 ประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ 

รายชื่อฝ่ายสนับสนุน คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับการก�าหนดแนวทางฯ

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  บ�ารุงกิจ

2. นางสาวดวงกมล  วิมลกิจ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ

1. นางนันท์ชญาน์  จิรากร
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

กลุ่มกระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี 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 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

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
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คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงกลาโหม

1. พันเอก ส�าเริง  โกศลานันท์ 3. นาวาอากาศโท สุริยะ  แพ่งสุภา

2. พันเอกหญิง หม่อมหลวง สุภัทรา  พรหมไชยวงศ์ 4. พันโท กิตติยุทธ  บุษยาภา

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงการคลัง

1. นายปกรณ์  ปิติกุลตัง 3. นางสาวเพ็ญศิริ  เพชรไข่

2. นางสาววลีลักษณ์  รินดวงดี

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงการต่างประเทศ

1. นางอัญญาพร  เลิศพงศาภรณ์ 2. นางสาวสาลี  เดชพิณ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1. นายอนุกูล  ปีดแก้ว 4. นางสาวพรพรรณ  ชลิทธิกุล

2. นางนาฏยา  ทินกร ณ อยุธยา 5. นางสาวจินตนา  เอกอมร

3. นายศราวุธ  มูลโพธิ์

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. นางสาวสุมาลี  จันทร์ก�าเนิด 3. นายวุฒิพงศ์  เนียมหอม

2. นางนงลักษณ์  เกตุเวชสุริยา

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงคมนาคม

1. นางกนกพร  นอบน้อม 4. นางกชกร  วุฒิเดชาชัย

2. นางสาวณิชกานต์  ปกติจิตต์ 5. นางสาวมุฑิกา  ตั้งสิทธิวัฒน์คะ

3. นางสาวภักชนิพ์  ชุ่มมั่น
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คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. นางสาวสุฑารัตน์  ช�านาญดี 4. นางสาววิปัศยา ต๊ะผัด

2. นางสาวอารีย์  จานิมิตร 5. นางสาวณดา  ภาณุวัฒน์ภิญโญ

3. นาวสาวปุญชรัศมิ์  ฉัตรกุล ณ อยุธยา

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1. นางสาวพิยะดา  สุดกังวาล 3. นางสาวขวัญจิต  จินดานุรักษ์

2. นางสาวปวีร์รวี  อินนุพัฒน์ 4. นายเวทางค์  พ่วงทรัพย์ 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงพลังงาน

1. นางมยุเรศ  เชยปรีชา 2. นายกฤชชัย  อุทิศผล

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงพาณิชย์

1. นายสมพร  ธรรมบูชิต

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงมหาดไทย

1. นายประดิษฐ์  สร้อยจิตร 2. นางสาววนิดา  ผางน�้าค�า

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงยุติธรรม

1. นางมะลิวรรณ  วิสุทธิศักดิ์ 2. นางสาวมณีรัตน์  คูศรีเทพประทาน

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงวัฒนธรรม

1. นางภัสนันท์  สมนาค 3. นางสาวนงนุช  สิงห์พิลา

2. นางพิมพร  จิรศิริเลิศ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงศึกษาธิการ

1. นางสาวรุ้งทิพย์  เมืองโคตร 3. นางสาวนิลวรรณ  ดาราเมือง

2. นางสาวมนณภา  เอี่ยมอุไร 4. นายประยูร  ทองมาก
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คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1. นางสาววนัสสา  แดงน้อย

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงแรงงาน

1. นางสาวภัทรพร  สมันตรัฐ 3. นายสุทธิพงษ์  โกศลวิริยะกิจ

2. นางกิ่งกาญจน์  พงษ์ถาวรวิช

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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�ากระทรวงสาธารณสุข

1. นางสาวพิไลวรรณ  บุญอดุลยรัตน์ 3. นางสาวพลอยชมพู  จอมพารา

2. นางสาวกรภัทร  วันแก้ว 4. นายวรพจน์  จันทร์วงษ์

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงอุตสาหกรรม

-



รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ครั้งที่ 2)200



ภาคผนวก 3 : สำาเนาหนังสือส่วนราชการ
 ประกอบการพิจารณา
 ของคณะรัฐมนตรี
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