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 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 ไดกําหนดใหมี
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) เพื่อทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย แนวทาง และ
ประเด็นหัวขอการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยระเบียบดังกลาว ค.ต.ป. ไดกําหนดกลไก
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํา
กระทรวง 20 คณะ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) เกี่ยวกับการกําหนด
แนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 1 คณะ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง 3 คณะ อ.ค.ต.ป. 
กลุมจังหวัด 1 คณะ และ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ 4 คณะ เพื่อทําหนาที่ในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ตามแนวทางที ่ค.ต.ป. กาํหนด โดยมเีจตนารมณเพือ่เสรมิสรางความเขมแขง็ของการกาํกบัดแูลและควบคมุตนเองทีด่ี
ของสวนราชการ 
 สําหรับการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของสวนราชการตามแผนงานโครงการ และนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
เพื่อใหสวนราชการไดมีการดําเนินงานภายใตระบบการตรวจสอบและกํากับดูแลอยางรอบคอบ อีกทั้งในป 2561 
ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ เพื่อทําหนาที่ ติดตาม ประเมินผล 
และคนหาความเสี่ยงที่จะเปนอุปสรรคทําใหการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลไมประสบผลสําเร็จ 
ซึ่งจะมีการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอตอรัฐบาลเพื่อประกอบการตัดสินใจนําไปสูการกําหนดแนวทาง
ที่จะแกไข ปรับปรุง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
  การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ 1. การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการที่สําคัญ จํานวน 2 แผนงาน ไดแก แผนงานบูรณาการ 
การบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ และแผนงานบรูณาการการจดัการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนษุย  2. การตดิตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรสําคัญที่ดําเนินการแลวเสร็จ ในชวงปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 - 2560 อยางนอยปละ 3 โครงการ 
 ค.ต.ป. หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนใหกับสวนราชการในการมีระบบการกํากับดูแล
ตนเองที่ดี และผลสําเร็จที่ไดจากการดําเนินงานในครั้งนี้เปนผลมาจากความรวมมือของหลายฝายทั้งจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ ในฐานะผูสอบทาน และทีมงานสนับสนุนของ
ฝายเลขานกุาร รวมทัง้การสนบัสนนุขอมลูการตรวจสอบของสวนราชการและจงัหวดั ค.ต.ป. จงึขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
                 พฤศจิกายน  2561
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บทสรุปผูบริหารบทสรุปผูบริหาร
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บทสรุปผูบริหาร

 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ไดกำหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ 

ใชเปนแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการของสวนราชการและจังหวัด ทั้งนี้ 

เพ่ือเสริมสรางความนาเช่ือถือและความม่ันใจแกสาธารณชนตอผลการดำเนินงานของสวนราชการวาไดมีการตรวจสอบ

และกำกับดูแลอยางรอบคอบ และเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของการกำกับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของ

สวนราชการ อันจะนำไปสูการบรรลุเจตนารมณตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั ้งที ่ 1 เปนการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จ ซึ่งจะประกอบดวย 2 สวน ไดแก

 1. โครงการตามแผนงานบูรณาการสำคัญ จำนวน 2 แผนงาน รวมจำนวน 46 โครงการ ไดแก

     •   แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (จำนวน 28 โครงการ)

     •   แผนงานบูรณาการการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย (จำนวน 18 โครงการ)

   2. โครงการตามยุทธศาสตรสำคัญ จำนวน 33 โครงการ (โครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จตาม

ยุทธศาสตรกระทรวง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

รวมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล จำนวนทั้งสิ้น 79 โครงการ สรุปดังนี้ 

 1. โครงการตามแผนงานบูรณาการสำคัญ จำนวน 2 แผนงาน จำนวนทั้งสิ้น 46 โครงการ หรือคิดเปน

รอยละ 90.20 ของโครงการทั้งหมด และงบประมาณที่ตรวจติดตาม 66,421.8373 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

94.88 ของงบประมาณท้ังหมด สำหรับผลการเปรียบเทียบผลผลิต ผลการใชจายงบประมาณ และผลลัพธ สรุปผลได ดังน้ี

  1.1 ขอมูลเปรียบเทียบระหวางผลผลิตกับผลการใชจายงบประมาณ

ผลการใชจายงบประมาณ
ดีมาก

ดีมาก
ดี

ดี

พอใช

พอใช

ควรปรับปรุง

ควรปรับปรุง

N/A

N/A

รวม

รวม 13

12

1

1 1

1 6

16

27
2
-
-

17

8

8 1 2 22 46

ผล
ผลิ

ต
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      โครงการท่ีมีผลการใชจายงบประมาณดี - ดีมาก และผลผลิตดี - ดีมาก มีจำนวน 20 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 43.48 

โดยสวนใหญเปนโครงการของกระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย สำนักนายกรัฐมนตรี 

สวนราชการไมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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 1.2 ขอมูลเปรียบเทียบระหวางผลผลิตกับผลลัพธ

ผลลัพธ
ดีมาก

ดีมาก
ดี

ดี

พอใช

พอใช

ควรปรับปรุง

ควรปรับปรุง

N/A

N/A

รวม

รวม 15

15 1 1

1
17
1
-
-
-

- - 1 2 18

ผล
ผลิ

ต

      โครงการที่มีผลผลิตดี - ดีมาก และผลลัพธดี - ดีมาก มีจำนวน 15 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 83.33 

ของจำนวนโครงการที ่ตรวจติดตามทั ้งหมด โดยโครงการสวนใหญเปนของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 5 โครงการ 

และกระทรวงแรงงาน 3 โครงการ

 1.3 ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ

1) แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

• ปญหา/อุปสรรค

      (1) ไมมีการบูรณาการอยางแทจริงตั้งแตการจัดลำดับความสำคัญตามยุทธศาสตรและพื้นที่ใหเกิดความชัดเจน 

สงผลทำใหการดำเนินการแผนงาน/โครงการไมไดผลสัมฤทธิ ์ตามที่ตองการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณภายใต

แผนบูรณาการฯ สวนใหญเปนไปตามภารกิจของหนวยงานมิไดมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการในพื้นที่เปาหมาย

ตามยุทธศาสตรเดียวกัน

      (2) การกำหนดเปาหมายของแผนงานกับแนวทางการตรวจสอบของ ค.ต.ป. ควรเนนใหมีการกำหนดเปาหมาย

ที่สามารถวิเคราะห และสะทอนถึงผลลัพธได

      (3) ยังไมมีการกำหนดหนวยงานในการตรวจสอบรับรองคุณภาพน้ำ เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการใชน้ำสำหรับอุปโภค

ในโครงการภายใตแผนงานบูรณาการฯ

      (4) หนวยงานในระดับพื้นที่ เชน อบจ. และ อบต. บางพื้นที่ไมมีการบำรุงรักษาผลผลิตที่ไดรับมอบอยางตอเนื่อง

ทำใหไมไดประโยชนจากโครงการเทาที่ควร
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• ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในภาพรวม

      (1) ควรนิยามงบบูรณาการดานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใหชัดเจนวามีองคประกอบและลักษณะงานอยางใด 

เพื ่อใหการบริหารจัดการงบประมาณบูรณาการเกิดประสิทธิภาพและคุมคา รวมถึงการวางแผนกำหนดเปาหมาย

ใหครอบคลุมทั้งภารกิจ หนวยงาน และพื้นที่เปาหมายในการดำเนินงานของแตละปใหชัดเจน 

      (2) การจัดสรรงบประมาณควรพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ โดยดำเนินการแกปญหาในพื้นที่ลุมน้ำ กลุมลุมน้ำ

ท่ีประสบปญหาท่ีรุนแรงตามสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงและเกิดข้ึนบอย ท้ังน้ี การกำหนดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือแกไขปญหา

ดานทรัพยากรน้ำ ควรพิจารณาใหครอบคลุมทั้งในแงมุมเชิงวิศวกรรมแหลงน้ำ และความเปนธรรมระหวางประชาชน

กลุมผูไดรับผลประโยชนกับผูเสียผลประโยชนประกอบดวย
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• ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในภาพรวม (ตอ)

      (3) ควรปรับเปล่ียนแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล โดยกำหนดใหแผนงาน/โครงการท่ีดำเนินการมากกวา 1 ป 

ตองรายงานความคืบหนา ปญหาอุปสรรค เพื่อเปนขอมูลประกอบของการพิจารณาแผนงาน โครงการขนาดใหญตอไป 

รวมทั้งควรใหมีการกำหนดเปาหมาย ตัวชี้วัดคุณภาพ เพื่อใชประกอบการวิเคระหผลการดำเนินงานใหสามารถสะทอน

ถึงผลสัมฤทธิ์ และประเมินผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ 

      (4) เพื ่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมีเอกภาพ และนำไปสูการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำทั้งระบบ ควรปรับปรุงการจัดทำแผนงาน/โครงการ/งบประมาณใน 2 ระดับ คือ

         (4.1) ปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนงานและงบประมาณ โดยกำหนดกลยุทธ/มาตรการ/เปาหมาย/ผลลัพธ/

ผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ และแสดงความเชื่อมโยง

เปาหมายใหครอบคลุม ครบถวนทุกมิติ และในทุกระดับ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สทนช.) ควรมีสวนรวม

ในการพิจารณาแผนงานในทุกขั้นตอน 

         (4.2) จัดทำศูนยขอมูลแผนงาน/โครงการดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศที่มีการกลั่นกรอง 

จำแนกงานใหสอดคลองกับแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ และจัดลำดับความสำคัญตามเปาหมาย

ในทุกมิติ โดยนำระบบสารสนเทศมาชวยในการจัดเก็บและประมวลขอมูลเพื่อเปนฐานขอมูลตอไป

      (5) ควรมีการบูรณาการขอมูลจากภาคสวนตาง ๆ เชน ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา ขอมูลการศึกษาวิจัย

ดานทรัพยากรน้ำของหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน 

      (6) รัฐบาลควรใหความสำคัญในการลดของเสียจากแหลงกำเนิดซึ่งการบำบัดน้ำเสียเปนเรื่องสำคัญ อยางไรก็ตาม 

การกอสรางโรงบำบัดน้ำเสียขนาดใหญมีมูลคาการลงทุนสูงและมีการตอตานจากชุมชน ทั้งนี้ โครงการดานการจัดการ

คุณภาพน้ำที่ผานมาไดรับการจัดสรรงบประมาณในสัดสวนที่นอย

      (7) สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สทนช.) ควรมีการติดตามแผนงาน โครงการภายใตมิติงานตามยุทธศาสตรพื้นที่

และมิติงานตามยุทธศาสตรกระทรวง/หนวยงาน เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศมีประสิทธิภาพ

และเปนเอกภาพ 

      (8) ควรมีการกำหนดแนวทางของการสงมอบงานจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว เพื่อใหมี

หนวยงานที่รับผิดชอบชัดเจนในการบำรุง ดูแลรักษา เชน ติดตั้งปายประชาสัมพันธวามีการสงมอบใหหนวยงานใด

รับผิดชอบ เปนตน
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2) แผนงานบูรณาการการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย

• ปญหา/อุปสรรค

      (1) เนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนปแรกของการจัดทำแผนงานบูรณาการการจัดการปญหาแรงงานตางดาว

และการคามนุษย แผนงานบูรณาการดังกลาวจึงเปนเพียงการนำโครงการและงบประมาณของหนวยงานที่เกี่ยวของ

มารวมไวดวยกันเทานั้น จึงมีขอจำกัดในเชิงคุณภาพของแผนงานการบูรณาการฯ การถายทอดตัวชี้วัด การแปลงแผนไปสู

การปฏิบัติ การกำหนดเปาหมาย และตัวช้ีวัดไมชัดเจน ไมสามารถสะทอนถึงผลการใชทรัพยากรและการจัดสรรงบประมาณ

อยางคุมคา นอกจากน้ี ยังไมมีการบูรณาการขอมูลเพ่ือประโยชนของการขับเคล่ือนระหวางหนวยงาน เชน กระทรวงแรงงาน 

และสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนตน 
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• ปญหา/อุปสรรค (ตอ)

      (2) การกระทำความผิดเกี่ยวกับการคามนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งการกระทำความผิดใน 3 รูปแบบ ที่เปนปญหาสำคัญ 

คือ การคาประเวณี การบังคับใชแรงงาน และการนำคนมาขอทานเปนปญหาที่มีความซับซอนและรุนแรงมากขึ้น

จากปจจัยที่เกี่ยวของ อาทิ การขยายตัวของสังคมเมือง การพัฒนาเทคโนโลยี  ปญหาแรงงานตางดาวเขาประเทศไทย

โดยผิดกฎหมาย จึงทำใหการปองกันแกไขปญหามีความยุงยากมากยิ่งขึ้น 

      (3) ยังพบปญหาแรงงานตางดาวกลุมอื่นที่มีการลักลอบเขาประเทศและทำงานโดยผิดกฎหมาย เชน เวียดนาม 

บังคลาเทศ จีน เปนตน

      (1) การแกไขปญหาการคามนุษยตองบูรณาการและสรางความรวมมือของทุกภาคสวน (partnership) ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และทวิภาคี (ความรวมมือระหวางประเทศ อาทิ ไทย - เมียนมา) และควรเพิ่มการประชาสัมพันธเผยแพร

ความรูเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคามนุษยและบทลงโทษ รวมถึงมีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด

และตอเนื่อง เรงรัดการดำเนินคดีกับผูกระทำความผิดอยางจริงจัง โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐที่กระทำความผิด ควรไดรับ

การลงโทษทั้งทางวินัยและกฎหมายรุนแรงกวาคนทั่วไป

      (2) ในการแกไขปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษยของประเทศไทยควรมีการสรางความรูความเขาใจ โดยควร

สำรวจพฤติกรรมการบริโภคสื่อ และเลือกใชสื่อใหตรงกับกลุมเปาหมาย เพื่อใหทุกกลุมเขาใจถึงการดำเนินงาน

• ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในภาพรวม

 2. โครงการตามย ุทธศาสตร สำค ัญ จำนวน 33 โครงการ (โครงการท ี ่ดำเน ินการแล วเสร ็จตาม

ยุทธศาสตรกระทรวง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559) ไดแก กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย กระทรวงพลังงาน 

กระทรวงอ ุตสาหกรรม กระทรวงด ิจ ิท ัลเพ ื ่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศ ึกษาธ ิการ กระทรวงว ัฒนธรรม 

และกระทรวงยุติธรรม ไดรับจัดสรรงบประมาณทั ้งสิ ้น 10,227.83 ลานบาท สำหรับผลการเปรียบเทียบผลผลิต 

ผลการใชจายงบประมาณ และผลลัพธ สรุปผลได ดังนี้

 2.1 ขอมูลเปรียบเทียบระหวางผลผลิตกับผลการใชจายงบประมาณ

LXX

V

ผลการใชจายงบประมาณ
ดีมาก

ดีมาก
ดี

ดี

พอใช

พอใช

ควรปรับปรุง

ควรปรับปรุง

N/A

N/A

รวม

รวม 22

19 3

13

1 29
4
-
-
-

6

6 4 1 - 33

ผล
ผลิ

ต

      โครงการที่มีผลการใชจายงบประมาณดี - ดีมาก และผลผลิตดี - ดีมาก มีจำนวน 28 โครงการ โดยสวนใหญ

เปนโครงการของกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ 

และกระทรวงยุติธรรม เปนตน
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ผลลัพธ
ดีมาก

ดีมาก
ดี

ดี

พอใช

พอใช

ควรปรับปรุง

ควรปรับปรุง

N/A

N/A

รวม

รวม 24

23

1

1

1
29
2
-
-
-

5

5 - - 2 31

ผล
ผลิ

ต

      โครงการที่มีผลผลิตดี - ดีมาก และผลลัพธดี - ดีมาก มีจำนวน 29 โครงการ โดยโครงการสวนใหญเปนของ

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย และกระทรวงอุตสาหกรรม 

เปนตน
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 2.2 ขอมูลเปรียบเทียบระหวางผลผลิตกับผลลัพธ

 2.3 ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ

ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในภาพรวม

1) ยุทธศาสตรการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืนและเปนธรรม

      (1) การขาดการบูรณาการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ

      (2) การขาดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

      (3) การดำเนินโครงการมีระยะเวลาสั้น ทำให

ขาดความพรอมในการดำเนินงาน  

      (4) การใหบริการไมเพียงพอ เน่ืองจากผูรับบริการ

มีจำนวนมาก รวมถึงเจาหนาท่ีในสวนภูมิภาค (จังหวัด) 

มีจำนวนไมเพียงพอกับภารกิจ

      (5) การตอตานและไมยอมรับของประชาชนหรือ

ชุมชนในพ้ืนท่ี

   (1) สำนักงบประมาณควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ

และครอบคลุมการดำเนินการทั้งหมด โดยเฉพาะโครงการที่เปน

ยุทธศาสตรสำคัญของประเทศ และโครงการที่มีผูรับผิดชอบ

หลายหนวยงาน ควรมีการจัดสรรงบประมาณในเชิงบูรณาการ 

เพื่อใหการดำเนินการบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว 

   (2) รัฐบาลควรมีการปรับเปล่ียนหรือพัฒนาโครงการธงฟาราคา

ประหยัดใหมีความยั่งยืน โดยเนนการพัฒนาแหลงทำกินของ

ประชาชนในพื ้นที ่ดอยโอกาส เชน โครงการตลาดเคลื ่อนที ่ 

(mobile unit) เพื่อใหคำแนะนำอาชีพ และสรางตลาดใหกับ

ชุมชน เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงและนำไปพัฒนาตนเองได 

   (3) หนวยงานที่เกี่ยวของกับการแกปญหาสินคาเกษตร เชน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน 

ควรมีการบูรณาการแผนการปฏิบัติการในการแกไขปญหา

สินคาเกษตรรวมกัน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

ในการส่ือสารและวางแผน และรวมกันกำหนดแผนยุทธศาสตรเรงดวน 

ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อใหมีความตอเนื่อง 

   (4) ควรมีการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนใน

โครงการที่ดำเนินการตอเนื่องหลายป เพื่อนำมาวิเคราะห และ

ปรับปรุงการดำเนินโครงการ
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ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในภาพรวม

2) ยุทธศาสตรเรงรัดวางรากฐานการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ

      (1) ผูรับบริการขาดความรูความเขาใจในขั้นตอน

การดำเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและ

ขาดทักษะการบริหารจัดการ (วท.)

      (2) พบวาปญหาการปรับเปลี่ยนบุคลากรทำให

เกิดผลกระทบตอการดูแลการปฏิบัติงานในสถานี

เฝาระวังภัยทางนิวเคลียรและรังสี (วท.)

      (3) ผูประกอบการขาดความพรอมดานเงินลงทุน 

โครงการทดสอบสินคา OTOP ของ (วท.)

   (1) ควรมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินการที่ผานมา 

ความเสี่ยง และปญหาอุปสรรค รวมถึงขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

และนำมาวิเคราะห สรุปผล เพื่อเปนขอมูลประกอบการกำหนด

นโยบาย และเตรียมความพรอมในการดำเนินงานในอนาคต

   (2) รัฐบาลและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควรให

ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายดานการปองกันภัยคุกคามทาง

เทคโนโลยี และการใชเทคโนโลยีอยางมั่นคงปลอดภัยเพื่อปองกัน

ความเสียหายและสรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยี ทั้งในและ

ตางประเทศ รวมท้ังสงผลตอการจัดอันดับประเทศในระดับสากลดวย 

   (3) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควรใหความสำคัญ

ในเร่ืองการเพ่ิมอัตรากำลังและการกำหนดคุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน

ดานการสืบสวนเกี ่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และ

การพิสูจนหลักฐานทางเทคโนโลยี ซึ ่งอาชญากรรมดังกลาว

มีแนวโนมเพิ ่มข ึ ้นอย างตอเนื ่องและตองใชบุคคลากรที ่ม ี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาดำเนินการ 

   (4) สำนักงานปรมาณูเพื ่อสันติในฐานะหนวยกำกับดูแล

ความปลอดภัยการใชพลังงานนิวเคลียร ควรใหความสำคัญเก่ียวกับ

การทำความเขาใจกับสาธารณชนในเรื่องการใชประโยชน และ

การควบคุมใหปลอดภัย เพื่อใหประชาชนยอมรับในเรื่องการใช

ประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรที่สามารถสรางประโยชนใหกับ

ประเทศได 
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      (1) กระทรวงวัฒนธรรมยังไมสามารถขยายผล

ตนแบบผลิตภัณฑประมาณ 1,000 รายการ ซ่ึงดำเนินการ

ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไปสูผูประกอบการ

เพ่ือนำไปผลิตเปนสินคาจัดจำหนาย

      (2) กระทรวงยุติธรรมยังไมไดใชประโยชนจากระบบ 

Cloud Computing ในการเชื่อมโยงขอมูลและระบบ

มากเทาที่ควร

      (3) ข้ันตอนการนำเงินชวยเหลือของกองทุนยุติธรรม 

หมุนกลับมาใหความชวยเหลือประชาชนรายอื่น ๆ 

ตองใชระยะเวลาในการดำเนินงานนาน

   (1) กระทรวงยุติธรรมควรสงเสริมการจัดทำยุทธศาสตรดาน

สารสนเทศในภาพรวมของกระทรวง และหนวยงานระดับกรม 

ใหมีความสอดคลองและเชื ่อมโยงขอมูลและระบบเพื ่อใหเปน

สังคมดิจิทัลใหครบถวนทุกสวนราชการ

   (2) กระทรวงยุติธรรมควรเรงรัดดำเนินการเก่ียวกับการใชหนังสือ

ค ้ำประก ันการปล อยต ัวช ั ่วคราวของผ ู ต องหาหร ือจำเลย

แทนการวางเงินประกัน ใหมีขอสรุปอยางเปนรูปธรรม โดยใหมีการจัดต้ัง

คณะกรรมการรวมระหวางกระทรวงยุต ิธรรมกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันพิจารณากำหนดแนวทาง รวมทั้งปญหา

อุปสรรคในการดำเนินงานในดานกฎหมายหรือขอบังคับ และ

ขั้นตอนการดำเนินการ

3) ยุทธศาสตรการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
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ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในภาพรวม
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      (4) กระทรวงศึกษาธิการยังไมมีนโยบายชัดเจน

ในการวางแผนจัดการอัตรากำลัง และผูปฏิบัติงาน

ในบางตำแหนงขาดความรูความเขาใจในระเบียบปฏิบัติ 

(ศธ.) 

   (3) คณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม และสำนักงานปลัด

กระทรวงยุติธรรมควรติดตามการดำเนินงานกองทุนยุติธรรม

ใหมีการบริหารจัดการองคกรที ่ดีในดานการปฏิบัติการ และ

ดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน พรอมทั ้งกำกับดูแลให

สำนักงานกองทุนยุติธรรมปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ใหเปนไป

ตามเกณฑการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน

   (4) กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการวางแผน

จัดการอัตรากำลังในตำแหนงงานทุกระดับ รวมทั้งกำหนดแผน

การจัดจางบุคลากรในตำแหนงตาง ๆ เพื่อใหครูไดปฏิบัติงานตาม

ภารกิจหลักไดอยางเต็มที่ และเพื่อใหบุคลากรที่จางมีความมั่นคง

ในอาชีพ

   (5) กระทรวงวัฒนธรรมควรใหความสำคัญในการบริหารจัดการ

เรื่องลิขสิทธิ์ของตนแบบผลิตภัณฑของกรมศิลปากรที่ยังไมเกิด

ผลลัพธอยางเต็มที่ โดยควรจัดใหมีเวทีการปรึกษาหารือระหวาง

ผูมีอำนาจหนาที่ที ่เกี ่ยวของกับการบริหารจัดการเรื ่องลิขสิทธิ ์

ของตนแบบผลิตภัณฑใหเปนที่ยุติ 

4) ยุทธศาสตรสำคัญของกระทรวง ท่ีคัดเลือกโครงการตรวจเพ่ิมเติม

      (1) มีความยุงยากในการประสานงานระหวาง

กรมอุตุนิยมวิทยา และการทาอากาศยาน ซึ ่งเปน

เจาของพื ้นที ่ในการเขาไปติดตั ้งเครื ่องมือ และ

การเข าไปปฏิบ ัต ิงานตรวจสอบและบำรุงร ักษา

เครื่องมือในจังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม 

   (1) สำนักงบประมาณควรสนับสนุนงบประมาณในการซอม

บำรุงรักษาเครื ่องมือที่มีความสำคัญในดานความปลอดภัยทาง

การคมนาคมตาง ๆ รวมทั ้งงบประมาณในการสนับสนุนระบบ

สารสนเทศที ่ เก ี ่ยวของกับระบบงานสำคัญของสวนราชการ 

เชน ระบบการจัดเก็บภาษี เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติงาน

เปนไปดวยความเรียบรอย 

   (2) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและกรมอุตุนิยมวิทยา 

ควรจัดทำแผนการดูแลรักษาและปรับปรุงเครื่องมือตรวจอากาศ

อัตโนมัติ (AWOS) ใหทันสมัย พรอมใชงาน และมีแผนพัฒนา

ความรูของบุคลากรที่เกี ่ยวของ รวมทั้งควรมีการหารือในระดับ

ผูบริหารหนวยงานรวมกับการทาอากาศยานในเรื่องการแกปญหา

การเขาใชพื้นที่เพื่อการเขาดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือใหพรอมใชงาน 
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บทที่ 1 บทนํา

 การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเปนเครื ่องมือสำคัญของฝายบริหารเพื ่อติดตามประเมินผล

การดำเนินงานของสวนราชการใหสามารถบรรลุผลการดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปรงใส

ในการบริหารงาน สงเสริมใหสวนราชการดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน สามารถนำ

ขอคนพบและขอเสนอแนะที่ไดจากการตรวจสอบและประเมินผลมาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการที่นำเสนอตอผูกำหนดนโยบายจะเปนขอมูลสำคัญเพื่อใชประกอบ

การตัดสินใจเชิงนโยบายใหกับฝายบริหาร ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการจะชวยเสริมสราง

ความเขมแข็งของสวนราชการใหมีระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี สรางความนาเชื่อถือและความมั่นใจใหเกิดขึ้นกับ

สาธารณชนตอการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และผลงานของสวนราชการ 

 การดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการ (ค.ต.ป.) ไดกำหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปในแตละปงบประมาณ 

เพื่อใชเปนแนวทางการดำเนินงานใหกับสวนราชการและจังหวัด โดยเปนการดำเนินการตามนัยขอ 3 ของระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม โดย ค.ต.ป. 

ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ไดมีมติเห็นชอบและกำหนดแนวทางการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ สรุปดังน้ี

 การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนการดำเนินการ

ตามนโยบายสำคัญที่สวนราชการดำเนินการแลวเสร็จ หรือดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560 

ดังนี้

      1.1.1.1 โครงการตามแผนงานบูรณาการสำคัญ เปนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภายใต

แผนงานบูรณาการตามกรอบย ุทธศาสตร ชาต ิ  ท ี ่  ค.ต.ป. เป นผ ู พ ิจารณาค ัดเล ือกแผนงานให  ค.ต.ป. 

ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดำเนินการ และเปนแผนงาน Top Down จากกรอบแนวคิดระดับ

นโยบายสำคัญ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะเปนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมภายใตแผนงานบูรณาการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมอบหมายให 

ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดำเนินการ จำนวน 2 แผนงาน ดังนี้ 

ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561

 1.1.1 การตรวจประเมินโครงการที ่ดำเนินการแลวเสร็จ
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1.1 
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  1) แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
      ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีกระทรวงที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงกลาโหม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกระทรวงมหาดไทย 
      ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีกระทรวงที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
กระทรวงมหาดไทย
   2) แผนงานบูรณาการการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย         
      ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีกระทรวงที่เกี่ยวของ ไดแก สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
การตางประเทศ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข 
      ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีกระทรวงที่เกี่ยวของ ไดแก สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
การตางประเทศ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวง
สาธารณสุข
      1.1.1.2 โครงการตามยุทธศาสตรสำคัญ เปนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
ที่ไดดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลว โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตรกระทรวงปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ที่ดำเนินการแลวเสร็จ ซึ่งมอบหมาย ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงคัดเลือกโครงการและ
ติดตามประเมินผล ดังนี้
  1) ค.ต.ป. ประจำกระทรวงที่ไมมีแผนงาน/โครงการตามแผนงานบูรณาการ ใหคัดเลือกโครงการ/
กิจกรรมตามยุทธศาสตรของกระทรวงปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อยางนอย 3 โครงการ และปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
อยางนอย 3 โครงการ โดยใหคัดเลือกโครงการตามหลักเกณฑที่กำหนด
  2) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงคณะที่ 3 เปนผูรับผิดชอบการบูรณาการผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และจัดทำภาพรวมการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการตาม
ยุทธศาสตรสำคัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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      1.1.2.1 การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญระดับประเทศ เปนการประเมินและคนหาความเส่ียง ท่ีจะเปน
อุปสรรคทำใหการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลไมประสบผลสำเร็จ และจัดทำเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลบรรลุตามเปาหมายที่กำหนด โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค.ต.ป. 
ไดกำหนดประเด็นหัวขอการตรวจสอบและประเมินผลและมอบหมายให อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะตาง ๆ เปนผูรับผิดชอบ
ดำเนินการจำนวน 4 ประเด็น ดังนี้
  1) ระบบขอมูลภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ 
  2) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
  3) การวิจัยและนวัตกรรม 
  4) การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
      1.1.2.2 การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญในมิติจังหวัด/กลุมจังหวัด เปนการติดตาม ตรวจสอบ และ
การประเมินความเสี่ยง หรือการประเมินผลการดำเนินงานในมิติพื้นที่ของจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยมอบหมาย 
อ.ค.ต.ป กลุมจังหวัดดำเนินการ

 1.1.2 การประเมินความเสี ่ยง (Risks)/การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ
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 ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง แจงรายชื่อโครงการและแผนงานที่ไดพิจารณา

คัดเลือกในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ซึ่งไดแจงให ค.ต.ป. ทราบ และสามารถสรุปจำนวนแผนงาน

และโครงการได ดังตอไปนี้

 1.2.1 การตรวจประเมินโครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จ

 1.2.1.1 โครงการตามแผนงานบูรณาการสำคัญ จำนวน 2 แผนงาน ไดแก 1) แผนงานบูรณาการการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ และ 2) แผนงานบูรณาการการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย โดยสรุปจำนวน

โครงการที่คัดเลือกเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ดังนี้

     1) แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดย ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. 

กลุมกระทรวง คณะที่ 1 ไดคัดเลือกโครงการเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล จำนวน 28 โครงการ ดังนี้ 

สรุปจำนวนโครงการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังท่ี 1

5

ลำดับ โครงการ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

(ลานบาท)

กระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย

1,347.2972     จัดหาน้ำกินน้ำใชในพื้นที่เปาหมายดานความมั่นคง

1.2

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กรมชลประทาน

1,767.3340

289.7469

กรมพัฒนาที่ดิน

450.8941

392.4420

208.1877

597.7259

772.7806

181.1624

1,126.9511

     12,016.3044

     12,332.3780

1,228.7656

7,084.8882

60.2218

356.0000

959.3233

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา จ.เขียงใหม

โครงการพัฒนาลุมน้ำตาป - พุมดวง จ.สุราษฎรธานี

โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)

โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จ.อุตรดิตถ

โครงการอางเก็บน้ำคลองหลวง จ.ชลบุรี

โครงการหวยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี

โครงการอางเก็บน้ำมวกเหล็ก จ.สระบุรี

โครงการอางเก็บน้ำหวยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุตรดิตถ

โครงการบรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ (ระยะที่ 2) จ.สงขลา

การจัดการน้ำชลประทาน

การจัดหาแหลงน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การปองกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

โครงการพัฒนาแหลงน้ำชุมชน

โครงการกอสรางแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน

โครงการพัฒนาแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(1)
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กระทรวงคมนาคม

กรมเจาทา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

55.4776

105.6168

480.2096

     โครงการการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

     การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

     โครงการถายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมใน

     ระดับจังหวัด

ลำดับ โครงการ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

(ลานบาท)

   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำ

506.0475

2,237.8640

288.3211

387.1251

     โครงการพัฒนาแหลงน้ำบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีประสบภัยแลง

     โครงการเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณ และเตือนภัยดานน้ำ

     โครงการการเพ่ิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

     ทรัพยากรน้ำบาดาลในพ้ืนท่ีเปาหมายไดรับการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

กระทรวงมหาดไทย

 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

6,540.8264

359.6556

13,129.5903

94.8150

65,357.9522

     โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ำและบริหารจัดการน้ำ

     พื้นที่ปาตนน้ำที่ไดรับการบริหารจัดการ

      โครงการสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอยางบูรณาการ

     โครงสรางพื้นฐานเพื่อการคมนาคม

รวม

     1.2.1.2 แผนงานบูรณาการการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย โดย ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

และ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง คณะท่ี 2 ไดคัดเลือกโครงการเพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล จำนวน 18 โครงการ 

ดังนี้

สำนักนายกรัฐมนตรี

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

3.5500

23.5500

โครงการการอำนวยการประสานงานและเสริมการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลำดับ โครงการ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

(ลานบาท)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(1)
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กรมประชาสัมพันธ

20.0000โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและนโยบายของรัฐในการจัดการ

ปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลำดับ โครงการ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

(ลานบาท)

กระทรวงการตางประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ

กระทรวงการตางประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ

21.0000

3.0000

21.0000

3.0000

คาใชจายในการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย

โครงการปองกันและแกไขปญหาการทองเท่ียวท่ีเก่ียวกับการคามนุษยและการแสวงหา

ประโยชนทางเพศจากเด็ก

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

3.5000

352.1845

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กรมประมง

กระทรวงคมนาคม

กรมเจาทา

32.3270

11.4480

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

19.1039

30.3358

195.3245

115.8178

7.2064

32.3270

11.4480

19.1039

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย

กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

โครงการการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนงานปองกันและปราบปราม

การคามนุษย

โครงการสงเสริมความรูตามแนวทางการปฏิบัติการใชแรงงานที่ดีและตอตาน

การคามนุษย

โครงการตรวจตราเพื่อสนับสนุนการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย

 

โครงการขับเคล่ือนแผนงานปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยในบทบาทของ

ฝายปกครอง

โครงการปองกันปญหาการคามนุษย

โครงการคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย

โครงการตอตานการคามนุษย

7

กระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

403.1838

183.5229

192.1518

โครงการคนตางดาวไดรับใบอนุญาตทำงาน

โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

27.5091โครงการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานการใชแรงงานเด็กในรูปแบบ

ที่เลวราย

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

5.6265

5.6265

สวนราชการไมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

สำนักงานตำรวจแหงชาติ

สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

192.4614

191.4614

1.0000

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในแรงงานตางดาวผูติดตาม และเหย่ือจากการคามนุษย

โครงการสืบสวนปราบปรามผูกระทำความผิดดานกิจกรรมสืบสวน ปราบปรามเพ่ือดำเนินการ

กับทรัพยสินหรือผูกระทำความผิดมูลฐานการคามนุษยตามกฎหมายการฟอกเงิน

โครงการปองกันปราบปรามและแกไขปญหาการคามนุษย

รวม 1,063.8851

 1.2.2 โครงการตามยุทธศาสตรสำคัญ 

            ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง คณะที่ 3 ไดคัดเลือกโครงการเพื่อติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผล จำนวน 33 โครงการ โดยโครงการตามยุทธศาสตรสำคัญ แบงเปน 2 ประเภท คือ 

     1.2.2.1 ประเภทที่ 1 : ยุทธศาสตรสำคัญที่ ค.ต.ป. กำหนด 

     1.2.2.2 ประเภทที่ 2 : ยุทธศาสตรสำคัญของกระทรวง ที่คัดเลือกโครงการตรวจเพิ่มเติม 

ลำดับ ยุทธศาสตร ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
จำนวนรวม

โครงการ

งบประมาณ

(ลานบาท)

(1)

(2)

(3)

• การคลัง (1 โครงการ)

• พาณิชย (3 โครงการ)

• พลังงาน (4 โครงการ)

• อุตสาหกรรม (4 โครงการ)

การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั ่งย ืน

และเปนธรรม

เรงรัดวางรากฐานการพัฒนาที ่ยั ่งยืนของประเทศ

การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณภาพชีวิต

1,702.1243

 86.6930

8,136.2586

12

13

5• วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  (3 โครงการ)

• ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  (2 โครงการ)

• ศึกษาธิการ (7 โครงการ)

• วัฒนธรรม (3 โครงการ)

• ยุติธรรม (3 โครงการ) 

ประเภทที่ 1 : ยุทธศาสตรสำคัญที่ ค.ต.ป. กำหนด

ลำดับ โครงการ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

(ลานบาท)

(15)

(16)

(17)

(18)
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(1)

(2)

(3)

• การคลัง ยุทธศาสตรการสงเสริมความโปรงใสในการดำเนินงาน

ของภาครัฐ 

ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั ่นคงทางการคลัง 

ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ฟนฟู ปองกัน และจัดการภัยพิบัติ 

199.8760

44.5500

58.3257

10,227.83

1

1

33

1• การคลัง 

• ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

  

ประเภทที่ 2 : ยุทธศาสตรสำคัญของกระทรวง ที่คัดเลือกโครงการตรวจเพิ่มเติม

รวม

ลำดับ ยุทธศาสตร ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
จำนวนรวม

โครงการ

งบประมาณ

(ลานบาท)





บทที่ 2บทที่ 2
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 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) กำหนดใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) ประกอบดวย อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ 

คณะตาง ๆ และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง คณะตาง ๆ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

พรอมทั้งใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลในดานตาง ๆ เสนอตอ

รัฐมนตรีเจากระทรวง หัวหนาสวนราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) 

โดย ค.ต.ป. ไดประมวลเปนรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พรอมจัดทำขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

การตรวจสอบและประเมินผลเสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติใหสวนราชการตาง ๆ ดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ

และไดนำไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอไป

 สำหรับรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

อ.ค.ต.ป. กล ุ มกระทรวง และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ได ม ีการรายงานความก าวหน าที ่ส วนราชการ

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

ที่เกี่ยวของในหวงเวลาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 ซึ่งแตละกระทรวงไดมีการรายงานความกาวหนาดังกลาว

ตามโครงการประเภทตาง ๆ คือ

 2.1  การดำเนินการโครงการประเภทท่ี 1 : โครงการตามยุทธศาสตรชาติ ลักษณะท่ี 1 : การดำเนินงานภายใต

       ยุทธศาสตรกระทรวง

 2.2  การดำเนินการโครงการประเภทท่ี 1 : โครงการตามยุทธศาสตรชาติ ลักษณะท่ี 2 : การดำเนินงานภายใต

       แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

 2.3  การดำเนินการโครงการประเภทที่ 2 : แผนงาน top down ตามที่ ค.ต.ป. กำหนด

 2.4  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม : สวนราชการรายงานความกาวหนาในสวนท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ

       ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ การตรวจสอบภายใน และการสอบทานกรณีพิเศษ ในชวงปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 - 2560 รายละเอียด ดังนี้

บทที่ 2 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี
    และขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
    ภาคราชการชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560
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2.1  การดำเนินการโครงการประเภทที่ 1 : โครงการตามยุทธศาสตรชาติ ลักษณะที่ 1 : การดำเนินงานภายใต

ยุทธศาสตรกระทรวง

ขอเสนอแนะ ความกาวหนา

1) โครงการเปลี ่ยนผานการสงโทรทัศนระบบอนาล็อก

สูระบบดิจิทัล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระยะท่ี 4 ของ

กรมประชาสัมพันธ

  การดำเนินงานไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงานที่ไดกำหนดใหมี

การติดตั้งอุปกรณเครื่องสงโทรทัศนออกอากาศในระบบดิจิทัล 

จำนวน 47 สถานี ซึ ่งผลการดำเนินงานปรากฏวาสามารถ

ดำเนินการติดตั้งอุปกรณเครื่องสงโทรทัศนฯ ไดเพียง 1 สถานี 

(สังขละบุรี) สวนที่เหลืออีก 46 สถานี อยูระหวางดำเนินการ

ติดตั้งและอยูระหวางขออนุมัติขยายระยะเวลาการสงมอบงาน 

สาเหตุเนื่องจากการประสานงานระหวางกรมประชาสัมพันธกับ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ตองใชระยะเวลาในการให 

กสทช. ออกใบอนุญาตการนำอุปกรณโทรคมนาคมเขาจาก

ตางประเทศ ซึ่งหนังสืออนุญาตนำเขาอุปกรณจากสำนักงาน 

กสทช. มีความลาชาเกินที่กำหนดไว นอกจากนี้ บริษัท อสมท. 

จำกัด (มหาชน) ไมสามารถสงมอบพื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องสง

และอุปกรณสวนควบใหกับกรมประชาสัมพันธ ไดภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด จากสาเหตุดังกลาวจึงสงผลตอการขยาย

โครงขายโทรทัศนภาคพื ้นดินในระบบดิจิทัลของประชาชน

ผูรับบริการ และสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ ค.ต.ป.นร. มีขอเสนอแนะใหกรมประชาสัมพันธควร

พิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการลาชา 

และควรหามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ

ตอไป อีกทั ้งควรมีการวางแผน การตลาด การว ิเคราะห  

ความตองการของผูบริโภคสื่อ รวมทั้งมีการทำ SWOT analysis 

เพื่อจะไดทราบถึงความตองการของลูกคา รวมถึงการประเมิน

ความสำเร็จการดำเนินโครงการระยะตาง ๆ ทั้งในฐานะที่เปน

สื ่อของรัฐ และความคุมคาในการเปดใหบริการเชิงพาณิชย

วาเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ที่กำหนดไวหรือไม

เพียงใด 

(1) ไดมีการสงมอบงานครบถวน จำนวน  47 สถานี โดย

คณะกรรมการตรวจรับงานเรียบรอยแลว 44 สถานี คงเหลือ 

3 สถานี อยูระหวางการตรวจรับงาน

(2) กรณี กสทช. ออกใบอนุญาตลาชา สาเหตุเน ื ่องจาก

การพิจารณาแบงออกเปนการพิจารณาอนุญาตนำเขาอุปกรณ

เครื่องสงวิทยุโทรทัศน และการพิจารณาอนุญาตนำเขาอุปกรณ

เครื่องสงโทรคมนาคม ซึ่งอุปกรณบางรายการจำเปนตองผาน

การพิจารณาทั ้ง 2 ขั ้นตอน ทำใหการพิจารณาตองเปนไป

ตามลำดับเร ื ่องที ่หนวยงานไดรับ โดยเฉพาะในสวนของ

การพิจารณาอนุญาตนำเขาอุปกรณโทรคมนาคมนั้น กสทช. 

มีปริมาณงานตองพิจารณาการนำเขาอุปกรณโทรคมนาคม

จำนวนมากจึงทำใหเกิดความลาชา ซึ่งกรมประชาสัมพันธก็ไดมี

การประสานและติดตามความคืบหนาอยางตอเนื่อง  (นร)

14
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ขอเสนอแนะ ความกาวหนา

15

2) โครงการศูนยที่พักอาศัยสำหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร 

(Senior Complex) บนที่ราชพัสดุ ของกระทรวงการคลัง

  กรมธนารักษไดจัดทำกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการ

โครงการ และมีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นรวมกับ

ภาคเอกชนเพื่อนำมากำหนดเงื่อนไขการดำเนินการ ซึ่ง ค.ต.ป. 

เห็นดวยกับกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการและขอให

หนวยงานใหความสำคัญกับหนวยงานภาครัฐหรือความรวมมือ

กับโรงพยาบาลในสังกัดภาครัฐเปนลำดับแรก และหากไมสามารถ

หาพันธมิตรภาครัฐมารวมดำเนินการไดอาจใหภาคเอกชนเปน

ผูลงทุน ซึ่งควรกำหนดเงื่อนไขการดำเนินการ ดังนี้

       รวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชนที่มีประสบการณ

       วิชาชีพการบริหารจัดการดานการตลาด/ธุรกิจ

       กระตุนใหผูท่ีสนใจและมีความพรอมมาลงทุนภายใตเง่ือนไข

       การรับสิทธิประโยชนทางภาษีอากร 

       เนนการประชาสัมพันธใหทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย

       ดำเนินการในรูปมูลนิธิหรือภาครัฐรวมกับโรงพยาบาลเอกชน

       โดยไมตองมีการประมูล

(1) กรมธนารักษและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดมีการดำเนินโครงการ

ศูนยท่ีพักอาศัยสำหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) 

ในหลายพื้นที่ อาทิ

  • กรมธนารักษอนุญาตใหมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะแพทยศาสตร 

ดำเนินการสรางที ่พักอาศัยสำหรับผูสูงอายุ อำเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ ปจจุบันอยูระหวางดำเนินการกอสราง

  • กรมธนารักษและกรมกิจการผูสูงอายุ ไดลงนามในบันทึก

ขอตกลง (MOU) บนท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี ชบ. 219 

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ขณะนี้อยูระหวางดำเนินการแกไข 

ขอกำหนดผังเมือง

  • มหาว ิทยาลัยเช ียงใหมอยู ระหว างการศึกษาแนวทาง

การดำเนินโครงการบนที่ราชพัสดุ อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด

เชียงใหม 

(2) การดำเนินการรวมกับภาคเอกชน อาทิ

  • จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดนครนายก และจังหวัดเชียงราย

อยูระหวางกรมธนารักษจัดทำราง TOR เงื่อนไขการเปดประมูล

หาผูลงทุน

  • สำรวจความตองการของผูสนใจเขารวมโครงการ

  • รับฟงความคิดเห็นรวมกับภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรม 

หอการคาที่มีความสนใจจะดำเนินโครงการ และพิจารณากำหนด

เงื ่อนไขการเปดประมูลหาผูลงทุนพัฒนาที่ราชพัสดุโครงการ 

ทั้งนี้พบขอจำกัดดานกฎหมายผังเมืองในบางพื้นที่  (กค)

3) โครงการการสงเสริมความสัมพันธและขยายความรวมมือ

กับประเทศเพื่อนบาน ของกระทรวงการตางประเทศ 

  ควรสรางความตระหนักรูถึงความสำคัญเก่ียวกับการดำเนินงาน

ตามแผนงานยุทธศาสตรที่เกี่ยวของและผลลัพธที่เปนรูปธรรม

ของโครงการเพื่อผลประโยชนของชาติ

  สำนักนโยบายและแผนไดมีหนังสือแจงเวียนใหสถานเอกอัครราชทูต

และสถานกงสุลใหญดำเนินการตามขอเสนอแนะแลว (กต)

4) โครงการจัดทำปายบอกทางเขาสูแหลงทองเท่ียวท่ัวประเทศ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา

  (1)  หัวหนาสวนราชการตาง ๆ ควรบูรณาการการดำเนินการรวมกัน

ในภารกิจท่ีเก่ียวของเพ่ือลดความซ้ำซอน เชน กระทรวงคมนาคม

และกระทรวงการทองเที ่ยวและกีฬาควรร วมกันกำหนด

หนวยงานที ่จ ัดทำและกำหนดมาตรฐานของปายทองเที ่ยว

ใหชัดเจน และกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาและการทองเท่ียว

แหงประเทศไทยควรบูรณาการในการพัฒนาและการประชาสัมพันธ

แหลงทองเที่ยว เปนตน

(1) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดยกรมการทองเที่ยวไดมี

การดำเนินการจัดทำคูมือการจัดทำปายบอกทางแหลงทองเที่ยว

ซึ่งอางอิงจากขอมูลกระทรวงคมนาคม เพื่อใหสอดคลองและ

เปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน อยางไรก็ตามเนื่องจากพฤติกรรม

นักทองเที ่ยวเปลี ่ยนแปลงไป โดยนิยมหาขอมูลทางออนไลน 

กระทรวงการทองเที ่ยวและกีฬาจึงจัดทำ Digital Tourism 

ซึ่งเปนคลังขอมูลดานการทองเที่ยว สามารถคนหาเสนทางเขาสู

แหลงทองเที่ยวไดอยางรวดเร็วและแมนยำ
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  กรมพลศึกษา โดยกล ุ มพ ัฒนาการพลศึกษา ก ีฬา และ

นันทนาการภูมิภาค สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและ

การกีฬา ในฐานะหนวยงานที ่ร ับผ ิดชอบโครงการพัฒนา

การกีฬาและนันทนาการมวลชนไดเสนอแนวทางในการแกไขปญหา

การสำรองจายคาดำเนินงานใหสำนักงานการทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดดำเนินการ ดังนี้ 

  (1) ใหเจาหนาที่พลศึกษา เปนผูยืมเงินทดรองราชการดวย

ตนเอง โดยใชหลักทรัพยในการค้ำประกันเงินยืมทดรองราชการ 

หรือ 

  (2) ใหขาราชการในอำเภอท่ีสังกัดเปนผูรับผิดชอบยืมเงินทดรอง

ราชการใหเจาหนาที่พลศึกษา

  (3) ใหเจาหนาที่สำนักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่สังกัดเปน

ผูรับผิดชอบยืมเงินทดรองราชการ 

  ปจจุบันไดมีการดำเนินการตามแนวทางที่เสนอในขางตนแลว 

ทั้งนี้ ยังมีบางจังหวัดที่เจาหนาที่พลศึกษายอมรับสภาพปญหา

การสำรองจายคาดำเนินงานจึงไมไดดำเนินการอยางหนึ่งอยางใด

ตามแนวทางที่เสนอ  (กก)

5) โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน ประจำ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

  ควรแกไขปญหาการดำเนินการสำรองจายของเจาหนาที ่

พลศึกษา ซึ่งมีฐานะเปนเพียงลูกจางสัญญาจางโครงการปตอป

ที ่ตองรับผิดชอบกิจกรรมของกรมพลศึกษาในสวนภูมิภาค 

จำนวน 954 คน

(2) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย มีบทบาทหลักในการโฆษณา

ประชาสัมพันธสรางการรับรูแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมเที่ยว

ในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังรวมใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะใน

การพัฒนาแหลงทองเท่ียวในเวทีตาง ๆ อยูเสมอโดยเฉพาะอยางย่ิง 

การประชุมบูรณาการภายในจังหวัดซึ่งผูวาราชการจังหวัดเปน

ประธาน มีหัวหนาสวนราชการทุกแหงเขารวมประชุม (กก)

6) โครงการสนับสนุนศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

และโครงการยกระดับศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 

ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

  ควรมีมาตรการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของการดำเนินงาน

ของศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ (ศพส.) เนื่องจาก

การพัฒนาศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุเปนเรื่องที่

ตองอาศัยระยะเวลาและประสบการณของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

ตลอดจนความชัดเจนของทิศทางการขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ 

โดยควรดำเนินการ ดังนี้ 

  (1) จัดทำยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมรองรับผูสูงอายุ 

ของ ศพส. พื ้นที ่ที ่รองรับและตอบสนองตอนโยบาย ภารกิจ 

และเปาหมายที่ชัดเจนครอบคลุมภารกิจที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปน

แผนแมบท แผนปฏิบัติงานประจำป และเปนทิศทางในการ

ขับเคลื่อนที่มีเอกภาพ

  เตรียมการจัดทำยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมรองรับ

ผูสูงอายุใหกับศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 

ทั้ง 12 แหง  (พม)
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  (2) พัฒนาบุคลากรในสังกัดอยางตอเน่ืองใหเกิดความรูความเขาใจ

ในดานนโยบาย ยุทธศาสตร และการพัฒนาขีดความสามารถ

ของบุคลากร

  (3) ควรมีการประสานงานกับ อปท. อยางใกลชิด ตอเนื่อง 

เพ่ือสนับสนุนใหมีการจัดต้ังศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ

ผูสูงอายุ (ศพอส.) ของ อปท. เพิ่มขึ้น

  (4) ควรจัดความสัมพันธของภารกิจและแบงมอบหนาที ่

ความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางสำนักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด และ ศพส. เพื่อรวมกันขับเคลื่อน 

ภารกิจและนโยบายใหจังหวัดในระดับพื้นที่มาตรฐาน รวมถึง

ควรใหมีการจัดทำมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 

ใหเปนตนแบบเพ่ือใหภาคเอกชนท่ีสนใจลงทุนในการจัดสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุบริการแกผูสูงอายุทั่วไปและครอบครัว รวมทั้ง

การออกใบอนุญาตและกำกับตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐาน

(1) มีการศึกษาประเมินผลสัมฤทธิ ์โครงการ โดยสัมภาษณ

กลุมตัวอยาง 9 จังหวัด และการศึกษาเชิงคุณภาพ ดวยการ

สนทนากลุม สัมภาษณเชิงลึก ใน 4 จังหวัด โดยไดรับการสนับสนุน

จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

(2) มติ ครม. เห็นชอบใหยกเลิกเงื ่อนไขที่กำหนดวาผูมีสิทธิ

ไดรับเงินอุดหนุนฯ ตองไมเปนผูอยูในระบบประกันสังคม และ

ใหเชื ่อมโยงขอมูลผูมีรายไดนอยจากโครงการลงทะเบียน

เพื่อสวัสดิการแหงรัฐ และจากการยกเลิกเงื่อนไขดังกลาวทำใหมี

ผูสนใจเขารวมโครงการเงินอุดหนุนเพิ่มมากขึ้น

(2) ในการลดกระบวนการและข้ันตอนการลงทะเบียนกรมกิจการ

เด็กและเยาวชนจะนำขอเสนอแนะดังกลาวปรึกษาหารือกับ

หนวยงานที่เกี ่ยวของในคณะทำงานติดตามและประเมินผล

โครงการ และคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

แหงชาติ (กดยช.) ตอไป

(3) กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดอบรมโครงการบูรณาการ

เพื่อเด็กที่ไดรับเงินอุดหนุนรวมกับสถาบันราชานุกูล อบรม

ใหกับแกนนำเครือขายใน 6 จังหวัด โดยผูเขารับการอบรม

มีความรูเกี่ยวกับการคัดกรองแมที่เปนโรคซึมเศราหลังคลอด 

การเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำ การสรางความผูกพันและ

คุณคาในตัวเอง บทบาทการเปนพอแมที ่ดี เพื ่อใหแกนนำ

นำความรูไปเผยแพรใหผูปกครองตามโครงการเงินอุดหนุนฯ 

ตอไป  (พม)

7) โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ของกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

   (1) ควรปรับหลักเกณฑในการใหเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู

เด็กแรกเกิดใหครอบคลุมเปาหมาย และมีโอกาสเขาถึงสวัสดิการ

ดานนี้มากขึ้น เชน

  • ปรับเกณฑการคำนวณรายได จาก 3,000 บาทตอเดือน

    หรือ 36,000 บาทตอป ใหลดลง

  • ไมควรนำสิทธิอื ่น ๆ ของหญิงตั้งครรภหรือครอบครัว เชน   

    สิทธิกองทุนประกันสังคม กองทุนหรือสวัสดิการอื่นใดมาเปน

    ขอจำกัดสิทธิ ทั้งนี้เห็นวาสิทธิการรับเงินอุดหนุนนาจะเปน

    สิทธิของเด็กแรกเกิด    

  • หากมีการประเมินผลแลวพบวา โครงการนี้เปนประโยชนตอ

    เด็กแรกเกิด ควรขยายระยะเวลาการใหเงินอุดหนุนจาก 3 ป 

    ไปถึง 6 ป และใหครอบคลุมเด็กแรกเกิดทุกคน

    (2) ลดกระบวนการและข้ันตอนการลงทะเบียนและการรับรอง

สถานะของครัวเรือนใหเปน One Stop Service เชน ดำเนินการ 

ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือโรงพยาบาล 

ของรัฐเพียงจุดเดียวแทนการดำเนินการที ่ อปท. เพื ่อเปน

การสงเสริมและจูงใจใหหญิงต้ังครรภเขาสูระบบฝากครรภในระบบ

สาธารณสุข เพ่ือการอนามัยแมและเด็กรวมท้ังการติดตามสุขภาพ

อนามัยหลังคลอดและในระยะตอเนื่อง
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นอกเหนือจากอนามัยแมและเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งการดูแล

ชวยเหลือทางสังคมการประกอบอาชีพของแม เพ่ือเปนหลักประกัน

ในการเลี้ยงดูเด็กในระยะยาว หรือการดูแลชวยเหลือแกไขปญหา

ดานสังคมใหกับครอบครัวเด็กแรกเกิด เชน การแกไขปญหา

ความยากจน ปญหาดานที่อยูอาศัย หรือปญหาทางสังคมอื่น

ท่ีเกิดกับครอบครัวเด็ก
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(1) มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนครบทุกระดับ

(2) หนวยงานภาครัฐ/เอกชน/อปท. เปดพื้นที่สรางสรรคใหกับ

เด็กและเยาวชน และสภาเด็กฯ มีบทบาทในการเขารวม

กิจกรรมตาง ๆ ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรูการทำงานใหกับสภาเด็กฯ  

(พม)

8) โครงการสงเสริมความเขมแข็งของสภาเด็กและเยาวชน 

ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

(1) ควรสงเสริมสนับสนุนเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนนอก

สถานศึกษา หรือที ่มีพฤติกรรมเสี ่ยงไดเขามามีบทบาทและ

มีสวนรวมในการดำเนินการและกิจกรรมของสภาเด็กฯ ใหมากข้ึน 

เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงของกลุมเด็กนอกสถานศึกษาดวย

(2) การเสริมสรางความเขมแข็งของสภาเด็กและเยาวชน ควรเปน

กระบวนการ (socialization) ที่เนนการพัฒนาศักยภาพและ

ความคิดริเริ ่มสรางสรรค และวุฒิภาวะของเด็กและเยาวชน

ควรเรงรัดใหทุก อปท. จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนใหครบถวน 

เพื่อใหเปนเวทีของเด็กและเยาวชนในระดับตำบล ไดมีกิจกรรม

รวมกัน

(3) ควรเรงรัดใหมีการถายโอนภารกิจในการดำเนินกิจกรรม

สภาเด็กและเยาวชน ให อปท. มีภารกิจ (Mandate) โดยตรง 

โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ทำหนาที่เปนพี่เลี ้ยงในการ

ดำเนินการใหแก อปท. และสภาเด็กและเยาวชน

(4) ใหสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบลมีสวนรวมในกิจกรรม

ของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ (ศพอส.) 

และเปนสวนหนึ่งในการทำกิจกรรมรวมกับผูสูงอายุตลอดจนเปน

การพัฒนา ศพอส. ไปสูศูนยพัฒนาการทุกชวงวัยในอนาคต

9) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแกสตรีกลุมเส่ียง และโครงการ

พัฒนาทักษะและสงเสริมการประกอบอาชีพแกสตรีและ

ครอบครัว ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย

(1) ควรมีการพัฒนาทักษะและหลักสูตรการฝกอบรมที่สามารถ

ตอบสนองตอการประกอบอาชีพสมัยใหม เชน การอบรม

ใหเปนผูประกอบการ SME หรือธุรกิจ Start up เปนตน

(2) ใหความสำคัญกับการดำเนินการของศูนยพัฒนาครอบครัว

ในชุมชนใหมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง

(1)  ไดมีการประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เชน 

ศูนยการเรียนรูฯ จังหวัดเชียงรายไดมีการประสานความรวมมือกับ 

AIS ในการเขามาสอนผูประกอบการ/กลุมอาชีพในรูปแบบของ 

Co-Working Space เพื่อใหการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 

ตอบสนองตอการประกอบอาชีพสมัยใหม 
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(3) ควรใหความสำคัญกับสตรีท่ีอยูในระหวางการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด

ที่ไดรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การชวยเหลือทางสังคม เพื่อใหกลุมสตรีเหลานี้มีความมั่นคง 

และมีหลักประกันสำหรับการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไดอยางตอเนื่อง 

เชน การฝกอาชีพหรือการจางงานระหวางเลี้ยงดูบุตร หรือแกไข

ปญหาทางสังคมอื่นที่ประสบปญหาอยู เชน ความยากจน ปญหา

ดานที่อยูอาศัย ปญหาความรุนแรงในครอบครัว แมวัยใสหรือ

แมเลี้ยงเดี่ยว เปนตน 

(2) มีการพัฒนาหลักสูตรเดิมใหมีความทันสมัยตรงตามความตองการ

ของตลาดและผูบริโภค ใหเรียนรูเทคนิคใหมๆ ในแตละอาชีพ

ท่ีฝกอบรม เชน เทคนิคการสระ ไดร การนวดแบบกายวิภาคศาสตร 

เปนตน เพื่อเปนทางเลือกใหกับผูเขารับการอบรม นอกจากนั้น 

ศูนยการเรียนรูฯ ยังมีการตอยอดในการอบรมเพื่อเสริมสราง

โอกาสในการดำเนินธุรกิจใหแกสตรี  (พม)

10) โครงการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SME) ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

(1) ในการดำเนินโครงการกรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ) ควรทำ

ขอตกลงกับบริษัทฯ ใหชัดเจน ดังนี้

  • ความรูที่ไดควรนำไปเผยแพรเพื่อชวยเหลือผูอื่นใหเกิดผล

    ประโยชนตอประเทศโดยรวม

  • วศ. ตองทำสัญญาไมเปดเผยขอมูล (Non-disclosure

    agreement) ใหกับบริษัทฯ วาความลับในการผลิต เชน

    กระบวนการผลิต สูตรผสมอัตราสวน จะไมถูกนำไปเปดเผย 

    ภายนอกเพื่อใหบริษัทมีความมั่นใจ ซึ่งเปนการปฏิบัติตาม

    มาตรฐานสากล

(2) ควรรวมมือกับหนวยงานอื่น (Synergize) ทั้งใน วศ. และ

หนวยงานภายนอก เพื่อเปนการสรางเครือขายการทำงาน

(3) ควรสนับสนุนให  SME ขนาดกลางเตรียมหองปฏิบัติการเอง 

ซึ ่งการมีหองปฏิบัติการที ่ดีจะชวยใหเกิดความสะดวกและ

ผอนภาระของ วศ.

(1) วศ. มีการปฏิบัติงานตามระบบ  ISO 9001 ซึ่งมีหลักปฏิบัติ

อยางเครงครัดในการที่จะไมเปดเผยขอมูลของผูรับบริการหรือ

ผูประกอบการรวมโครงการของงานถายทอดเทคโนโลยีของ วศ.  

(วท)

(2) วศ. มีความรวมมือกับหนวยงานอื่นอยางเปนรูปธรรมกับ

หนวยงานภายนอก โดยมีบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 

(MOU) เชน ความรวมมือทางวิชาการในการสงเสริมและสนับสนุน

งานวิจัยดานวัสดุศาสตรทางนิวเคลียรและรังสี รวมกับสถาบัน

เทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทน.) และ

ความรวมมือเพื ่อพัฒนาศักยภาพ SME และวิสาหกิจชุมชน

ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

(กสอ.) เปนตน

(3) วศ. มีการดำเนินโครงการสงเสริมหองปฏิบัติการ SME 

อยางตอเนื่องทั้งที่มีอยูเดิม และสวนที่ตองการสรางใหมซึ่งเปน

การสงเสริมและสรางเครือขายหองปฏิบัติการในการจัดทำระบบ

บริหารงานหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

ทำใหหองปฏิบัต ิการสามารถออกรายงานผลการทดสอบ

ที่มีความนาเชื่อถือ ลดการสงตัวอยางใหหนวยงานภายนอก

ทดสอบ  (วท)

11) โครงการขยายการคา การลงทุนชายแดน และเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ กระทรวงพาณิชย

(1) กรมการคาตางประเทศควรมีการประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้น

จากการดำเนินโครงการดังกลาวใหชัดเจนเพื่อประโยชนในการ

ติดตามประเมินผลความสำเร็จของโครงการ และปรับปรุง

การดำเนินงานตอไป 

(1)  กรมการคาตางประเทศไดกำหนดตัวชี้วัดในทุกกิจกรรม

ที่นำมาใชประเมินผลลัพธที่เกิดขึ ้นจากการดำเนินโครงการ

ขยายการคา การลงทุนชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ดังนี้
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(2) ควรขยายผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระเบียบและ

วิธ ีการออกหนังสือรับรองถิ ่นกำเนิดสินคา หรือ Form D 

(ภายใต ATIGA) ของไทยไปยังจังหวัดชายแดนในภูมิภาคตาง ๆ 

และเชิญเจาหนาที่ที ่เกี ่ยวของของประเทศเพื่อนบานเขารวม

กิจกรรมดวย เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและมีการประสานงาน

ที่สะดวก รวดเร็วขึ้น

(3) ในการกำหนดเปาหมายกิจกรรม YEN-D (ภายใตโครงการ

ขยายการคาการลงทุนชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) 

ควรคัดเลือกผูเขารวมกิจกรรมท่ีมีคุณภาพและสรางเปนเครือขาย 

จะทำใหเกิดการเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) ใหมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง เพราะผลลัพธ

อาจจะไมสามารถเห็นผลไดแบบปตอป นอกจากนี้ ควรขยาย

กิจกรรมใหครอบคลุมกลุมผูประกอบการคาชายแดนทางภาคใตดวย

  • จำนวนผูประกอบการที่ไดรับการพัฒนา

  • จำนวนครั้งที่มีการลงพื้นที่ชายแดน

  • จำนวนเครือขายของผูประกอบการรุนใหมที่เพิ่มขึ้น

  • จำนวนครั้งที่มีการจัดงานมหกรรมการคาชายแดน

  • จำนวนครั ้งที ่มีการประชุมคณะกรรมการสงเสริม

    การคาชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน

(2) มีการติดตามประเมินผลความสำเร็จของโครงการ อาทิ 

ยอดรวมมูลคาการคาชายแดนเพิ่มขึ้น ผูประกอบการมีความรู

ความเขาใจในการดำเนินธุรกิจการคาและการลงทุนชายแดน

เพิ่มขึ้น และความสะดวกในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด

สินคา ประเภท Form D เพื่อสงออกไปยังประเทศเพื่อนบาน 

หรือประเภท Form E  (หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคาที่ออกให

ผูสงออกเพื ่อใชในการขอรับสิทธิพิเศษตามความตกลงเขต

การคาเสรี) เพื่อสงออกผานแดนไปยังประเทศจีนไดเพิ่มขึ้น 

เปนตน

(3) ไดจัดอบรม/สัมมนา เพื่อใหความรูดานการคาตางประเทศ

เชน การใชสิทธิประโยชนทางการคา มาตรการสงออก/นำเขา

สินคา เปนตน ใหแกผูประกอบการทั้ง SMEs Startup หรือ 

กลุมอุตสาหกรรม ครอบคลุมในทุกภูมิภาค เชน กาญจนบุรี 

สระแกว นครพนม ตาก นราธิวาส เชียงราย ตราด สงขลา เปนตน

(4) การคัดเลือกผูประกอบการรุนใหมเขารวมโครงการเปนไป

อยางเขมงวด โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตาง ๆ อาทิศักยภาพ

ทางภาษาอังกฤษ ผลประกอบการของกิจการ รวมถึงพิจารณา

จากคุณสมบัติของผูเขารวมโครงการวาเปนทายาทหรือเจาของ

ธุรกิจจริง มีตำแหนงหนาท่ีในกิจการและมีอำนาจในการตัดสินใจ

โดยไมเปนพนักงานหรือลูกจางจากกิจการ ทั ้งนี ้ ไดติดตาม

ประเมินผลทางธุรกิจอยางตอเนื่องผานชองทางตาง ๆ อาทิ 

ทางแอปพลิเคช่ันไลน และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงท่ีผานมา

ต้ังแตป 2558 ไดสรางเครือขายผูประกอบการรุนใหมระหวางกัน 

จำนวน 860 คน เกิดมูลคาการลงทุนกวา 2,800 ลานบาท  

(พณ)

12) โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็ก

  ควรพิจารณาแนวทางการแกไขปญหาในขั้นตอนการจัดทำ 

การตรวจ และการอน ุม ัต ิแบบร ูปรายการก อสร างของ

กรมโยธาธิการและผังเมืองในชวงเวลาการดำเนินงานเรงดวน

ตามมาตรการที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยอาจจัดทำแผนเตรียมการ

จัดจางเจาหนาที ่ชวยดำเนินการในเวลาเรงดวน หรือศึกษา

ความเปนไปไดในการจางคนนอกเพื่อมาแบงเบาภาระในการ

จัดทำและตรวจแบบรูปรายการดานกอสรางในอนาคต

  มีหนังสือแจงใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด และหัวหนา

สวนราชการระดับกรม/หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทยตรวจสอบรายงานดังกลาว หากพบวามีประเด็น

ขอตรวจพบที่สำคัญจากรายงานเกี ่ยวของกับสวนราชการ/

หนวยงานใหดำเนินการตามความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี

เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุงและแกไขในสวนที่เกี่ยวของ (มท)
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13) โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตำบล 

(ตำบลละ 5 ลาน) ของกระทรวงมหาดไทย

(1) ในการดำเนินโครงการลักษณะน้ีตอไปกระทรวงมหาดไทยควร

กำหนดใหมีการประเมินผลโครงการในภาพรวมของจังหวัด 

เพ่ือใหทราบถึงผลกระทบของโครงการในภาพรวมในระดับจังหวัด

และระดับประเทศ นำไปสูการกำหนดแนวทางในการปรับปรุง

และพัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(2) การดำเนินโครงการโดยขอใชพ้ืนท่ีสาธารณะ ควรมีการดำเนินการ

ในการขอใชประโยชนจากหนวยงานที ่ร ับผ ิดชอบไว เปน

การลวงหนา ทั ้งนี ้ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช ควรไดหารือรวมกันเกี่ยวกับการกำหนด

แนวทางการปฏิบัติในการขอใชพ้ืนท่ีสาธารณะสำหรับการดำเนิน

โครงการในกรณีตามมาตรการนโยบายท่ีสำคัญเรงดวนของรัฐบาล 

และหากเปนพื ้นที ่เอกชน ควรมีการจัดทำเอกสารการมอบ

การใชพื้นที่เปนลายลักษณอักษรชัดเจน รวมถึงการกำหนดให

ครอบคลุมระยะเวลาการใชประโยชนดวย 

(1) มีการถอดบทเรียนการดำเนินการตามมาตรการสงเสริม

ความเปนอยูระดับตำบล (ตำบลละ 5 ลานบาท) ซึ่งเปนการ

รวบรวมขอคนพบจากการดำเนินการจริงในพื้นที่ เพื่อนำเสนอ

ใหเห็นขอเท็จจริง ขอเสนอแนะ ปญหาอุปสรรคในทุกระดับ

โครงสรางที่เกี่ยวของ เพื่อสามารถศึกษาเปนแนวทางในการ

ดำเนินการมาตรการแกไขปญหาตามนโยบายของรัฐบาลที่อาจ

มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยดำเนินการในโอกาสตอไป  

(มท)

กรมที่ดินไดดำเนินการ ดังนี้

(1) อำเภอจัดประชุมชี้แจงราษฎรในพื้นที่ดำเนินการเพื่อให

ทราบถึงนโยบายรัฐบาลและแนวทางการดำเนินการตามโครงการ

บริหารจัดการ การใชประโยชนในที ่ดินสาธารณประโยชน

เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท เพื่อสรางความเขาใจกับ

ราษฎรใหยอมรับการดำเนินงานจัดที่ดินใหแกผูยากไร โดยไมให

กรรมสิทธิ ์แตอนุญาตให เขาทำประโยชนในที ่ด ินของรัฐ 

เปนกลุมหรือชุมชนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

นโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) กำหนด

(2) มีหนังสือแจงใหจังหวัดตรวจสอบขอมูลวาที่ดินสาธารณ

ประโยชนแปลงใดมีราษฎรบุกรุก

(3) ในป 2558 - 2560 ไดอนุมัติเห็นชอบโครงการสำรวจขอมูล

ที ่ดินสาธารณประโยชนเพื ่อจัดทำโครงการจัดที ่ดินของรัฐ

ขจัดความยากจนในพื้นที่ 10 จังหวัด

(4) ไดแตงตั้งเจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการจัดที่ดิน เพื่อติดตอ

ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคง 

โครงการพัฒนาเพื ่อความมั ่นคงพื ้นท ี ่ชายแดนอันเน ื ่อง

มาจากพระราชดำริและโครงการหมูบานอาสาพัฒนาและปองกัน

ตนเอง

(5) ในป 2560 ไดรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือรถตักลอยาง 

1 คัน และรถยนตบรรทุกเล็ก 1 คัน และงบประมาณ

ในการซอมเครื่องจักรกล  (มท)

14) กิจกรรมจัดที่ดินทำกินและที่อยูอาศัยใหกับประชาชนที่

ยากจน ของกระทรวงมหาดไทย

(1) ในการจัดท่ีดินทำกินและท่ีอยูอาศัยพบวาราษฎรยังคงมีปญหา

เรื ่องการตกลงแนวเขตของพื้นที่ และยังขาดความเขาใจเรื ่อง

การรวมกลุมสหกรณ กรมที่ดินจึงควรมีการใหความรูความเขาใจ

กับราษฎรในพื้นที่กอนดำเนินโครงการ 

(2) ควรมีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน 

จังหวัด อำเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสรางความเขาใจ

กับราษฎรใหยอมรับการดำเนินงานของภาครัฐ โดยผูเขารวม

โครงการจะไดรับการรับรองสิทธิ์การเขาอยูอาศัยในที่สาธารณ

ประโยชนโดยถูกตองตามกฎหมาย 

(3) ขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือเคร่ืองจักรกลใหมทดแทน

เครื่องจักรกลที่หมดสภาพในการใชงานและงบประมาณในการ

ซอมเครื่องจักรกล ซึ่งเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ

ในพื้นที่สูงชัน และพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณชายแดน
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  ฝายเลขานุการฯ ไดประสานสอบถามหนวยงานที่เกี่ยวของ

กับประเด็นขอกฎหมาย การแลกเปลี่ยนขอมูลและการใชขอมูล

ร วมกันของหนวยงานภาครัฐ เพื ่อให เกิดการบูรณาการ

ดานขอมูลรวมกัน  (ดศ)

15) โครงการศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ ของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  ควรมีการศึกษาประเด็นการกำหนดแนวทางแกไขปญหาและ

เปลี่ยนขอมูลและใชขอมูลรวมกันของหนวยงานภาครัฐ เกี่ยวกับ

ขอจำกัดตาง ๆ เชน ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ และสิทธิในการ

เรียกดูขอมูลของหนวยงานตาง ๆ เพื่อหาแนวทางการประสาน

ความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ในการบูรณาการ

ดานขอมูลและการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน เปนตน

2.2  การดำเนินการโครงการประเภทท่ี 1 : โครงการตามยุทธศาสตรชาติ ลักษณะท่ี 2 : การดำเนินงานภายใต

แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

2.2.1 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 

3 โครงการ ไดแก

  1) โครงการประชาสัมพันธการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณ 

15,000,000 บาท ของกรมประชาสัมพันธ ขณะนี้อยูระหวาง

ดำเน ินการ 1 ก ิจกรรม ได แก  ก ิจกรรมการสร างกระแส

การเผยแพรขาวสารตอตานการทุจริตผานสื่อสังคมออนไลน 

(Facebook) และยังไมไดดำเนินการ จำนวน 1 กิจกรรม ไดแก 

การผลิตและเผยแพรทางสื่อสังคมออนไลนเกี่ยวกับเรื่อง “ภาษี

ไปไหน” สาเหตุเนื ่องจากการจัดทำขอมูลเพื ่อเผยแพรทาง

แอปพลิเคชั่นตองไดรับการตรวจสอบขอมูลอยางถูกตอง ทันสมัย 

และใชระยะเวลาในการดำเนินการ จึงขอใหกรมประชาสัมพันธ

เรงรัดการดำเนินงานใหแลวเสร็จโดยเร็ว

   2) โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและการพัฒนา

วัฒนธรรมองคกร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณ 

19,297,400 บาท ของสำนักงาน ก.พ. ซ ึ ่งย ังดำเนินการ 

ไมแลวเสร็จ 2 กิจกรรมยอย ไดแก การรณรงคปลุกจิตสำนึก

เพื่อใหขาราชการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและคำนึงถึง

ประโยชน ส วนรวม และการจ ัดพ ิมพ พระราโชวาทของ

สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน

ใหแกข าราชการพลเร ือนเน ื ่องในว ันข าราชการพลเร ือน 

ปพุทธศักราช 2560 ดังนั ้น จึงขอใหสำนักงาน ก.พ. เรงรัด

การดำเนินงาน

 (1) กิจกรรมสื่อสังคมออนไลน อยูระหวางดำเนินการโดยมี

การกันเงินไวเบิกเหล่ือมปกรณีมีหน้ีผูกพันเก่ียวกับคาบริการจัดการ 

ซึ่งไดมีการเบิกจายเงินใหแกบริษัทตามสัญญาเรียบรอยแลว

 (2) กิจกรรมการผลิตและเผยแพรทางส่ือสังคมออนไลนเก่ียวกับ

เรื่อง “ภาษีไปไหน” ที่ยังไมไดดำเนินการขณะนี้อยูระหวาง

ดำเนินการงวดที ่ 2 ซึ ่งเปนงวดสุดทายกำหนดสงมอบงาน

ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561  (นร)

  การดำเนินการใน 2 กิจกรรมยอย ขณะน้ีไดดำเนินงานในกิจกรรม

รณรงคปลุกจิตสำนึกเพื่อใหขาราชการปฏิบัติตามมาตรฐาน

ทางจริยธรรมและคำนึงถึงประโยชนสวนรวมแลวเสร็จ สวนการ

จัดพิมพพระราโชวาทของสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ พระราชทาน ใหแกขาราชการพลเรือนเนื่องใน

โอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช 2560 ไมได

ดำเนินการ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์

ของการดำเนินงานเสร็จเรียบรอยแลวเปนไปตามเปาหมายที่

กำหนดไว  (ก.พ.)
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 3)  โครงการรณรงคปองกันและตอตานการทุจริต ประจำ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณ 24,143,400 บาท  ของ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตาม

แผนงานโครงการ กำหนดการดำเนินงาน จำนวน 2 กิจกรรม 

ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแลวเสร็จ 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมรณรงค

ปลุกจิตสำนึกเสริมสรางธรรมาภิบาลรวมตานทุจริต งบประมาณ

7,391,000 บาท และอยูระหวางดำเนินการ 1 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมปรับปรุงระบบวิธีการทำงานภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพ

และความโปร งใส ประกอบดวย 3 โครงการ งบประมาณ 

16,752,400 บาท ซึ่งไดสงมอบงานงวดที่ 1 เรียบรอยแลว และ

อยูระหวางดำเนินการตามขอตกลงการใชบริการ และการให

บริการกับสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ดังนั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. จึงควรติดตามและเรงรัดการดำเนินโครงการ 

ทั้ง 3 โครงการ ใหแลวเสร็จ เพื่อนำขอมูลที่ไดรับจากการดำเนิน

โครงการไปใชประโยชนไดทันตอเหตุการณและตอบสนองตอ

ประชาชนอยางแทจริง

  ไดดำเนินโครงการภายใตกิจกรรมปรับปรุงระบบวิธีการทำงาน

ภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพและความโปรงใสแลวเสร็จเปนไปตาม

เปาหมายผลผลิตและผลลัพธที่กำหนดไว  (ก.พ.ร.)

(1) สำหรับในการประเมินผลลัพธโครงการน้ัน เน่ืองจากโครงการ

วิจัยเปนงานดานวิชาการและการศึกษาไมสามารถวัดผลลัพธ

ไดโดยตรง อยางไรก็ตาม สามารถใชผลการศึกษาเปนแหลง

ความรูทั ่วไปเกี ่ยวกับเครื ่องมือวิจัย ผลการวิเคราะห และ

ขอเสนอแนะ ซ่ึงเปนการเผยแพรความรูเชิงวิชาการ และสนับสนุน

การพัฒนางานวิจัย ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 

ในดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ  (กค)

(2) สบน. ไดมีการนำสงรายงานผลการวิจัยเพื่อเผยแพรใหกับ

หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก และ/หรือหนวยงาน

ที ่เกี ่ยวของ เพื ่อนำไปใชประโยชนในการสนับสนุนความรู

เชิงวิชาการ และการพัฒนางานวิจัย ไดแก หนวยงานภายใน 

สบน. หนวยงานรัฐวิสาหกิจที ่เปนผูดำเนินโครงการ ไดแก 

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการ 

นโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงบประมาณ และสำนักงานนโยบาย

และแผนการขนสงและจราจร เปนตน  (กค)

2.2.2 แผนงานบูรณาการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา จำนวน 

4 โครงการ ไดแก

  1) โครงการวิจัย เรื่อง การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน

ของการดำเนินนโยบายประชานิยม กรณีศ ึกษามาตรการ

ลดคาครองชีพของประชาชนในโครงการรถเมลฟรี ของสำนักงาน 

บริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)

   (1) ควรกำหนดตัวช้ีวัดผลลัพธ และเกณฑการวัดผลการประเมิน 

เพื่อใหทราบวาขอเสนอแนะของผลงานวิจัยโครงการไดสามารถ

นำไปใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบายของผูบริหาร 

หรือหัวหนาสวนราชการ และ/หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

การคลัง รวมถึงการนำเสนอคณะรัฐมนตรี และเพื่อใหทราบถึง

การบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามท่ีกำหนดไวของโครงการ

   (2) ในกรณีท่ีมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับโครงการท่ีเปนประโยชนตอ

ประเทศ หรือเปนโครงการประชานิยมที่รัฐบาลมีใหกับประชาชน

และ/หรือเปนโครงการที่ตองมีการใชเงินกูในอนาคต ควรนำ

ผลงานวิจัยโครงการที่ไดนี้ไปเปนกรอบ/หลักเกณฑบรรทัดฐาน 

โดยผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพื่อเปนการรับรอง

ในการใชกรอบ/หลักเกณฑท่ีไดจากผลงานวิจัย ในการท่ีจะพิจารณา/

ตัดสินใจที ่จะมีการดำเนินโครงการอื ่นๆ ในลักษณะเชนนี ้

ในอนาคตตอไป
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  2) โครงการวิจัย เรื ่อง แนวทางการพัฒนาโครงสราง และ

ระบบการกำกับดูแลระบบการเงินระดับฐานรากของสำนักงาน

เศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

  3) โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาหลักเกณฑสากลและกฎหมาย

ตางประเทศที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลสหกรณ เพื่อการพัฒนา

กฎหมายสหกรณของไทย ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

(สศค.)

   4) โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษากฎหมายและมาตรการจูงใจ

ทางภาษีเพื่อสงเสริมธุรกิจสีเขียวของกระทรวงการคลัง 

   (1) เห็นควรกำหนดตัวช้ีวัดผลลัพธและเกณฑการวัดผลการประเมิน

โครงการวิจัยตาม ขอ 2) - ขอ 4) เพื่อใหทราบวาขอเสนอแนะ

ของผลงานวิจัยโครงการไดสามารถนำไปใชประกอบการพิจารณา

ตัดสินใจเชิงนโยบายของผูบริหาร หรือหัวหนาสวนราชการ 

และ/หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รวมถึงการนำเสนอ

คณะรัฐมนตรี และเพื ่อใหทราบถึงการบรรลุเปาหมายและ

วัตถุประสงคตามที่กำหนดไวของโครงการ

   (2) ในกรณีท่ีมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับโครงการท่ีเปนประโยชนตอ

ประเทศ หร ือเปนโครงการประชานิยมที ่ร ัฐบาลมีใหกับ

ประชาชน หรือเปนโครงการที ่ตองมีการใชเงินกู ในอนาคต 

หากจะมีการนำผลการศึกษาวิจัยดังกลาวไปใชเพื่อประกอบการ

พิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบายของผูบริหาร และ/หรือระดับ

รัฐบาล เห็นควรใหมีการนำผลงานวิจัยโครงการที่ไดนี้ไปเปน

กรอบหลักเกณฑบรรทัดฐาน โดยผานความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี เพื่อเปนการรับรองในการที่จะพิจารณา/ตัดสินใจ

ที่จะมีการดำเนินโครงการอื่นๆ ในลักษณะเชนนี้ในอนาคตตอไป

(1) โครงการวิจัยท้ัง 3 โครงการ (ขอ 2) - ขอ 4) )ไมมีการกำหนด

ตัวชี ้วัดผลลัพธและเกณฑการวัดผลการประเมิน เนื ่องจาก

งานวิจัยที่จัดทำขึ้นเปนงานที่สนับสนุนหรือใชประกอบการ

ตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยสวนใหญเมื่อดำเนินการแลวเสร็จ

ในปงบประมาณ อาจไมถูกนำมาใชประโยชนในทันที และมี

ความเปนไปไดเมื ่อเวลาผานไป 2 - 3 ป อาจถูกนำมาใช

ประโยชน จึงทำใหไมสามารถนำมากำหนดเปนตัวชี้วัดได

(2) ผลงานวิจัยทั้ง 3 โครงการ ไดมีการเผยแพรใหกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของใหรับทราบและจะมีการเผยแพรสูสาธารณชนตอไป 

และมีการรายงานการนำผลงานวิจัยท้ัง 3 โครงการ ไปใชประโยชน

ที ่สำนักงานคณะกรรมการวิจ ัยแหงชาติ (วช.) รวมถึงม ี

การรายงานผานศูนยบริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ สศค. 

เพื่อใชประกอบการชี้แจงสำนักงบประมาณในปตอ ๆ ไป

(3) สำหรับโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาหลักเกณฑสากลและ

กฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวกับการกำกับดูแลสหกรณไดถูกนำไป

ใชประกอบการพิจารณาในการแกไขเพ่ิมเติมรางพระราชบัญญัติ

สหกรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในการเพิ่มแนวทางการกำกับดูแล

สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี ่ยน ซึ ่งปจจุบัน

รางพระราชบัญญัติดังกลาวไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการ

กฤษฎีกาแลว

(4) โครงการวิจัย 3 โครงการ ไมใชเปนโครงการประชานิยมที่

รัฐบาลมีใหกับประชาชนหรือเปนโครงการที่ตองมีการใชเงินกู

ในอนาคต จึงไมมีความจำเปนตองผานความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีใหมีการนำผลงานวิจัยโครงการดังกลาวไปเปน

กรอบ/หลักเกณฑบรรทัดฐาน เนื่องดวยงานวิจัยแตละโครงการ

มีวัตถุประสงคเฉพาะของโครงการนั้น ๆ ดังนั้น ผลลัพธของ

โครงการที ่ไดจะสามารถนำไปใชเปนกรอบในการตัดสินใจ

เชิงนโยบายใหกับ สศค. และหนวยงานที่เกี่ยวของในอนาคต

ตอไป 
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   (3) ควรมีการประสานและสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวาง

หนวยงานที่เปนเจาของผลงานวิจัยโครงการหรือหนวยงานที่

รับผิดชอบโครงการกับหนวยงานกลางท่ีมีสวนเก่ียวของ ท้ังในดาน

การกำหนดนโยบาย การออกกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย 

รวมถึงการกำกับดูแล ทั้งนี้ เพื่อเปนการผลักดันใหผลงานวิจัย

โครงการสามารถนำไปสู การปฏิบ ัต ิและเกิดประโยชน ได

อยางแทจริง

5) โครงการวิจัยท้ัง 3 โครงการ ไดมีการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร

ใหกับสวนราชการที ่เก ี ่ยวของ เพื ่อนำไปใชในการอางอิง 

งานวิชาการ พัฒนางานวิจัย สงเสริมและสนับสนุน รวมถึง

ความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะโครงการ

ท่ีมีความสำคัญ หรือมีผลกระทบตอกลุมเปาหมาย/ผูมีสวนไดสวนเสีย

หลายกลุม เชน โครงการวิจัย เร่ือง แนวทางการพัฒนาโครงสราง

และระบบการกำกับดูแลระบบการเงินระดับฐานราก

6) โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาหลักเกณฑสากลและกฎหมาย

ตางประเทศที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลสหกรณ เพื่อการพัฒนา

กฎหมายสหกรณของไทย ไดมีการเผยแพรใหกับกรมสงเสริม

สหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด 

และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  (กค) 

2.2.3 โครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

และระบบโลจิสติกส ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(วท.) 

   (1) ควรกำหนดวิสัยทัศน  (vision) สำหรับอนาคตในเร่ืองรถไฟ

ความเร็วสูงโดยหารือรวมกับหนวยงานอื่นๆ ในระดับกระทรวง 

ที ่เกี ่ยวของ เชน กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงแรงงาน ฯลฯ และกำหนดบทบาทหนวยงานของ วท. 

ใหชัดเจน โดยมีการกำหนดเปาหมาย กลยุทธ และวางแผนระยะยาว 

รวมทั ้งเตรียมการเรื ่องงบประมาณและบุคลากรเพื ่อพัฒนา

ใหทันกับความกาวหนาของประเทศในเร่ืองมาตรฐานการทดสอบ

อุปกรณตาง ๆ ของระบบรถไฟความเร็วสูงในอนาคต เนื่องจาก

ระบบรางเปนเรื่องสำคัญที่จะมาทดแทนเรื่องตาง ๆ

   (2) ควรเตรียมความพรอมสรางคนใหทันกับความกาวหนาของ

ประเทศในเรื่องระบบราง ควรตั้งทีมขึ้นมาขับเคลื่อนใหทันกับ

ความรวดเร็วของการพัฒนาระบบรางของประเทศ และชวย

ผลักดันในเรื ่องการใชชิ ้นสวนในประเทศ  (local content) 

ซึ่งจะลดการผูกขาดจากตางประเทศ

(3) ควรวางแผนเตรียมความพรอมเรื่องอุปกรณในการทดสอบ

ระบบรางใหครบถวน เตรียมการจัดซื้ออุปกรณตาง ๆ เพื่อใชใน

การปฏิบัติงานตามงบผูกพันโครงการฯ และควรจัดหาอุปกรณ

เครื่องมือโดยกำหนดใหมีความคมชัด (resolution) ที่ละเอียด 

เนื่องจากเปนการวัดและทดสอบที่เกี่ยวของโดยตรงกับคุณภาพ

ของอุปกรณระบบราง

(1) มีการกำหนดวิสัยทัศนในการเปนหนวยทดสอบรับรองในระดับ

ประเทศและระดับภูมิภาคในดานมาตรฐานความปลอดภัย

ผลิตภัณฑระบบรางครอบคลุมรถไฟขนสงสินคา รถไฟฟาในเมือง

และรถไฟความเร็วสูง และไดมีการติดตามความกาวหนา 

โดยนายกรัฐมนตรีมีขอสั ่งการมอบหมายใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมชี ้แจงความคืบหนาการดำเนินงานดาน

ระบบรางโดยเฉพาะโครงการที่จะมีผลเปนรูปธรรมในป 2559 

และป 2560 ใหสาธารณชนทราบฯ 

(2) ไดจัดอบรมถายทอดเทคโนโลยีระบบรางใหแกผูประกอบการไทย 

ในอุตสาหกรรมระบบรางมาอยางตอเนื ่องและไดรวมกับ

หนวยงานภาคมหาวิทยาลัยในการจัดทำหลักสูตรวิศวกรรม

ขนสงทางรางทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

(3) ไดรวมผลักดันนโยบายการใชช้ินสวนในประเทศ  โดยการจัดทำ

โครงการพัฒนาผูประกอบการในดานการออกแบบการผลิต 

และการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑระบบรางใหมีคุณภาพ

ทัดเทียมของตางชาติโดยใชวัสดุในประเทศ ซึ่งมีการผลิตและ

ถูกนำไปใชงานในโครงการรถไฟทางคูไดแลว เชน หมอนคอนกรีต 

แผนยางรองราง เปนตน
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(4) ควรแสวงหาความเปนพันธมิตรรวมกับประเทศที่พัฒนาแลว

เพื่อกำหนดมาตรฐานรถไฟความเร็วสูงใหเปนมาตรฐานสากล

(4) ไดมีการแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานเช่ียวชาญดานรถไฟ

และผูผลิตรถไฟในตางประเทศ และมีการเจรจาความรวมมือกับ

สถาบันตางประเทศเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการบำรุงรักษารถไฟ

ความเร็วสูงในอนาคต นอกจากน้ี อยูระหวางการประสานงานกับ

คณะวิศวกรรมศาสตรจากมหาวิทยาลัยไทยทั้งหมด 11 แหง 

ท่ีมีความสนใจในการจัดต้ังหลักสูตรวิศวกรรมระบบราง และเพ่ือ

หารือความรวมมือในงานวิจัยดานรถไฟความเร็วสูงในอนาคต  

(วท)

2.2.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต จำนวน 2 โครงการ

  1) แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต ของกระทรวงมหาดไทย

   (1) เพ่ือเปนการพัฒนาทักษะการปฏิบัติและสรางขวัญกำลังใจแก

ผูปฏิบัติงานในพื้นที ่จังหวัดชายแดนภาคใต หนวยงานควรมี

การสงเสริมใหมีการฝกอบรม พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานใหมี

ศักยภาพมากยิ่งขึ้น และควรใหความสำคัญกับการจัดมาตรฐาน

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใหแกเจาหนาที่และทรัพยสิน

ของทางราชการ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของทางราชการ 

   (2) ควรกำหนดหลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหใน

แตละพื้นที่ ทั้งนี้ ใหคำนึงถึงสภาพปญหา และขนาดของพื้นที่ 

หรือจำนวนเปาหมายในการดำเนินการ เพื่อเปนเกณฑในการ

จัดสรรงบประมาณและลดปญหาการเปรียบเทียบของผูปฏิบัติ 

และควรชี้แจงทำความเขาใจหนวยปฏิบัติถึงหลักเกณฑดังกลาว  

   (3) ควรจัดทำแผนปฏิบัติการและบริหารโครงการใหเหมาะสมกับ

ชวงฤดูกาลของพื้นที่ เพื่อใหผลการเบิกจายเปนไปตามแผนและ

ลดความเสี่ยงในเรื่องภัยธรรมชาติ

   (4) ผูบริหารควรใหความสำคัญกับการติดตามประเมินผล 

ทั้งระหวางและหลังการดำเนินโครงการ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ 

โครงการ และทราบถึงปญหาอุปสรรคตลอดจนแนวทางแกไข 

โดยถอดบทเรียนปญหาตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินงาน 

และควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดเขาถึงใจถึงผล

การดำเนินงานของสวนราชการและความต้ังใจของรัฐในการแกไขปญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต 

กรมที่ดิน ไดดำเนินการตามขอเสนอแนะ ดังนี้

(1) จัดเจาหนาท่ีในตำแหนงผูกำกับการเดินสำรวจและผูกำกับรังวัด 

ซึ่งมีทักษะ ความชำนาญ เชี่ยวชาญ และประสบการณในการ

ปฏิบัติงาน ควบคุม ฝกทักษะและแนะนำวิธีการปฏิบัติงานกับ

เจาหนาที ่ตามสายงานอยางใกลชิด เพื ่อใหการปฏิบัติงาน

เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย โปรงใส ซื่อสัตยและสุจริต

(2) จัดจางพนักงานรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใหแก

เจาหนาที่ในการเขาพื้นที่และทรัพยสินของทางราชการ

(3) จัดใหมีการประชุมประจำเดือนเพื่อเรงรัดติดตามโครงการ

เดินสำรวจและแกไขปญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในพื้นที่ 

3 จังหวัดชายแดนใต

(4) ใหกลุมตรวจจากสวนกลางลงพื้นที่เพื่อรับทราบถึงปญหา 

อุปสรรค และคำแนะนำตลอดจนแนวทางในการแกไขปญหา

ตาง ๆ

(5) การจัดทำโครงการฯ ไดบูรณาการรวมกับศูนยอำนวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ในพื้นที ่เปาหมาย

3 จังหวัดชายแดนใต  (มท)

กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดำเนินการดังนี้

(1) กรมโยธาธิการและผังเมืองไดวางแผนกำหนดชวงเวลา

การจัดจาง ระยะเวลาในการกอสราง การลงนามในสัญญาจางและ

การทำงานกอสรางใหเหมาะสมกับชวงฤดูกาลของแตละพ้ืนท่ีแลว

(2) มีการติดตามประเมินผล โดยการดำเนินการมีตัวแทนของ 

อปท. รวมติดตามงานตามโครงการจนแลวเสร็จ และรวมกัน

จัดทำแผนงาน/โครงการในพื้นที่ที่มีความพรอมในการพัฒนา

รูปแบบและรายละเอียดที ่มีความเหมาะสมกับสภาพพื ้นที ่

และเปนไปตามความตองการของชุมชุนกอนการดำเนินการ

เพื ่อใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมและตามความตองการของ

ทองถิ่น  (มท)
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2) แผนงานบูรณาการขับเคลื ่อนการแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต : โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรม

เพื่อการสรางความเปนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต ประจำ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงยุติธรรม

   (1) การดำเนินโครงการมีผลการดำเนินงานในภาพรวมบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมาย อยางไรก็ตาม ควรมีการกำหนด

ตัวชี้วัดของทุกโครงการยอย/กิจกรรม ใหครอบคลุมตัวชี้วัด

ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และควรประเมินผลลัพธของ

โครงการใหครอบคลุมทุกภารกิจของโครงการ/กิจกรรม ท้ังในสวน

ของภารกิจการใหบริการของหนวยงานในสังกัดกระทรวง

ยุติธรรมที่ตั้งอยูในจังหวัดชายแดนภาคใต และไมมีที่ตั้งอยูใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

   (2) ควรกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการในเชิงรุกมากข้ึน 

โดยใหมีกิจกรรมท่ีทำใหมีการรับรูในเชิงประจักษ เชน การฝกปฏิบัติ 

ศ ึ กษาด ู ง าน หร ื อ เข าร ับการบร ิการด านการอำนวย

ความยุติธรรม และการชวยเหลือเยียวยาของกระทรวงยุติธรรม

ในสัดสวนที่เพิ่มมากขึ้นจากการฝกอบรมในลักษณะเขารับฟง

การบรรยาย

(1) สำนักงานปลัดกระทรวงยุต ิธรรมดำเนินการทบทวน

ผลการประเมินความเช่ือม่ันของประชาชนท่ีมีตอกระทรวงยุติธรรม

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

(2) มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการทั ้ง 

20 โครงการยอย ผานการประชุมซ่ึงมีผูบริหารและผูปฏิบัติเขารวม 

การจ ัดทำรายงานประจำเด ือน การจ ัดทำหนังส ือเร งร ัด

การดำเนินงาน เพ่ือใหหนวยงานดำเนินการตามแผนหรือสามารถ 

บริหารจัดการ หรือปรับแผนไดทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด  (ยธ)

(3) การดำเนินงานโครงการของกระทรวงมุงเนนการฝกปฏิบัติ

และศึกษาดูงานสถานที ่จร ิง โดยเฉพาะการใหความรู แก

ภาคประชาชน ซึ่งเปนเครือขายการทำงานและเปนผูสื่อสาร

แทนกระทรวงยุติธรรม  (ยธ)

2.2.5 แผนงานบูรณาการการจัดการปญหาแรงงานตางดาว

และการคามนุษย ของกระทรวงแรงงาน

  เน่ืองจากการดำเนินงานสวนใหญเปนการดำเนินงานบูรณาการ

กับหนวยงานภายในและภายนอก ดังนั้น การกำหนดแผนการ

ดำเนินงานตองมีความรวดเร็ว ชัดเจน เปนขั้นตอน ตอเนื่อง 

และเชื ่อมโยงการดำเนินงานอยางเปนระบบ รวมถึงตอง

พัฒนาความรูความเขาใจในภารกิจและลักษณะการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่จากทุก ๆ หนวยงานไปพรอม ๆ กัน ขอกฎหมาย 

ขอปฏิบัติที่เกี่ยวของตองพัฒนาใหทันตอสถานการณ

  กระทรวงแรงงานไดมีการสงเสริมสภาพแวดลอมใหเอื้อตอ

การมีสวนรวมอยางเขมแข็งของภาคประชาสังคม สรางเครือขาย

พัฒนาความรวมมือระหวางองคกรภาคีเครือขายทุกภาคสวนที่

ดำเนินงานเก่ียวของกับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 

ดานแรงงาน ในการสอดสอง ดูแล เฝาระวังและแจงเบาะแส 

เมื่อพบเห็นการใชแรงงานที่ไมถูกตองอาจเขาขายการคามนุษย

ดานแรงงาน  (รง)

2.2.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย โครงการ

จัดหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุ ของกระทรวงศึกษาธิการ

   (1) ควรทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน 

เนื่องจากกิจกรรมที่ทำไมใชภารกิจหลักของสำนักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) แตเปน

งานตามภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขที ่ตองดำเนินการ

เปนประจำอยูแลว จึงอาจทำใหเกิดความซ้ำซอนในการปฏิบัติงาน

   (2) สำนักงาน กศน. ควรมีบทบาทในการสงเสริม สนับสนุน และ

พัฒนาคนตามชวงวัยใหมีความรู ความเขาใจในเรื่องการดูแล

รักษาสุขภาพอนามัยมากกวาการใหความรูในเรื่องการรักษา

โรคภัยตางๆ ที่ตองใชวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงาน กศน. ไดรับจัดสรร

งบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนา

ศักยภาพคนตามชวงวัย คือ โครงการจัดหลักสูตรการดูแล

ผูสูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 14,234,800 บาท 

มีเปาหมายผลิตผูดูแลผูสูงอายุรวมกับกระทรวงสาธารณสุข 

ปอนเขาสูตลาดแรงงาน จำนวน 3,720 คน โดยในไตรมาสที่ 1 

สำนักงาน กศน. ไดดำเนินการ ดังนี้

  (1) จัดทำแนวนโยบายในการขับเคลื่อนงานผูสูงอายุโดยเนน

การสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคนตามชวงวัยใหมีความรู

ความเขาใจในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย และหนุนเสริม 

กับหนวยงานบูรณาการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ในเรื่องการผลิตผูดูแลผูสูงอายุ
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  (2) ดำเนินการสำรวจและใหพื้นที่ยืนยันความพรอมการจัดทำ

โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

     • หลักสูตร 70 ชั่วโมง จำนวน 325 รุน (งบประมาณดำเนิน

       การได 301 รุน)

     • หลักสูตร 420 ชั่วโมง จำนวน 46 รุน

  (3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี ้แจงแนวทางการดำเนินงาน

แกผูรับผิดชอบงานผูสูงอายุในระดับ Cluster กลุมวัยผูสูงอายุ

สวนกลาง สวนภูมิภาค และระดับจังหวัด ภายใตโครงการพัฒนา

ระบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว (long term care) 

ในชุมชน ป 2561  (ศธ)

2.2.7 แผนงานบูรณาการดานการปองกัน ปราบปราม และ

บำบัดรักษาผูติดยาเสพติด ของกระทรวงยุติธรรม

  การดำเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการ พบวายังไมมี

การบูรณาการกันอยางแทจริง เปนเพียงการรวมกิจกรรมและ

งบประมาณของหนวยงานเทาน้ัน รวมท้ังยังไมสามารถบูรณาการ

ขอมูลและเชื่อมโยงฐานขอมูลระหวางหนวยงานเพื่อใชประโยชน

รวมกันไดเทาที่ควร จึงมีขอเสนอแนะในการดำเนินการ ดังนี้

   (1) ผูดำเนินงานแตละแผนงาน/โครงการ ควรรวบรวมและจัดทำ

ฐานขอมูลของแตละงานใหครบถวนเปนปจจุบันนี้

   (2) สวนราชการเจาภาพแผนงานบูรณาการในเร่ืองตาง ๆ ควร

กำหนดใหมีการเชื่อมโยง/บันทึกขอมูลการดำเนินงานที่สามารถ

ขยายผลการดำเนินงานในเชิงบูรณาการรวมกันในทุกมิติ และ

สำนักงบประมาณควรสนับสนุนใหมีการบูรณาการเชื ่อมโยง

แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางแผนบูรณาการตาง ๆ เพิ่มเติมดวย

   (3) สนับสนุนใหมีการรณรงคอยางเขมขนโดยใชส่ือประชาสัมพันธ

ทุกชองทาง เพื่อใหเกิดการคำนึงถึงเยาวชนที่อาจสูญเสียตอ

พิษภัยยาเสพติดซึ่งกระทบความมั่นคงของชาติ และการสราง

ชุมชน/ครอบครัวใหเขมแข็ง โดยใชกลไกประชารัฐ

   (4) สงเสริมการจัดกิจกรรมตานยาเสพติดตาง ๆ ในชุมชน 

และควรตั้งเครือขายรับฟงขาวจากเยาวชน โดยใชเทคโนโลยี

เพื่อติดตามยาเสพติด

   (5) สนับสนุนใหมีนโยบายสงเสริมอาชีพ โดยจัดต้ังเปนกองทุน

สงเสริมอาชีพใหกับผูรับการบำบัดที่มีความประพฤติดี และ

ทำความเขาใจใหกับชุมชน ภาคเอกชน องคกรตาง ๆ รวมกัน

รับผิดชอบตอสังคม

(1) หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมไดมีการพัฒนาระบบ

การรายงานผลการดำเนินงานและการเก็บขอมูล การใชขอมูล

ระหวางหนวยงานดานพฤตินินัย ไดแก กรมพินิจและคุมครอง

เด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ และกรมคุมประพฤติ

(2) จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือปองกันและสรางภูมิคุมกันยาเสพติด

ใหกับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

และศ ูนย ฝ กและอบรมเด ็กและเยาวชน อาท ิ  โครงการ

สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้นในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน โครงการสงเสริม

ประสิทธ ิภาพการมีส วนร วมของภาคธุรก ิจในการพัฒนา

พฤตินิสัยเด็กและเยาวชน และโครงการพัฒนาระบบการบำบัดแกไข

ฟนฟู (Individual Routing Counselor : IRC) เปนตน  (ยธ)
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2.3 การดำเนินการโครงการประเภทท่ี 2 : แผนงาน top down ตามท่ี ค.ต.ป. กำหนด

2.3.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

  1) กระทรวงการคลัง

    (1) ในการดำเนินโครงการพัฒนาดานศุลกากรพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

พิเศษ กรมศุลกากรควรมอบหมายหนวยงานภายใตกำกับ 

ในการดำเนินการวางแผนและกำหนดนโยบายที่สำคัญตาง ๆ 

เปนแนวทางเดียวกันเกี ่ยวกับการลดพลังงานและประหยัด

งบประมาณ เพื ่อใหดานศุลกากรที ่กอสรางใหมหรือมีการ

ปรับปรุงอาคารมีศักยภาพในการใชพลังงานอยางคุมประโยชน

มากยิ ่งข ึ ้น เชน กำหนดใหแตละอาคารมีสว ิทชควบคุม

การเปด - ปดไฟฟาเฉพาะที่จำเปนตอการใชงานจริง เปนตน 

เพื ่อลดตนทุนการดำเนินงานซึ ่งจะสงผลตอการประหยัด

งบประมาณไดอีกทางหนึ่ง และเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2559 เร่ือง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

    (2) กรมศุลกากรควรมีการวางแผนเพื่อประเมินความคุมคา

โครงการที ่ดำเนินการแลวเสร็จ โดยติดตามและประเมิน

รายโครงการและในภาพรวมจากการใชประโยชนของการกอสราง

ดานศุลกากรและสิ ่งปลูกสรางประกอบเปนระยะ ๆ ตอไป

ในอนาคต ซึ่งอาจจัดเก็บสถิติการสะทอนใหเห็นความคุมคาของ

โครงการ เทียบกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พรอมทั้ง

มีการรายงานใหกระทรวงการคลังทราบตอไป

  2) กระทรวงมหาดไทย

    (1) สวนราชการหนวยงานท่ีเก่ียวของควรทำงานรวมกับผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดและผูนำชุมชนในทองถิ่น 

เพื ่อทำความเขาใจกับประชาชนถึงแนวทางการพัฒนาตาม

นโยบายการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เอื้อประโยชนตอ

การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน

ในพื ้นที ่ชายแดน เมื ่อประชาชน ชุมชน มีความเขาใจและ

ใหความรวมมือในการดำเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ก็จะนำไปสูปจจัยแหงความสำเร็จของนโยบายดังกลาว

(1) กรมศุลกากรไดมีคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานดานการจัดการ

พลังงาน โดยคณะทำงานมีหนาที ่ในการดำเนินการจัดทำ

แผนการลดการใชพลังงานเพ่ือแจงเวียนและเผยแพรใหทราบท่ัวกัน

ทางระบบ Intranet เพื ่อใหบุคลากรในองคกรถือปฏิบัต ิ

ตามแผนการลดใชพลังงานและนโยบายดานการอนุรักษพลังงาน

ของกรมศุลกากร ซึ ่งหนวยงานภายใตกำกับกรมศุลกากร 

ไดถือปฏิบัติตามแผนการลดใชพลังงานและนโยบายดานการอนุรักษ

พลังงานของกรมศุลกากร

(2) กรมศุลกากรไดเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาที่ใชงานภายในใหเปน

อุปกรณที่ประหยัดพลังงาน เชน การเปลี่ยนหลอดไฟฟาเปน

หลอดไฟฟาประเภท LED ซึ ่งเปนหลอดไฟฟาชนิดประหยัด

พลังงาน รวมถึงการเปลี่ยนเครื ่องปรับอากาศแบบแยกสวน 

ใหเปนแบบประหยัดพลังงาน (เครื่องปรับอากาศชนิด Variable 

Speed/Inverter) จำนวน 128 เครื่อง สวนเครื่องปรับอากาศ

ขนาดใหญ ไดควบคุมการเปด - ปด เครื่องทำความเย็น และ

เครื่องจักรกล

(3) ขณะน้ีกรมศุลกากรไดดำเนินการกอสรางตามโครงการพัฒนา

ดานศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้

  • ดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน 3 แหง

  • อยูระหวางการกอสรางตามโครงการพัฒนาดานศุลกากร

    พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 12 แหง

ท้ังน้ี ไดกำหนดแผนเพ่ือประเมินความคุมคาโครงการท่ีดำเนินการ

แลวเสร็จตอไป  (กค)

   หนวยงานที่เกี่ยวของไดรายงานความกาวหนา ดังนี้

   (1) กรมที่ดินอยูระหวางดำเนินการถอนสภาพที่ดินของรัฐ

ประเภทตางๆ 

   (2) กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดำเนินการ ดังนี้

        (2.1) ออกแบบผังพ้ืนท่ีเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 

จังหวัด เรียบรอยแลว

        (2.2) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื ่องกำหนดบริเวณ

หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภทในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 5 จังหวัด และ

อยูระหวางยกรางอีก 5 จังหวัด

        (2.3) ไดดำเนินการจัดทำผังเมืองรวมในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ

พิเศษในทุกจังหวัด
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    (2)  ในสวนของกระทรวงมหาดไทยควรรวมกับหนวยงานใน
ระดับจังหวัด อำเภอ ในการเจรจาทำความเขาใจกับประชาชน 
ในพ้ืนท่ีเก่ียวกับการจัดหาท่ีดิน กรณีไมสามารถจัดหาพ้ืนท่ีพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เปนของหนวยงานของรัฐได ควรปรึกษา
หารือภาคเอกชนที่มีศักยภาพในพื้นที ่ โดยใหเปนเรื ่องของ
ภาคเอกชนในการหาซ้ือท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิตามกลไกตลาด และ
ภาครัฐชวยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในสวนที่เกี่ยวของ
    (3) ควรปรับปรุงและมีมาตรการเรงรัดระบบการแกไขผังเมืองรวม
ในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ และประกาศกระทรวงมหาดไทย
ใหมีระยะเวลาที ่เหมาะสมยิ ่งขึ ้นเพื ่อเปนการตอบสนองกับ
ความตองการของนักลงทุน
    (4) ควรประสานสั่งการหนวยงานในสังกัดที่เกี่ยวของเตรียม
ความพรอมในเร่ืองวางแผนการจัดต้ังระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
เพื ่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที ่จะเกิดขึ ้นจริง
ในแตละพื้นที่
    (5) ควรจัดใหมีกฎหมาย/คำส่ังมอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติ/
อนุญาตใหกับผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาเจาหนาที่ประจำ
ศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานการลงทุน (OSS) เนื่องจากปจจุบัน 
OSS เปนเพียงการใหขอมูลและคำปรึกษาเทานั้น ยังไมสามารถ
พิจารณาอนุมัติ/อนุญาตในเรื ่องที ่เปนขอกฎหมายใด ๆ ได 
และควรใหหนวยงานเจาของอำนาจจัดเจาหนาที่มาประจำศูนย 
OSS และพัฒนาบุคลากรประจำศูนย OSS ใหสามารถทำหนาที่
แทนได

  3) กระทรวงศึกษาธิการ
    (1) หนวยงานตนสังกัดควรเตรียมการใหสถาบันการศึกษา
สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ เชน จัดเตรียม
หลักสูตรสถานศึกษาแกนกลางที ่สอดคลองกับทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเปนตนแบบใหสถานศึกษานำไป
ปรับใชใหเหมาะสมในแตละเขตพ้ืนท่ีรวมท้ังกำหนดหลักสูตรสาขา
อาชีพที่จะเกิดขึ้นใหม ทั้งนี้ ตองพิจารณางบประมาณสำหรับ
การจัดการเรียนการสอน ไมวาจะเปนดานหองปฏิบัติการ
สื่อครุภัณฑ และความพรอมของบุคลากรที่รับผิดชอบดวย
     (2) หนวยงานตนสังกัด รวมทั้งจังหวัดควรติดตามสงเสริม
สนับสนุนสถาบันการศึกษาอยางใกลชิดเพื่อใหการขับเคลื่อน
เปนไปในทิศทางที่ถูกตอง และสามารถแกไขปญหาไดทันที
     (3) เขตเศรษฐกิจพิเศษเปนพื้นที่ชายแดนซึ่งมีสถานศึกษา
หางไกลและกันดาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรรวมกัน
จัดทำหลักสูตรตลอดจนคูมือการจัดการเรียนการสอนใหกับ
สถานศึกษา รวมทั้งจัดสวัสดิการพิเศษ เชน เบี้ยกันดารใหกับ
บุคลากรในพื้นที่ยากลำบากใหทั่วถึงและทัดเทียมกัน และควร
แกไขประกาศพื้นที่พิเศษของกระทรวงการคลังใหสอดคลองกับ
สภาพที่เปนจริง

        (2.4) การพัฒนาพื้นที่ ไดมีการวางแผนการพัฒนาพื้นที่ 

เพื่อรองรับการพัฒนาและการลงทุน โดยจะตองทำการศึกษา

ความเหมะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาพื้นที่

ชุมชนชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

   (3) การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ไดดำเนินการ ดังนี้

        (3.1) กำหนดใหมีชองทางในการประชาสัมพันธและ

สรางการรับรูใหกับประชาชนในพื้นที่

        (3.2) รวมกับหนวยงานระดับจังหวัดและอำเภอจัดทำ

ประชาคมในการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

จังหวัดนครพนม และมีการเตรียมการในการจัดทำในพื้นที่อื่น ๆ 

อยางตอเนื่อง

        (3.3) มีผูแทนในคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือประสานงาน

และจัดทำผังเมือง เพื ่อพิจารณาแผนงาน/โครงการตาง ๆ 

ที่เกี ่ยวของกับ กปภ. ใหมีความสอดคลองกับแผนการพัฒนา

พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

        (3.4) ไดเตรียมความพรอมโครงการปรับปรุงขยายระบบ

ประปา เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

        (3.5) ไดจัดสรรงบประมาณโครงการปรับปรุงขยายเพื่อ

รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษใหเหมาะสมกับความจำเปน

        (3.6) ใหบริหารประชาชน ณ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ

ดานการลงทุน โดยสงเจาหนาที่ใหบริการอยางตอเนื่อง  (มท)

  สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย (กศน.) โดยกลุ มสงเสริมปฏิบ ัต ิการดำเนินการ

จัดประชุมหารือปรับแผนการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษา

และการเรียนรูในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมกับสำนักงาน กศน. 

จังหวัดในพื้นที ่ 10 จังหวัด ไดแก เชียงราย ตาก มุกดาหาร 

หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี สระแกว ตราด สงขลา และ

นราธิวาส เมื ่อวันที ่ 11 มกราคม 2561 เพื ่อเปนการเตรียม

ความพรอมใหหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด สามารถ

ดำเนินการจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ สรุปการดำเนินการ 

ดังนี้

  (1) ปรับแผนกิจกรรมใหสอดคลองกับโครงการและบริบทของ

พื้นที่นั้น ๆ โดยใชเงินงบประมาณปกติที่มีอยู

  (2) ทบทวนแผนปฏิบัติงานโดยใหพิจารณาดำเนินการบูรณาการ

รวมกับภาคีเครือขาย

  (3) สรางการรับรูและความเขาใจใหกับบุคลากรและประชาชน

ในพื้นที่ใหทราบเรื่องการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให 

ประชาชนไดรับรู เห็นความสำคัญและเกิดการมีสวนรวม  (ศธ)
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    (4) ในสวนของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัยควรมีบทบาทในการใหความรูความเขาใจ 

และความพรอมในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใหกับประชากร 

ทุกวัย โดยใชทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัยในดานทักษะชีวิต 

    (5) การพัฒนาการผลิตกำลังคนดานอาชีพใหกวางขวาง

หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองตอความตองการที่เกิดขึ้น 

เชน สงเสริมใหสถาบันอาชีวศึกษาจัดการเรียนการสอนดาน

อาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่หางไกล มีการจัดหอพักใหกับ

ผูเรียนในกรณีที่ตองไปฝกทักษะในหองปฏิบัติการของวิทยาลัย

อาชีวศึกษา  หรือฝกงานในสถานประกอบการ ทั้งนี้ หนวยงาน

ตนสังกัดตองเตรียมความพรอมดานบุคลากร วัสดุ อุปกรณ 

งบประมาณในการบริหารจัดการ

    (6) รัฐบาลและหนวยงานภาครัฐ ควรเผยแพรขาวสาร

ประชาสัมพันธเชิงรุกใหประชาชนมีความรู เกิดความตระหนัก

ถึงความสำคัญในการเปนเขตพัฒนาพื ้นที ่เศรษฐกิจพิเศษ 

องคกรทั ้งภาครัฐและภาคเอกชนจะไดเตรียมความพรอม 

มีแผนการดำเนินงานไปในทิศทางที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับ

แผนยุทธศาสตรเขตเศรษฐกิจพิเศษของเขตนั้น ๆ เพื ่อใหมี 

การสรางงานสรางอาชีพที่กอใหเกิดรายไดใหกับผูเรียนในพื้นที่ 

เมื่อสำเร็จการศึกษา
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2.4 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ในชวงป 2559 - 2560

(1) หัวหนาสวนราชการควรใหการสนับสนุนการเพิ่มอัตรากำลัง

เจาหนาที่ตรวจสอบภายในใหเหมาะสมสอดคลองกับปริมาณ

งานและหนาที่ความรับผิดชอบ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

16 กรกฎาคม 2544) รวมทั้งใหความสำคัญในการสรางขวัญ

กำลังใจใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน

(2) กระทรวงสาธารณสุขควรจัดทำแผนจัดต้ังศูนยการรักษาทาง

การแพทยที่มีเครื่องมือแพทยมูลคาสูง โดยอาจจัดตั้งเปนศูนย

ทางการแพทยประจำภูมิภาคเพื่อใหเกิดการใชประโยชนใน

เคร่ืองมือแพทยมูลคาสูงรวมกันของประชาชนและสถานพยาบาล 

ทั ้งน ี ้  สำนักงบประมาณควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการรวมศูนยการรักษาทางการแพทยดังกลาว

(1) หัวหนาสวนราชการของหนวยงานที่มีอัตรากำลังนอยกวา 

3 คน ไดมีการดำเนินการสงเร่ืองขออัตรากำลังไปท่ีสำนักงาน ก.พ. 

แตยังไมไดรับการจัดสรร แตเจาหนาที่ตรวจสอบภายในไดมี

การปรับแผนการตรวจสอบใหสอดคลองกับอัตรากำลัง  (พน)

(2) มติคณะรักษาความสงบแหงชาติเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2557 

เรื ่อง การขออนุมัติกอหนี ้ผูกพันขามปงบประมาณรายการ

กอสรางศูนยความเปนเลิศทางการแพทยของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีส ุรนารี (1,800 ลานบาท) ใหฝายความมั ่นคง

คณะรักษาความสงบแหงชาติ รับไปหารือกับกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อให

กระทรวงสาธารณสุขเปนเจาภาพหลักในการจัดทำยุทธศาสตร

เกี ่ยวกับการจัดตั ้งศ ูนยความเปนเลิศทางการแพทยของ

โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย และสถาบันการศึกษาตาง ๆ 

ในภาพรวมของประเทศในระยะยาว (5 - 10 ป) ใหมีความชัดเจน 

เหมาะสม และสอดคล องก ับแผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและ

สังคมแหงชาติ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 

ใหกระทรวงสาธารณสุขรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ เรงรัดดำเนิน

การจัดทำยุทธศาสตรเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทาง

การแพทยฯ ตามนัยมติคณะรักษาความสงบแหงชาติเมื่อวันที่ 

8 กรกฎาคม 2557 ใหแลวเสร็จโดยเร็วควรมีการกระจายตัว

ทั่วทุกภาคของประเทศสอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัดและ

จังหวัดท่ีเก่ียวของ และใหโรงพยาบาล และสถานศึกษาในจังหวัด

ใกล เคียงเข ารวมเปนเครือขายเพื ่อใหมีการใชประโยชน

ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยไดอยางเต็มศักยภาพ

(3) การขับเคล่ือนประเด็นสำคัญในชวงการปฏิรูปมีการบูรณาการ 

ศูนยความเปนเลิศดานการแพทยรวมกัน 3 กระทรวง มีการลงนาม

กรอบความรวมมือระบบบริการ และจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ

ดานการแพทยระหวางเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

รวมกับ 20 คณะแพทย 19 มหาวิทยาลัย จำนวน 4 ดาน ดังนี้

  (3.1) ดานบริการการแพทยและสาธารณสุขและระบบสงตอ 

ใหมีคุณภาพมาตรฐานภายในเขตสุขภาพแบบไรรอยตอ

  (3.2) ดานผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

โดยพัฒนาความรวมมือดานการศึกษา

  (3.3) ดานวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุข

  (3.4) มีการกำกับติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง (สธ)



บทที่ 3บทที่ 3
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บทที่ 3 สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
          โครงการ

3.1 ประเด็นในการประเมิน และระดับการประเมิน 
3.1.1 ประเด็นการประเมิน

 แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะมุงเนนการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที ่ดำเนินการสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

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

ใหบรรลุวิสัยทัศน “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ผานการดำเนินโครงการภายใตแผนงานบูรณาการ และแผนงานอื่น ๆ 

จำแนกตามยุทธศาสตรชาติทั้ง 6 ดาน การดำเนินงานภายใตกรอบแนวทางดังกลาวจะชวยสะทอนผลการดำเนินงาน

ในแตละยุทธศาสตร รวมถึงภาพรวมของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ โดยใชการติดตามความกาวหนา วิเคราะห

ปญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน เพื่อใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนและสงเสริมการดำเนินงานใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาประเทศ 

 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ ไดดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลโครงการของสวนราชการและจังหวัด ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ ่งเปนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายสำคัญที่สวนราชการดำเนินการแลวเสร็จ หรือดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560 สรุปสาระสำคัญได ดังนี้

     การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังท่ี 1 

มีประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ดังนี้

     1) การตรวจประเมินโครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จ

       (1). โครงการตามแผนงานบูรณาการสำคัญ

           เปนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภายใตแผนงานบูรณาการตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะเปนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ภายใตแผนงานบูรณาการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 2 แผนงาน ไดแก

              •  แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

              •  แผนงานบูรณาการการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย

      



รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

36

        (2) โครงการตามยุทธศาสตรสำคัญ

           เปนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ ์โครงการ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตรกระทรวงปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 และปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ดำเนินการแลวเสร็จ ซึ่ง ค.ต.ป. ประจำกระทรวงที่ไมมีแผนงาน/โครงการ

ตามแผนงานบูรณาการ คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตรของกระทรวงปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อยางนอย 

3 โครงการ และปงบประมาณ พ.ศ. 2560 อยางนอย 3 โครงการ โดยรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 เปนการติดตามตรวจสอบและประเมินผลแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่แลวเสร็จตามยุทธศาสตรกระทรวง ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้น 33 โครงการ

ระดับการประเมิน

ดีมาก    > 80%

ดี    > 70% - 80%

พอใช    > 60% - 70%

ควรปรับปรุง <= 60%

ความหมาย

สำเร็จตามเปาประสงค/ตัวชี้วัดผลลัพธมากกวารอยละ 80     

สำเร็จตามเปาประสงค/ตัวชี้วัดผลลัพธอยูในชวงมากกวารอยละ 70 ถึง รอยละ 80

สำเร็จตามเปาประสงค/ตัวชี้วัดผลลัพธอยูในชวงมากกวารอยละ 60 ถึง รอยละ 70

สำเร็จตามเปาประสงค/ตัวชี้วัดผลลัพธนอยกวาหรือเทากับรอยละ 60

ระดับการประเมิน

ดีมาก    > 80%

ดี    > 70% - 80%

พอใช    > 60% - 70%

ควรปรับปรุง <= 60%

ความหมาย

สำเร็จตามเปาประสงค/ตัวชี้วัดผลผลิตมากกวารอยละ 80     

สำเร็จตามเปาประสงค/ตัวชี้วัดผลผลิตอยูในชวงมากกวารอยละ 70 ถึง รอยละ 80

สำเร็จตามเปาประสงค/ตัวชี้วัดผลผลิตอยูในชวงมากกวารอยละ 60 ถึง รอยละ 70

สำเร็จตามเปาประสงค/ตัวชี้วัดผลผลิตนอยกวาหรือเทากับรอยละ 60

     2) ระดับการประเมิน ดานผลผลิต

ระดับการประเมิน

ดีมาก >= 96%
86% - 95%

76% - 85%

<=  75%

พอใช

ควรปรับปรุง

ดี

ความหมาย

มีผลการเบิกจายรอยละ 96 ขึ้นไป   

มีผลการเบิกจายอยูในชวงรอยละ 86 ถึง รอยละ 95

มีผลการเบิกจายอยูในชวงรอยละ 76 ถึง รอยละ 85

รอยละการเบิกจายนอยกวาหรือเทากับรอยละ 75

     3) ระดับการประเมิน ดานผลการเบิกจาย

 3.1.2 ระดับการประเมิน

     1) ระดับการประเมิน ดานผลลัพธ
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3.2 สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

 3.2.1 โครงการตามแผนงานบูรณาการสำคัญ

   1) แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

        สวนที่ 1 วัตถุประสงค จำนวนโครงการ และงบประมาณ

        แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มีวัตถุประสงคเพื่อติดตาม ประเมินผล การบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ ทั้งน้ำบนดินและน้ำใตดิน ตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และการแกไขปญหาน้ำแลง 

น้ำทวม น้ำเสีย การขาดแคลนน้ำภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การฟนฟูปาตนน้ำ 

การเชื่อมโยงโครงขายลุมน้ำ การปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหลงน้ำ ปองกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่

ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ จัดหาพื้นที่รับน้ำนอง จัดการคุณภาพน้ำในแมน้ำสายหลัก ลดน้ำเสียจากแหลงกำเนิด 

ตลอดจนการบริหารจัดการองคกรลุมน้ำ โดยนำแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 และแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ำ (พ.ศ. 2558 - 2569) มาเปนกรอบในการวิเคราะห ติดตาม 

และประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยภายใตแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ หนวยงานเจาภาพ ไดแก กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีหนวยงานที่เกี่ยวของ 5 กระทรวง 11 หนวยงาน มีโครงการทั้งสิ้น 31 โครงการ 

ไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 68,875.2611 ลานบาท 

        อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง คณะที่ 1 และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกระทรวงมหาดไทย ไดดำเนินการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการภายใตแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

จำนวน 5 กระทรวง 11 หนวยงาน งบประมาณ 65,357.9522 ลานบาท คิดเปนรอยละ 94.89 ของแผนงาน

บูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้ รายชื่อโครงการและผลการดำเนินงาน มีดังตอไปนี้ 

ลำดับ โครงการ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

(ลานบาท)

กระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กรมชลประทาน

1,347.2972

1,767.3340

289.7469

(1)   จัดหาน้ำกินน้ำใชในพื้นที่เปาหมายดานความมั่นคง

(2)   โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา จ.เขียงใหม

(3)   โครงการพัฒนาลุมน้ำตาป - พุมดวง จ.สุราษฎรธานี

450.8941

392.4420

(4)   โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)

(5)   โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จ.อุตรดิตถ

208.1877

597.7259

772.7806

(6)   โครงการอางเก็บน้ำคลองหลวง จ.ชลบุรี

(7)   โครงการหวยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี

(8)   โครงการอางเก็บน้ำมวกเหล็ก จ.สระบุรี

181.1624

1,126.9511

(9)   โครงการอางเก็บน้ำหวยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุตรดิตถ

(10)   โครงการบรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ (ระยะที่ 2) จ.สงขลา
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ลำดับ โครงการ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

(ลานบาท)

     12,016.3044

     12,332.3780

(11)   การจัดการน้ำชลประทาน

(12)   การจัดหาแหลงน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

1,228.7656

7,084.8882

(13)   การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(14)   การปองกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

กระทรวงคมนาคม

กรมเจาทา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สำนักงานปลัดกระทรวง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำ

105.6168

480.2096

506.0475

2,237.8640

288.3211

387.1251

(15)   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

(17)   โครงการพัฒนาแหลงน้ำบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีประสบภัยแลง

(19)   โครงการเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณ และเตือนภัยดานน้ำ

(20)   โครงการการเพ่ิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

(18)   ทรัพยากรน้ำบาดาลในพ้ืนท่ีเปาหมายไดรับการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

(16)   โครงการถายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ

       ส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด

กระทรวงมหาดไทย

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

6,540.8264

359.6556

13,129.5903

(21)   โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ำและบริหารจัดการน้ำ

(22)   พื้นที่ปาตนน้ำที่ไดรับการบริหารจัดการ

(23)   โครงการสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอยางบูรณาการ

กรุงเทพมหานคร

94.8150

65,357.9522

(24)   โครงสรางพื้นฐานเพื่อการคมนาคม

รวม

กรมชลประทาน (ตอ)
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        สวนที่ 2 ขอมูลเปรียบเทียบ

        (1) ขอมูลเปรียบเทียบระหวางผลผลิตกับผลการใชจายงบประมาณ

        จากการเปรียบเทียบผลผลิตกับผลการใชจายงบประมาณ พบวาโครงการสวนใหญยังไมสามารถประเมินผลผลิต

และผลการใชจายงบประมาณในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได เน่ืองจากเปนโครงการท่ีมีระยะเวลาดำเนินงานมากกวา 1 ป 

และไมสามารถระบุผลผลิตและงบประมาณในการดำเนินงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดอยางชัดเจน 

อยางไรก็ตาม มี 2 โครงการท่ีมีผลผลิตและผลการใชจายงบประมาณอยูในระดับดีมาก ไดแก โครงการจัดหาน้ำกินน้ำใชในพ้ืนท่ี

เปาหมายดานความมั่นคง (กระทรวงกลาโหม) และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ (กระทรวงคมนาคม) นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาแหลงน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดใหกับ

โรงเรียนท่ัวประเทศ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม) และโครงการสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ

อยางบูรณาการ (กระทรวงมหาดไทย) ที่มีผลผลิตอยูในระดับดีมากและผลการใชจายงบประมาณอยูในระดับดี

ผลการใชจายงบประมาณ

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี

พอใช

พอใช

ควรปรับปรุง

ควรปรับปรุง

N/A

N/A

รวม

รวม 3

กห (1) คค (1)

ทส (1)

ทส (1)

กษ (6) 10

1

17กษ (11) ทส (4) มท (1)

ทส (1) มท (1)

2 1 22 28

ผล
ผลิ

ต

        (2) ขอมูลเปรียบเทียบระหวางผลผลิตกับผลลัพธ

        โครงการสวนใหญยังไมสามารถประเมินผลลัพธในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได เนื่องจากเปน

โครงการที่มีระยะเวลาดำเนินงานมากกวา 1 ป และไมสามารถระบุผลลัพธในการดำเนินงานของปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ไดอยางชัดเจน ดังนั้น จึงยังไมสามารถประเมินผลลัพธจากการดำเนินงานได 

ยุทธศาสตร ผลสัมฤทธ์ิ

        สวนที่ 3  ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการในภาพรวม

           (1) ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน

          จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามแผนยุทธศาสตรการบริหาร

จัดการน้ำ (พ.ศ. 2558 - 2569) สามารถสรุปผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินในแตละยุทธศาสตร ดังนี้

การจัดการน้ำ 

อุปโภคบริโภค

› ราษฎรในพ้ืนท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ เชน ประหยัดคาใชจายในการจัดหาน้ำสะอาด   

  มีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

› คุณภาพน้ำบางพื้นที่ยังไมเหมาะสมกับการบริโภค 

› ภายหลังการสงมอบผลผลิตไปยัง อปท. พบวาในหลายพื้นที่ขาดการดูแลบำรุงรักษา 

  ทำใหไมสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

› การดำเนินการขุดบอน้ำบาดาลบางแหงยังไมมีการกอสรางระบบประปาและระบบ

  กระจายน้ำเพื่อรองรับ ทำใหประชาชนยังขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค 
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การสรางความมั่นคง

ของน้ำภาค

การผลิต (เกษตร

และอุตสาหกรรม) 

การจัดการน้ำทวม

และอุทกภัย 

› สามารถชวยบรรเทาความเดือดรอนการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค 

  และน้ำภาคการผลิต ทำใหเกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานไดรับน้ำอยางทั่วถึงและ

  เปนธรรมมากยิ่งขึ้น  

› หลายโครงการ/กิจกรรม มีระยะเวลาดำเนินงานมากกวา 1 ป และยังไมมีระบบ

  การติดตามประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมจึงยังไมสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์

  ของทั้งแผนงานภายใตยุทธศาสตรนี้ได

การอนุรักษฟนฟู

สภาพปาตนน้ำที่

เสื่อมโทรมและปองกัน

การพังทลายของดิน 

› ไมสามารถแยกสวนเพื่อสอบทานเฉพาะป พ.ศ. 2559 ไดชัดเจน เนื่องจากการฟนฟู

  และปองกันการพังทลายของดิน มีการใชงบประมาณจากหลายหนวยงาน สงผลให

  การรายงานผลการดำเนินโครงการจากหนวยงานตาง ๆ ไมครอบคลุมในภาพรวมท้ังหมด    

  ซึ่งจะตองกำชับหนวยงานที่รับผิดชอบรายงานผลใหครอบคลุมประเด็นที่รับผิดชอบ

  ทั้งหมด 

› จนถึงปจจุบัน พบวา สามารถฟนฟูปาตนน้ำไดเพียงรอยละ 8 ของเปาหมาย และ

  สามารถเพิ่มพื้นที่ปองกันและพังทลายของดินไดเพียงรอยละ 7 ของเปาหมาย ดังนั้น 

  จึงยังไมเกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการใหเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไวในป 2559 

  จนถึงเปาหมายในปปจจุบัน

การจัดการคุณภาพน้ำ › โครงการที่ติดตาม ประเมินผลฯ ยังไมครอบคลุมเปาหมายของกลยุทธและไมสามารถ

  วัดเปาหมายการดำเนินงานตามกลยุทธได จึงไมสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

  โครงการภายใตยุทธศาสตรนี้ได

› ไมพบการรายงานผล จึงไมสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการภายใตยุทธศาสตร

  นี้ได

การบริหารจัดการ › สามารถดำเนินการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ไดในระดับหนึ่ง ซึ ่งจำเปนตองใชระยะเวลา   

  และปจจัยที่เอื้อตอการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความสำคัญตอ

  การแกไขปญหาเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์และยั่งยืนจากรัฐบาล 

› ไมมีขอมูลที่สามารถแยกสวนการสอบทานเฉพาะป 2559 ไดชัดเจน จึงไมสามารถ

  ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการตามเปาหมายที่กำหนดไวในป 2559 ได

           (2) ปญหา/อุปสรรคที่สำคัญของโครงการ

          • ดานกลยุทธ (นโยบาย/ยุทธศาสตร)

            (2.1) การจัดทำแผนงานงบบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ขาดการบูรณาการ

ตั้งแตการจัดลำดับความสำคัญตามยุทธศาสตรและพื้นที่ใหชัดเจน ทำใหการดำเนินการแผนงาน/โครงการไมได

ผลสัมฤทธิ์ที่ตองการ และสงผลตอการบูรณาการแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการในปตอ ๆ ไป

ยุทธศาสตร ผลสัมฤทธ์ิ
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            (2.2) การกำหนดเปาหมายในแผนงานงบบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
ปพ.ศ. 2559 กับผลการตรวจสอบและประเมินผล ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ไมสอดคลองกัน เชน ยุทธศาสตร
การแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค กำหนดเปาหมายเปน “หมูบาน/แหง” สวนผลการตรวจสอบ
และประเมินผลโดย ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ไมไดรายงานหรือวิเคราะหวาดำเนินการตามเปาหมายเปนจำนวนหมูบาน 
หรือพื้นที่เปาหมายใหชัดเจน เพื่อวิเคราะหวามี “ครัวเรือน/ราษฎร ไดรับประโยชนเทาใด” ทำใหคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กลุมกระทรวง คณะที่ 1 ไมสามารถตรวจสอบและประเมินผล
ในภาพรวมจากรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล 
            (2.3) แผนงาน/โครงการที่หนวยงานตาง ๆ ขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต
แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สวนใหญเปนการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตามภารกิจ
ของแตละหนวยงาน ทั้งในแผนงานของ function, area และ agenda โดยมิไดมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ
ในพื้นที่เปาหมายตามยุทธศาสตรเดียวกัน
            (2.4)  ยุทธศาสตรการแกปญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคยังขาดการบูรณาการ
ความเช่ือมโยงของภารกิจ เชน การจัดทำระบบกระจายน้ำตอเน่ืองจากการขุดเจาะบอบาดาล อางเก็บน้ำ หรือแหลงน้ำ
ไปยังพื้นที่ผูใชประโยชน ไดแก โครงการพัฒนาแหลงน้ำบาดาลเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค 
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในหลายพื้นที่ยังขาดความพรอม
ในการบริหารจัดการและบำรุงรักษาแหลงน้ำขนาดเล็กที่ไดรับถายโอนจากกรมชลประทาน
            (2.5) การดำเนินการภายใตแผนยุทธศาสตรการจัดการคุณภาพน้ำ ภายใตแผนงาน
บูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มิไดกำหนดหนวยงานในการตรวจสอบรับรองคุณภาพน้ำ เพื่อให
เกิดความเชื่อมั่นไดวาคุณภาพน้ำไดมาตรฐาน สามารถนำไปใชเพื่อการอุปโภคและบริโภคไดจริง
            (2.6) การประเมินผลการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ ยังไมครอบคลุมการประเมินผล
ของรัฐวิสาหกิจที่ไดรับงบประมาณ (การประปาสวนภูมิภาค) ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเจาสังกัด จึงมิไดประเมินและ
รายงานผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ทำใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุมกระทรวง 
คณะที่ 1 มีขอมูลไมครบถวนในการตรวจสอบประเมินผล
          • ดานการปฏิบัติงาน
            (2.1) จากขอมูลการสอบทานในภาพรวมของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ซ่ึงมีการติดตาม
การดำเนินงานในพื้นที่ พบวา เมื่อมีการดำเนินโครงการแลวเสร็จ และสงมอบงานจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
ใหกับหนวยงานในพื ้นที ่ เชน อบจ. อบต. เปนตน พบวา มีบางพื ้นที ่ไมมีการบำรุงรักษาผลผลิตเทาที ่ควร 
ทำใหมีการใชประโยชนจากโครงการไมมากนัก ไดแก โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณบางโครงการ
            (2.2) นอกจากนี้ จากขอมูลการสอบทานในภาพรวมของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
ซึ่งมีการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ พบวา
            - จังหวัดมีการบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในรูปแบบคณะกรรมการ
ลุมน้ำ 25 ลุมน้ำ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ำแหงชาติ พ.ศ. 2550 โดยมี
ผ ู ว าราชการจังหวัด ผู แทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู แทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ ่น 
ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมเปนกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นตอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ 
(กนช.) เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรน้ำในพื้นที่ ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการ
และแผนงบประมาณของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี ่ยวของในพื้นที่ลุมน้ำ ใหเปนไปตาม
แผนการบริหารทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของในพื้นที่ลุมน้ำ รวมทั้งติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานของสวนราชการที่เกี่ยวของ ใหเปนไปตามแผนการบริหารทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำ
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            - จังหวัดมีการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน/สนับสนุนการบริหาร

จัดการน้ำในพื้นที่ เชน ดำเนินการกำจัดปญหาผักตบชวาในพื้นที่ พัฒนาแหลงน้ำทางระบายในพื้นที่สาธารณะหรือ

พื้นที่ใชประโยชนรวมกัน เปนตน

            - บางโครงการมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบถึงการปฏิบัติราชการของ

หนวยงานในทุกขั้นตอน มีการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางทางเว็บไซตกรมบัญชีกลาง และเว็บไซตของหนวยงาน

ดำเนินการในแตละพื้นที่ เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ ทั้งการใหขอมูลขาวสาร การปรึกษาหารือ 

การรวมมือ รวมทั้งมีการปลูกฝงใหประชาชนในพื้นที่รูจักหวงแหนผืนปาและผืนน้ำผาน โครงการอบรมตาง ๆ 

ของหนวยบัญชาการทหารพัฒนา ไดแก การจัดหาน้ำกินน้ำใชในพื้นที่เปาหมายดานความมั่นคงโดยกระทรวงกลาโหม 

กิจกรรมกอสรางประปาหมูบาน และพัฒนา ปรับปรุงแหลงน้ำ โดยกระทรวงมหาดไทย

           (3) การติดตามการดำเนินงานในพื้นที่

          อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง คณะที่ 1 ไดติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำ

ในอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม สรุปดังนี้

          • ขอมูลพื้นฐานของโครงการ

            โครงการเพิ ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื ่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม 

มีระยะเวลาดำเนินการ 11 ป (พ.ศ. 2555 – 2565) งบประมาณ 15,000 ลานบาท มีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหา

การขาดแคลนน้ำตนทุนของอางเก็บน้ำเข ื ่อนแมกวงอุดมธารา ตอบสนองความตองการใชน้ำ ทั ้งในดาน

การเกษตรกรรม อุปโภคบริโภค การทองเท่ียว และอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลำพูน และรักษาสมดุล

นิเวศทายน้ำ ซึ่งเปนการกอสรางอุโมงคสงน้ำและอาคารประกอบพรอมสวนประกอบอื่น จำนวน 4 รายการ ไดแก

           -   อ ุโมงคส งน้ำและอาคารประกอบพรอมสวนประกอบอื ่น อ ุโมงคส งน้ำ

      ชวงแมงัด - แมกวง สัญญาที่ 1

           -   อ ุโมงคส งน้ำและอาคารประกอบพรอมสวนประกอบอื ่น อ ุโมงคส งน้ำ

      ชวงแมงัด - แมกวง สัญญาที่ 2

           -   อ ุโมงคส งน้ำและอาคารประกอบพรอมสวนประกอบอื ่น อ ุโมงคส งน้ำ

      ชวงแมแตง - แมงัด สัญญาที่ 1

           -   อ ุโมงคส งน้ำและอาคารประกอบพรอมสวนประกอบอื ่น อ ุโมงคส งน้ำ

      ชวงแมแตง - แมงัด สัญญาที่ 2

          • ผลประโยชนของโครงการ

            โครงการเพิ่มปริมาณน้ำตนทุนของอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา เพื่อแกไข 

ปญหาการขาดแคลนน้ำในพื ้นที ่จ ังหวัดเชียงใหมและลำพูน เนื ่องจากการขยายตัวของพื ้นที ่เกษตรกรรม 

ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว และการขยายตัวของชุมชนทำใหมีการใชน้ำในการอุปโภคบริโภคมากขึ้น สงผลให

ความตองการใชน้ำสูงกวาปริมาณน้ำตนทุนของอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา ประมาณปละ 137 ลาน ลบ.ม. ตอป 

และในอนาคตมีแนวโนมจะขาดแคลนน้ำมากถึงปละ 173 ลาน ลบ.ม.ตอป
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          • สถานภาพโครงการ

            โครงการเพิ ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำเขื ่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม 

มีการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอมและรายงานการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม 

รวมทั้งจัดการสัมมนารับฟงความคิดเห็นและประชุมกลุมยอยรวมกับประชาชน จำนวน 20 ครั้ง โดยมีขอสรุปวา 

ผูเขารวมประชุมมีความเขาใจโครงการระดับดีมาก และเห็นดวยกับการดำเนินโครงการและพรอมที่จะมีสวนรวม

สนับสนุนการดำเนินโครงการในทุก ๆ ดาน นอกจากนี้ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณไดขออนุญาต

ใชพื้นที่ปาสงวน อุทยานแหงชาติ หนวยราชการอื่น ซึ่งจะไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่ทั้งหมด ในป พ.ศ. 2561

          • ขอคนพบ

            ในป พ.ศ. 2559  ไดดำเนินการโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำ เขื่อนแมกวง

อุดมธารา เปนการจัดการน้ำในลุมน้ำโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำในลุมน้ำรวมกัน โดยพัฒนาแนวสงน้ำแมแตง 

(ปตร.แมตะมาน) ไปยังอางเก็บน้ำเขื่อนแมงัดสมบูรณชลโดยอุโมงคสงน้ำ ซึ่งเปนการนำน้ำสวนเกินจากน้ำแมแตง

ในชวงฤดูฝนไปยังอางเก็บน้ำเขื่อนแมงัดสมบูรณชล และสงตอไปยังอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา ผานอุโมงคสงน้ำ

แมงัด - แมกวง

            จากการลงพ ื ้นท ี ่ของอน ุกรรมการตรวจสอบและประเม ินผลภาคราชการ 

กลุมกระทรวง คณะที่ 1 พบวา การดำเนินงานของป พ.ศ. 2559 ลาชากวาแผน พบวาอุโมงคสงน้ำชวงอางเก็บน้ำ

เขื่อนแมงัด - อางเก็บน้ำเขื่อนแมกวง ในสวนของการดำเนินการกอสรางอุโมงค สามารถนำเครื่องจักรเขาไปขุดเจาะ

อุโมงคหลักไดลึกเพียง 400 เมตร จากแผนงานที่กำหนดไว 670 เมตร
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   2) แผนงานบูรณาการการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย

        สวนที่ 1 วัตถุประสงค จำนวนโครงการ และงบประมาณ

        แผนงานบูรณาการการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดระบบ

บริหารการใชแรงงานตางดาวและประชาชนกลุมเปาหมายปลอดภัยจากกระบวนการคามนุษย สนับสนุน ชวยเหลือ

และคุมครองผูเสียหายใหพรอมคืนสูสังคม บริหารจัดการแรงงานตางดาวใหเปนระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับ

ใชกฎหมาย โดยมีแนวทางดำเนินงานทั้งหมด 6 ดาน คือ การบริหารจัดการแรงงานตางดาว การพัฒนาและการบริหาร

ขอมูล การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคล่ือนการปองกัน การคุมครองชวยเหลือ และการดำเนินคดี โดยภายใต

แผนงานบูรณาการการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย หนวยงานเจาภาพ ไดแก กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน เปนเจาภาพหลัก และสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย 

เปนเจาภาพรวม มีหนวยงานที่เกี่ยวของ 9 กระทรวง 2 สวนราชการไมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

1 หนวยงานอิสระ และ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ดังนี้ (1) สำนักนายกรัฐมนตรี (2) กระทรวงการตางประเทศ 

(3) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (4) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (5) กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ (6) กระทรวงคมนาคม (7) กระทรวงมหาดไทย (8) กระทรวงแรงงาน (9) กระทรวงสาธารณสุข (10) สำนักงาน

ตำรวจแหงชาติ (11) สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (12) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

และ (13) กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน (กองทุนเพ่ือปองกันและปราบปรามการคามนุษย) มีโครงการท้ังส้ิน 21โครงการ 

ไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 1,127.2851 ลานบาท

        อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง คณะที่ 2 และ ค.ต.ป. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ค.ต.ป. ประจำกระทรวง

การตางประเทศ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงคมนาคม ค.ต.ป. ประจำ

กระทรวงมหาดไทย ค.ต.ป. ประจำกระทรวงแรงงาน และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงสาธารณสุข ไดดำเนินการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการภายใตแผนงานบูรณาการการจัดการปญหาแรงงานตางดาว

และการคามนุษย จำนวน 9 กระทรวง 2 สวนราชการไมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง งบประมาณ 

1,063.8851 ลานบาท คิดเปนรอยละ 94.38 ของแผนงานบูรณาการการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย 

ทั้งนี้ รายชื่อโครงการและผลการดำเนินงาน มีดังตอไปนี้ 

สำนักนายกรัฐมนตรี

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

กระทรวงการตางประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ

กรมประชาสัมพันธ

3.5500

23.5500

21.0000

20.0000

21.0000

(1)   โครงการการอำนวยการประสานงานและเสริมการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ 

      ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

(3)   คาใชจายในการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย

(2)   โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและนโยบายของรัฐในการจัดการปญหา

      แรงงานตางดาวและการคามนุษย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559



กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

3.5000

352.1845

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กรมประมง

กระทรวงคมนาคม

กรมเจาทา

32.3270

11.4480

30.3358

195.3245

115.8178

7.2064

32.3270

11.4480

(5)   โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลในการปองกันและปราบปรามการคามนุษยกับหนวยงาน

       ที่เกี่ยวของ

(6)   โครงการการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนงานปองกันและปราบปราม

       การคามนุษย

(10)  โครงการสงเสริมความรูตามแนวทางการปฏิบัติการใชแรงงานที่ดีและตอตานการคามนุษย

(11)  โครงการตรวจตราเพื่อสนับสนุนการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย

(7)   โครงการปองกันปญหาการคามนุษย

(8)   โครงการคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย

(9)   โครงการตอตานการคามนุษย
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กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

กรมการทองเที่ยว

3.0000

3.0000(4)   โครงการปองกันและแกไขปญหาการทองเท่ียวท่ีเก่ียวกับการคามนุษยและ

       การแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็ก

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

19.1039

กระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

403.1838

19.1039

183.5229

192.1518

27.5091

(12)  โครงการขับเคล่ือนแผนงานปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยในบทบาทของฝายปกครอง

(13)  โครงการคนตางดาวไดรับใบอนุญาตทำงาน

(14)  โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน

(15)  โครงการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่

        เลวราย

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

5.6265

5.6265

(16)  โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในแรงงานตางดาวผูติดตาม และเหย่ือจากการคามนุษย

ลำดับ โครงการ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

(ลานบาท)
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สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1.0000(18)  โครงการสืบสวนปราบปรามผูกระทำความผิดดานกิจกรรมสืบสวน ปราบปราม เพ่ือดำเนินการกับ

        ทรัพยสินหรือผูกระทำความผิดมูลฐานการคามนุษยตามกฎหมายการฟอกเงิน

รวม 1,063.8851

สวนราชการไมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

สำนักงานตำรวจแหงชาติ

192.4614

191.4614(17)  โครงการปองกันปราบปรามและแกไขปญหาการคามนุษย

ลำดับ โครงการ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

(ลานบาท)

        สวนที่ 2 ขอมูลเปรียบเทียบ

        (1) ขอมูลเปรียบเทียบระหวางผลผลิตกับผลการใชจายงบประมาณ

ผลการใชจายงบประมาณ

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี

พอใช

พอใช

ควรปรับปรุง

ควรปรับปรุง

N/A

N/A

รวม

รวม

พม (2) กต (1) รง (2) กก (1)
 คค (1) มท (1) นร (1) 

สวนราชการไมสังกัดฯ (1)

พม (3) รง (1)
กษ (1) นร (1) สธ (1)

สวนราชการ
ไมสังกัดฯ (1)

17

1

-

-

-

1810 6 1 1 -

ผล
ผลิ

ต

        โดยสรุปโครงการที่มีผลผลิตและผลการใชจายงบประมาณอยูในระดับดีมาก - ดี จำนวน 16 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 88.89 ของจำนวนโครงการที่ตรวจติดตามทั้งหมด โดยโครงการสวนใหญเปนของกระทรวงการพัฒนา

สังคมฯ 5 โครงการ และกระทรวงแรงงาน 3 โครงการ

ผลลัพธ

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี

พอใช

พอใช

ควรปรับปรุง

ควรปรับปรุง

N/A

N/A

รวม

รวม

พม (5) สธ (1) รง (3) 
กต (1) กก (1) คค (1)
กษ (1) มท (1) นร (1)

นร (1)
สวนราชการ
ไมสังกัดฯ (1)

สวนราชการ
ไมสังกัดฯ (1)

17

1

-

-

-

1815 - - 1 2

ผล
ผลิ

ต

        (2) ขอมูลเปรียบเทียบระหวางผลผลิตกับผลลัพธ
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        โดยสรุปโครงการท่ีมีผลผลิตและผลลัพธอยูในระดับดีมาก - ดี จำนวน 15 โครงการ คิดเปนรอยละ 83.33 

ของจำนวนโครงการที่ตรวจติดตามทั้งหมด โดยโครงการสวนใหญเปนของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 5 โครงการ 

และกระทรวงแรงงาน 3 โครงการ

        สวนที่ 3  ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการในภาพรวม

           (1) ประสิทธิผลของโครงการ

          • ผลลัพธโครงการ

            การดำเนินโครงการมีผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคที่กำหนด 

โดยโครงการมีระดับความสำเร็จอยูในระดับดีมาก - ดี จำนวน 15 โครงการ คิดเปนรอยละ 83.33 ของจำนวนโครงการ

ที่ตรวจติดตามทั้งหมด โดยสวนใหญเปนโครงการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 5 โครงการ 

และกระทรวงแรงงาน 3 โครงการ โดยโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และโครงการ

พัฒนาระบบบริการสุขภาพในแรงงานตางดาว ผูติดตาม และเหยื่อการคามนุษยของกระทรวงสาธารณสุขสามารถ

ดำเนินงานไดตามเปาหมายและวัตถุประสงคของการพัฒนาและบริการขอมูล โดยไดจัดใหมีระบบฐานขอมูลดาน

การปองกันและปราบปรามการคามนุษย ซ่ึงมีการออกแบบสวนเช่ือมโยงขอมูลกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก ฐานขอมูล

ประชากร ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร ฐานขอมูลการดำเนินคดี ฐานขอมูลสำนักงานตำรวจแหงชาติ และฐานขอมูล

สำนักงานอัยการสูงสุด และมีการดำเนินงานใหแรงงานตางดาวและผูติดตามมีหลักประกันสุขภาพ เหยื่อการคามนุษย

ไดรับการชวยเหลือทางการแพทยที่เหมาะสม โดยมีการนำเทคโนโลยีดานการสื่อสารมาใชทำใหเกิดระบบริหารจัดการ

ดานสุขภาพที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

            แตมีขอสังเกตจาก อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง คณะที่ 2 วาบางหนวยงานใชตัวชี้วัด

ผลลัพธและผลผลิตเปนตัวเดียวกัน จึงไมสามารถประเมินผลลัพธได เนื่องจากหนวยงานใชตัวชี้วัดผลผลิตในการ

รายงาน และไมไดระบุตัวชี้วัดผลลัพธของแผนงาน/โครงการใหชัดเจน ทำใหไมสามารถระบุระดับความสำเร็จของ

ผลลัพธในระดับโครงการ แนวทาง และผลลัพธในระดับแผนบูรณาการได

          • ผลกระทบโครงการ

            การดำเนินโครงการมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ จำนวน 8 โครงการ คิดเปน

รอยละ 44.44 ของจำนวนโครงการที่ตรวจติดตามทั้งหมด สวนใหญเปนโครงการของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 

5 โครงการ และกระทรวงแรงงาน 1 โครงการ โดยโครงการคนตางดาวไดรับใบอนุญาตทำงาน มีผลกระทบทางบวก 

ไดแก แรงงานตางดาวถูกกฎหมายเขาสูภาคการผลิตมากขึ้น หนวยงานที่เกี่ยวของมีความเขาใจและรับทราบนโยบาย

และแนวทางการปฏิบัติงานในการปองกันและแกไขปญหาแรงงานตางดาวและผูหลบหนีเขาเมืองเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน ทำใหเกิดภาพลักษณที่ดีในระดับสากล นักลงทุนมั่นใจในการเขามาลงทุนมากขึ้น ผลกระทบทางลบ ไดแก 

กรณีแรงงานตางดาวเคลื่อนยายกลับประเทศอาจสงผลกระทบตอการผลิต โดยเฉพาะในกิจการที่เปนงานหนัก 

งานสกปรก และงานยาก เชน ประมง

            ในภาพรวมผลกระทบของการดำเนินงานตามแผนบูรณาการฯ ป พ.ศ. 2559 

ทำใหประเทศไทยมีการจัดการแรงงานตางดาวที่เขาสูระบบและถูกกฎหมาย ลดความเสี่ยงตอปญหาการคามนุษย 

แรงงานตางดาวและผูติดตามไดรับการคุมครองและดูแลดานสุขภาพกลุมเส่ียง ไดแก เด็กและสตรี และแรงงานตางดาว

มีความรูที่จะไมตกเปนเหยื่อขบวนการคามนุษย มีการปฏิบัติตอแรงงานตางดาว สินคาประมงไมถูกตอตานจาก

ตางประเทศ และเพิ่มภาพลักษณของประเทศไทยในการใชแรงงานตางดาว
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          • ความยั่งยืนของโครงการ

            ผลผลิตของโครงการมีการใชประโยชนจากผลผลิตในปจจุบันอยูในเกณฑระดับดีมาก 

จำนวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 33.33 ของจำนวนโครงการที่ตรวจติดตามทั้งหมด เปนโครงการสำนักนายก

รัฐมนตรี (กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงละ 1 โครงการ โดยโครงการ

ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายของกระทรวงแรงงาน 

มีความยั่งยืนของโครงการกอใหเกิดเครือขายเฝาระวังปญหาการคามนุษยในระดับพื้นที่ ชุมชนมีการนำแนวปฏิบัติ

การใชแรงงานไปใชอยางตอเนื่อง

            สำหรับความยั่งยืนของโครงการบรรลุผลเพียงบางโครงการ อาทิ ระบบฐานขอมูล 

การอบรม การตรวจตราซึ่งนำไปสูการเกิดเครือขายเฝาระวัง การอบรมความรูแนวปฏิบัติการใชแรงงานที่ดี ในขณะที่

บางหนวยงานไมมีการรายงานความยั่งยืน เชน สำนักงานตำรวจแหงชาติ (โครงการปองกันปราบปรามและแกไข

ปญหาการคามนุษย) และสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (โครงการสืบสวนปราบปรามผูกระทำความผิด 

ดานกิจกรรมสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพยสิน หรือผูกระทำความผิดมูลฐานการคามนุษยตามกฎหมาย

ฟอกเงิน) เปนตน

           (2) ประสิทธิภาพของโครงการ

          • ผลผลิตโครงการ

            การดำเนินโครงการมีผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด โดยมีระดับ

ความสำเร็จอยูในเกณฑดีมาก - ดี ทั้ง 18 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ของจำนวนโครงการที่ตรวจติดตามทั้งหมด 

สวนใหญจะเปนโครงการของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 5 โครงการ และกระทรวงแรงงาน 3 โครงการ สำหรับ

โครงการคนตางดาวไดรับใบอนุญาตของกระทรวงแรงงานมีผลการดำเนินงานที่เกินคาเปาหมายมาก เชน จดทะเบียน

คนตางดาวที่ยื ่นขอใบอนุญาต จำนวน 2,813,309 ครั้ง (เปาหมาย 1,431,844 ครั้ง) สถานประกอบการที่ไดรับ

การตรวจ จำนวน 47,403 แหง (เปาหมาย 36,000 แหง)

            สำหรับบางหนวยงานท่ีมีผลการดำเนินงานไมบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัด เน่ืองจากมีปจจัย

ที่ไมสามารถควบคุมได เชน จำนวนคดี รวมถึงไมมีการนำผลการดำเนินงานในอดีต มาพิจารณารวมในการกำหนด

ตัวชี้วัด ทำใหผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย และไมสามารถสรุปไดวาการดำเนินงานมีประสิทธิภาพหรือไม

          • การดำเนินงานตามแผน

            ระยะเวลาดำเนินการจริงเปรียบเทียบกับระยะเวลาดำเนินการตามแผนที่กำหนด 

โดยโครงการมีระดับความสำเร็จอยูในเกณฑดีมาก 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 22.22 ของจำนวนโครงการท่ีตรวจติดตาม

ทั้งหมด ซึ่งดำเนินการแลวเสร็จกอนเวลา สำหรับโครงการสวนใหญ 9 โครงการ อยูในระดับดี สามารถดำเนินการ

ไดภายในเวลา ยกเวนโครงการภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ทั้ง 5 โครงการ ซึ่งอยูใน

ระดับพอใช เนื่องจากมีการขอขยายเวลาดำเนินการ โดยไมแจงเหตุผลการขอขยายระยะเวลาของโครงการประกอบ

          • การใชจายงบประมาณ

            การใชจายงบประมาณเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดรับจริง โครงการสวนใหญมี

การใชจายเงินงบประมาณอยูในเกณฑดีมาก - ดี จำนวน 16 โครงการ คิดเปนรอยละ 88.89 ของจำนวนโครงการ

ที่ตรวจติดตามทั้งหมด โดยมีโครงการที่เบิกจายงบประมาณได รอยละ 100 จำนวน 5 โครงการ เชน โครงการ

ขับเคลื่อนแผนงานปองกันและการแกไขปญหาการคามนุษยในบทบาทของฝายปกครอง งบประมาณ 19.1039 

ลานบาท ของกระทรวงมหาดไทย โครงการตรวจตราเพื่อสนับสนุนการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย 

งบประมาณ 11.4480 ของกระทรวงคมนาคม เปนตน



รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

49

            สำหรับสวนราชการที่ผลการใชจายงบประมาณไมบรรลุเปาหมาย เชน กระทรวง

สาธารณสุขใชงบประมาณภายใตแผนบูรณาการรวมกับงบประมาณของกระทรวง ในขณะที่สำนักงานตำรวจแหงชาติ

ไดนำงบบุคลากรมารวมกับงบภายใตแผนบูรณาการฯ ดวย ทำใหงบประมาณของสำนักงานตำรวจแหงชาติคอนขางสูง 

จำนวน 191.4614 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.00 ของงบประมาณแผนบูรณาการฯ จำนวน 1,063.8851 ลานบาท

            ในภาพรวมมีการใชจายงบประมาณอยูในเกณฑดี งบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 

จำนวน 1,063.8851 ลานบาท สามารถเบิกจายเงินงบประมาณ จำนวน 989.7164 ลานบาท คิดเปนรอยละ 93.03 

ของวงเงินไดรับจัดสรรทั้งหมด

           (3) ความโปรงใส 

          ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชนสามารถรับรูถึงการปฏิบัติราชการใน

ทุกขั้นตอนและมีชองทางการใหขอมูลที่เหมาะสม สามารถเขาถึงได ทั้งการเปดเผยขอมูลในการดำเนินโครงการ 

มีการกำหนดแผนงาน วิธีการทำงาน มีกลไกตรวจสอบติดตามและรายงานผล และมีกลไกการจัดการขอรองเรียนและ

การจัดการทุจริตอยางเหมาะสม โครงการสวนใหญมีระดับความโปรงใสในการดำเนินโครงการครบทั้ง 4 ขอ ไดแก

1) การเปดเผยขอมูล 2) การปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงาน วิธีการ หรือมาตรฐานท่ีกำหนด 3) การติดตาม ตรวจสอบและ

รายงานผล และ 4) มีกลไกจัดการขอรองเรียนและการทุจริตอยางเหมาะสม จำนวน 15 โครงการ คิดเปนรอยละ 83.33 

ของจำนวนโครงการที่ตรวจติดตามทั้งหมด โดยสวนใหญเปนโครงการของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 5 โครงการ 

และกระทรวงแรงงาน 3 โครงการ

           (4) การมีสวนรวม

          ผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย และประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในการดำเนิน

โครงการในทุกขั ้นตอนทั้งการใหขอมูลขาวสาร การปรึกษาหารือ การเขามามีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจ 

และการรวมมือเปนภาคี หุนสวน หรือคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน โครงการทั้ง 16 โครงการ มีระดับการมีสวนรวม

ในการดำเนินโครงการท้ัง 4 ประเด็น ยกเวนโครงการของสวนราชการไมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีฯ (สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

และสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน) ที่ไมสามารถใหผูมีสวนไดเสีย/ประชาชนเขามามีสวนรวมได 

จำนวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 11.11 ของจำนวนโครงการที่ตรวจติดตามทั้งหมด เนื่องจากลักษณะงานตอง

ดำเนินการในทางลับ มีความเสี่ยง และการดำเนินงานไมสามารถเปดเผยตอสาธารณะได ดังนั้น การดำเนินงานของ

สำนักงานตำรวจแหงชาติ จึงเปดใหประชาชนและผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานไดในขอบเขต

ที่กำหนด เชน ใหองคกรเอกชนเขามามีสวนรวมในการคัดแยกเพื่อชวยเหลือคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย 

เปนตน

           (5) ปญหา/อุปสรรคที่สำคัญของโครงการ

          • ดานการปฏิบัติงาน

            (5.1) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนปแรกของการจัดทำแผนงานบูรณาการการจัดการ

ปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย มีขอจำกัดในเชิงคุณภาพของแผนงานการบูรณาการฯ การถายทอดตัวชี้วัด 

และการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

      - แผนงานบูรณาการฯ เปนเพียงการนำโครงการและงบประมาณของหนวยงาน

ที่เกี ่ยวของมารวมไวดวยกันเทานั ้น การมุงเปาผลสำเร็จและการกำหนดตัวชี ้วัดความสำเร็จรวมยังไมชัดเจน 

มีการกำหนดตัวชี้วัดรวมระดับแนวทางแตไมไดกำหนดคาเปาหมายหรือระดับความสำเร็จ ในขณะที่ระดับโครงการของ

กระทรวงที่รวมบูรณาการสวนใหญไมไดกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ ทำใหยากตอการระบุผลสำเร็จ นอกจากนี้ แนวทางที่ 5 

การคุมครองชวยเหลือ ที่มีเพียง 1 หนวยงาน 1 โครงการ ซึ่งหากมีการรวมมือกับหนวยงานอื่น และภาคเครือขาย 

อาจทำใหการคุมครองชวยเหลือมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น



รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

50

      - หนวยงานรวมบูรณาการยังขาดความรูความเขาใจในหลักการหรือโครงสราง

ของแผนงานบูรณาการ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงและการถายระดับของแผน จากแผนงานสูโครงการ และจากโครงการ

สูกิจกรรม การเชื่อมโยงและการถายระดับของตัวชี้วัด รวมทั้งการกำหนดคาเปาหมายตัวชี้วัด โดยเฉพาะการกำหนด

ตัวชี้วัดผลลัพธและตัวชี้วัดผลผลิต ทำใหไมสามารถสะทอนความสำเร็จของแผนงานบูรณาการฯ ไดอยางสมบูรณ

      - การกำหนดใหกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปนเจาภาพหลัก และ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนเจาภาพรวม สอดคลองกับเปาหมายของแผน 

อยางไรก็ตาม อาจเนื่องจากเปนปแรกของการจัดทำแผนงานบูรณาการฯ ทำใหไมมีการบูรณาการขอมูลเพื่อประโยชน

ของการขับเคลื่อน

            (5.2) การกระทำความผิดเก่ียวกับการคามนุษยโดยเฉพาะอยางย่ิงการกระทำความผิด

ใน 3 รูปแบบ ที่เปนปญหาสำคัญ คือ การคาประเวณี การบังคับใชแรงงาน และการนำคนมาขอทานจะมีความซับซอน 

และรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ การเจริญเติบโตทางดาน

เศรษฐกิจ การขยายตัวของพื้นที่เมือง คนในสังคมชวยเหลือเกื้อกูลกันนอยลง ตางคนตางอยู รวมทั้งการที่เจาหนาที่

ของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการคามนุษย ทำใหการปองกันแกไขปญหามีความยุงยากมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ 

พบปญหาแรงงานตางดาวบางสวนไดรับขอมูลที่ไมถูกตองจากประเทศตนทาง และมีขบวนการนำแรงงานตางดาว

เขาประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งการดูแลคุมครองแรงงานกลุมเปาหมายตามกฎหมายยังดำเนินการไมทั่วถึง

            (5.3) การเลือกใชส่ือยังไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย เชน ประชาชนท่ัวไป แรงงาน

ตางดาว ผูประกอบการ และสื่อมวลชนตางชาติที่อยูในประเทศไทย เปนตน

            (5.4) การเปดจดทะเบียนแรงงานตางดาวใหกับแรงงาน 3 สัญชาติ (ลาว เมียนมา 

กัมพูชา) ทำใหแรงงานดังกลาวมีโอกาสไดเขาสูกระบวนการเปนแรงงานที่ถูกกฎหมาย อยางไรก็ตาม ยังมีแรงงาน

ตางดาวกลุมอื่นที่มีการลักลอบเขาประเทศและทำงานโดยผิดกฎหมาย เชน เวียดนาม บังคลาเทศ จีน เปนตน

            (5.5) การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานบูรณาการฯ ในป 2559 

อาจจะไมสามารถนำขอเสนอแนะไปใชในทางปฏิบัติของปถัดไปไดทัน

     3.2.2 โครงการตามยุทธศาสตรสำคัญ

       เป นการต ิดตาม ตรวจสอบ และประเม ินผลส ัมฤทธ ิ ์ โครงการท ี ่ ได ดำเน ินการแล วเสร ็จ 

และเกิดการใชประโยชนจากผลผลิตและผลลัพธของโครงการแลว โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั ้งที ่ 1 

เปนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที ่แลวเสร็จตามยุทธศาสตรกระทรวง 

ของปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย กระทรวงพลังงาน 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม 

และกระทรวงยุติธรรม มีโครงการทั ้งสิ ้น 33 โครงการ ไดรับจัดสรรงบประมาณทั ้งสิ ้น 10,227.83. ลานบาท

       โดยโครงการตามยุทธศาสตรสำคัญ แบงเปน 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 : ยุทธศาสตรสำคัญที่ ค.ต.ป 

กำหนด และประเภทที่ 2 : ยุทธศาสตรสำคัญของกระทรวง ที่คัดเลือกโครงการตรวจเพิ่มเติม มีดังตอไปนี้ 
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ลำดับ ยุทธศาสตร ค.ต.ป. ประจำกระทรวง จำนวนรวม

โครงการ
งบประมาณ

(ลานบาท)

1.1)

1.2)

• การคลัง (1 โครงการ)

• พาณิชย (3 โครงการ)

• พลังงาน (4 โครงการ)

• อุตสาหกรรม (4 โครงการ)

การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

อยางยั ่งย ืนและเปนธรรม

เรงรัดวางรากฐานการพัฒนาที ่ยั ่งยืนของ

ประเทศ

1,702.1243

 86.6930

12

5• วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  (3 โครงการ)

• ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  (2 โครงการ)

1) ประเภทที่ 1 : ยุทธศาสตรสำคัญที่ ค.ต.ป. กำหนด

1.3) การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณภาพชีวิต
8,136.258613• ศึกษาธิการ (7 โครงการ)

• วัฒนธรรม (3 โครงการ)

• ยุติธรรม (3 โครงการ) 

2.1)

2.2)

2.3)

• การคลัง ยุทธศาสตรการสงเสริมความโปรงใสในการดำเนิน

งานของภาครัฐ 

ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงทางการคลัง 

ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ฟนฟู ปองกัน และจัดการภัยพิบัติ 

199.8760

44.5500

58.3257

10,227.83

1

1

33

1• การคลัง 

• ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

  

2) ประเภทที่ 2 : ยุทธศาสตรสำคัญของกระทรวง ที่คัดเลือกโครงการตรวจเพิ่มเติม

รวม

       ท้ังน้ี รายช่ือโครงการและผลการดำเนินงาน ของโครงการตามยุทธศาสตรสำคัญ มีดังตอไปน้ี 
   1) ประเภทที่ 1 : ยุทธศาสตรสำคัญที่ ค.ต.ป. กำหนด ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร 
  1.1) ยุทธศาสตรการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและเปนธรรม
     สวนที่ 1 จำนวนโครงการ และงบประมาณ

ยุทธศาสตร โครงการ หนวยงาน งบประมาณ (ลบ.)

การสรางความเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจ

อยางยั่งยืน

และเปนธรรม

(1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยคอมพิวเตอรสำรอง 

(Disaster Recovery Center) กรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง 23.9000 

(2) โครงการธงฟาราคาประหยัดลดคาครองชีพประชาชน กระทรวงพาณิชย 220.4000

(3) โครงการพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมอาหาร 

เกษตรแปรรูปและสินคาฮาลาล

(4) โครงการมาตรการแกไขปญหาสินคาเกษตร

(5) โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยสูภัยแลง กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย

กระทรวงพาณิชย

70.8200

96.5700

484.0000 

(6) โครงการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน

ระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)

กระทรวงพลังงาน 82.0000 
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ยุทธศาสตร โครงการ หนวยงาน งบประมาณ (ลบ.)

(7) โครงการสรางความเขาใจเพ่ือการพัฒนาทัศนคติผูนำ

ชุมชนระดับทองถิ่น

กระทรวงพลังงาน 17.3200 

(9) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร กระทรวง

อุตสาหกรรม

310.6500 

(10) โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

และอาหาร

กระทรวง

อุตสาหกรรม

173.8739 

(11) โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กระทรวง

อุตสาหกรรม
121.9342

85.6662(12) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม กระทรวง

อุตสาหกรรม

(8) โครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมโดยโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก (5 ภาค 10 กลุม)

กระทรวงพลังงาน 14.9900 

รวม 1,702.1243

     สวนที่ 2 ขอมูลเปรียบเทียบ

     (1) ขอมูลเปรียบเทียบระหวางผลผลิตกับผลการใชจายงบประมาณ

ผลการใชจายงบประมาณ

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี

พอใช

พอใช

ควรปรับปรุง

ควรปรับปรุง

N/A

N/A

รวม

รวม

กค (1) พณ (1)
พน (3) อก (1)

พณ (1) พน (1)
อก (1)

อก (2)

พณ (1)

11

1

-
-

-
126 2 4 - -

ผล
ผลิ

ต

        จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภายใตยุทธศาสตรการสรางความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและเปนธรรม จำนวน 12 โครงการ พบวา โครงการสวนใหญมีผลผลิต และผลการใชจาย

งบประมาณอยูในเกณฑดี - ดีมากจำนวน 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 66.67 ของโครงการที่ตรวจติดตามทั้งหมด 

โดยเปนโครงการของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย กระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม

การสรางความเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจ

อยางยั่งยืน

และเปนธรรม (ตอ)



รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

53

        (2) ขอมูลเปรียบเทียบระหวางผลผลิตกับผลลัพธ

ผลลัพธ

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี

พอใช

พอใช

ควรปรับปรุง

ควรปรับปรุง

N/A

N/A

รวม

รวม

พณ (2) พน (2) อก (3) พน (2)

พณ (1)

กค (1) อก (1) 11

1

-

-

-

128 2 - - 2

ผล
ผลิ

ต

     จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภายใตยุทธศาสตรการสรางความเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและเปนธรรม จำนวน 12 โครงการ พบวา โครงการสวนใหญมีผลผลิตและผลลัพธ

อยูในเกณฑดี - ดีมากจำนวน 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 83.33 ของโครงการที่ตรวจติดตามทั้งหมด โดยเปน

โครงการของกระทรวงพาณิชย กระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม 

     สวนที่ 3  ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

        (1) ประสิทธิผลของโครงการ

      • ผลลัพธโครงการ

        การดำเนินโครงการมีผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค

ที่กำหนด โดยโครงการสวนใหญมีระดับความสำเร็จอยูในเกณฑดีมาก คิดเปนรอยละ 66.67 ของจำนวนโครงการ

ที่ตรวจติดตามทั้งหมด อยางไรก็ดี พบวา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยคอมพิวเตอรสำรอง (Disaster Recovery 

Center) ของกระทรวงการคลัง และโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของกระทรวงอุตสาหกรรม ยังไมสามารถ

วัดผลลัพธไดจึงยังไมมีผลการประเมินระดับความสำเร็จของผลลัพธ

      • ผลกระทบโครงการ

        ผลการดำเนินงานที่เกิดจากโครงการมีผลกระทบทางบวกและทางลบ โดยมี

ผลกระทบทางบวกคิดเปนรอยละ 100 และผลกระทบทางลบ คิดเปนรอยละ 41.67 ของจำนวนโครงการที่

ตรวจติดตามทั้งหมด

      • ความยั่งยืนของโครงการ

        ผลผลิตของโครงการมีการใชประโยชนตรงตามวัตถุประสงคที ่กำหนด 

โดยโครงการสวนใหญมีการใชประโยชนจากผลผลิตในปจจุบัน อยูในระดับความเหมาะสมในเกณฑดี - ดีมาก คิดเปน

รอยละ 83.33 ของจำนวนโครงการที่ตรวจติดตามทั้งหมด และพบวามีบางโครงการยังไมมีแผนในการบำรุงรักษา/

พัฒนาผลผลิต คิดเปนรอยละ 58.33 ของจำนวนโครงการที่ตรวจติดตามทั้งหมด

        (2) ประสิทธิภาพของโครงการ

      • ผลผลิตโครงการ

        การดำเนินโครงการมีผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจริงบรรลุตามตัวช้ีวัดท่ีกำหนด โดยมีระดับ

ความสำเร็จของผลผลิตอยูในเกณฑดีมาก คิดเปนรอยละ 91.67 ของจำนวนโครงการที่ตรวจติดตามทั้งหมด
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      • การดำเนินงานตามแผน

        ระยะเวลาดำเนินการจริงเปรียบเทียบระยะเวลาดำเนินงานตามแผนงาน 

โครงการสวนใหญมีการดำเนินงานเปนไปตามแผนงานที่กำหนดมีระดับความสำเร็จอยูในเกณฑดี - ดีมาก คิดเปน

รอยละ 75 ของจำนวนโครงการที่ตรวจติดตามทั้งหมด

      • การใชจายงบประมาณ

        การใชจายเงินงบประมาณเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดรับ โครงการมี

การใชจายเงินงบประมาณอยูในเกณฑดีมาก คิดเปนรอยละ 50 ของจำนวนโครงการท่ีตรวจติดตามท้ังหมด และมีโครงการ

ที่มีการใชจายงบประมาณอยูในระดับพอใช คิดเปนรอยละ 33 ของจำนวนโครงการที่ตรวจติดตามทั้งหมด

        (3) ความโปรงใส

      • การดำเนินโครงการสวนใหญมีความโปรงใส ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 

และประชาชน สามารถรับรูถึงการปฏิบัติราชการของสวนราชการในทุกขั้นตอน มีชองทางการใหขอมูลที่เหมาะสม 

และสามารถเขาถึงได มีการเปดเผยขอมูล การปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงานและวิธีการที่กำหนด มีการติดตาม 

ตรวจสอบและรายงานผล คิดเปนรอยละ 83.33 ของจำนวนโครงการทั้งหมด

      • พบวา บางโครงการยังไมมีกลไกจัดการขอรองเรียนและทุจริตอยางเหมาะสม 

คิดเปนรอยละ 16.67 ของจำนวนโครงการที่ตรวจติดตามทั้งหมด เชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยคอมพิวเตอร

สำรอง (Disaster Recovery Center) กระทรวงการคลัง และโครงการสรางความเขาใจ เพื่อการพัฒนาทัศนคติ

ผูนำชุมชนระดับทองถิ่นของกระทรวงพลังงาน

1 2 3 4

1

2

3

4

ระดับความโปรงใสในการดําเนินโครงการ
จํานวน (โครงการ)

รวมทั้งสิ้น 12 โครงการคือ การเปดเผยขอมูล

คือ การปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงาน วิธีการ หรือมาตรฐานที่กําหนด
คือ การติดตามตรวจสอบ และรายงานผล

คือ มีกลไกจัดการขอรองเรียนและการทุจริตอยางเหมาะสม

83.33% 10

216.67%
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      • ภาพรวมสวนใหญผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนมีสวนรวมในการรับรู  

รับทราบ เขาใจ ใหความเห็น การรวมตัดสินใจ รวมทั้งการปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนมีสวนรวม

ตั้งแตการใหขอมูลขาวสาร (to inform) การปรึกษาหารือ (to consult) การเขามามีบทบาท (to involve) และ

การรวมมือ (to collaborate) คิดเปนรอยละ 75 ของจำนวนโครงการที่ตรวจติดตามทั้งหมด

      • สำหรับโครงการที่ประชาชนไมมีสวนรวม ไดแก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

ศูนยคอมพิวเตอรสำรองของกระทรวงการคลังซึ่งจะเปนโครงการในลักษณะการจัดซื้ออุปกรณเชื่อมโยงเครือขาย

ระหวางศูนยคอมพิวเตอรที่ประชาชน/ผูมีสวนไดสวนเสียจะไมมีสวนรวมในโครงการ    

        (5) ปญหา/อุปสรรคที่สำคัญของโครงการ

      • ดานการปฏิบัติงาน

        1) การขาดการบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของ

        2) การขาดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

        3) การดำเนินโครงการมีระยะเวลาสั้น ทำใหขาดความพรอมในการดำเนินงาน  

        4) การใหบริการไมเพียงพอ เนื่องจากผูรับบริการมีจำนวนมาก 

        5) เจาหนาที่ในสวนภูมิภาค (จังหวัด) มีจำนวนไมเพียงพอกับภารกิจ

      • ดานทรัพยากร

        6) หนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ  

      • ดานอื่น ๆ 

        7) การตอตานและไมยอมรับของประชาชนหรือชุมชนในพื้นที่

        (6) การติดตามการดำเนินงานในพื้นที่

      อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง คณะที่ 3 ไดลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน

ผลสัมฤทธิ์โครงการตามยุทธศาสตรการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่นยืนและเปนธรรม โดยติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ของกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน โดยสรุปขอคนพบ

และขอเสนอแนะได ดังนี้

        (4) การมีสวนรวม 

1 2 3 4

1

2

3

4

ระดับความโปรงใสในการดําเนินโครงการ

ไมสามารถใหผูมีสวนไดสวนเสีย/

ประชาชนเขามามีสวนรวมได

จํานวน (โครงการ)

รวมทั้งสิ้น 12 โครงการคือ การใหขอมูลขาวสาร (to inform)

คือ การปรึกษาหารือ (to consult)
คือ การเขามามีบทบาท (to involve)

คือ การรวมมือ ( to collaborate)

83.33% 10

2

1

16.67%

8.33%
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      (6.1) โครงการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและ

วิสาหกิจชุมชน (SMEs) กลุมขนมจีนบานสุขเกษม และกลุมทอผาคลุมไหล ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัด

นครพนม (กระทรวงพลังงาน)

          • ขอคนพบ

            (1) สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนมไดสนับสนุนเตาเศรษฐกิจประยุกต

แบบรอยเอ็ด โดยใชแกลบและขี้เลื่อยเปนเชื้อเพลิงในการตมขนมจีน และเตาชีวมวลแบบอุทัยธานีชนิดถัง 200 ลิตร 

และเตาซุปเปอรอั้งโลแบบประหยัดพลังงานมาใชในการตมเสนดายสำหรับทอผาคลุมไหล เพื่อทดแทนเตาแบบดั้งเดิม

ที่สิ้นเปลืองพลังงาน ซึ่งประชาชนทั้ง 2 กลุม มีความพึงพอใจกับการดำเนินโครงการ เนื่องจากครัวเรือนมีรายได

เพิ่มมากขึ้น

            (2) เตาเศรษฐกิจประยุกตท่ีใชในการตมขนมจีนของกลุมขนมจีน บานสุขเกษม

มีการชำรุดแตกราว เนื่องจากวัสดุที่ใชกอสรางไมไดมาตรฐาน

            (3) วิธีการผลิตขนมจีนยังไมถูกสุขอนามัย เชน น้ำที ่ใชในการตมและ

ลางขนมจีน ถังใสน้ำ และขันตักน้ำอาจสงผลกับสุขภาพของผูที่รับประทานขนมจีนได

            (4) การคำนวณการประหยัดเชื้อเพลิงจะคำนวณจากการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

เทานั้น เชน จำนวนกิโลกรัมของแกลบ เปนตน แตยังไมมีการรวมคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

            (5) กลุมทอผาคลุมไหลมีการนำเห็ดระเบิดมาตมยอมสีเสนดาย สำหรับทอ

ผาคลุมไหลซึ่งเปนการตอยอดนำวัตถุดิบในพื้นที่มาใชประโยชน

          • ขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการ

            (1) ความยั่งยืน 

       - การออกแบบเตาเศรษฐกิจประยุกตควรมีการศึกษาขอมูลอยางรอบดาน 

เชน รูปแบบ และวัสดุที่ผลิต เพื่อใหเตามีความเหมาะสม คงทน และสามารถใชงานไดเปนเวลานาน

       - การคำนวณการประหยัดเชื้อเพลิง ควรนำตนทุนอื่นมาคำนวณดวย 

เชน คาแรงงาน และคาใชจายอื่น ๆ เปนตน เพื่อทำใหทราบถึงความคุมคาของการดำเนินงาน

            (2) การขยายผล  

       - การใชเตาเศรษฐกิจประยุกตไปยังกลุมอาชีพอื่นภายในจังหวัด เพื่อใหมี

การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

       - เตรียมความพรอมเพ่ือรองรับโครงการไทยนิยมย่ังยืน โดยใหสถานศึกษา

และประชาชนในพื้นที่ รวมถึงอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) มีสวนรวมในการดำเนินการสงเสริมการใชพลังงาน

อยางมีประสิทธิภาพ

            (3) การตอยอด 

       - สงเสริมใหมีการนำพลังงานแสงอาทิตย โดยนำแผง solar cell มาใช 

เพื่อชวยใหน้ำที่จะนำมาตมเดือดไดเร็วขึ้น (preheat) สงผลใหลดพลังงานเชื้อเพลิงในการตมขนมจีน

            (4) การบูรณาการ 

       - ควรใหคำแนะนำในการปร ับปร ุงว ิธ ีการผลิตใหถูกส ุขอนามัย 

เพื ่อสุขภาพที่ดีของผูบริโภค โดยมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สาธารณสุขจังหวัด เปนตน
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      (6.2) โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร 
รานคุณแดง ขนมเปยะนมสด จังหวัดนครพนม (กระทรวงอุตสาหกรรม)
          • ขอคนพบ
            (1) ที่ปรึกษาไดเสนอแนะในการปรับปรุงไสขนมเปยะสงผลใหขนมเปยะ
มีอายุยาวนานขึ้น และผลิตภัณฑไดรับรางวัล OTOP 4 ดาว รวมถึงสามารถสงออกไปยังประเทศลาว จีน และ
เวียดนาม ทำใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
            (2) ผูประกอบการมีการตอยอดทางธุรกิจ โดยจะผลิตไสขนมเปยะขายสง
ใหแกผูที่สนใจไปประกอบอาชีพ แตไมมีการเผยแพรองคความรูที่ไดรับจากที่ปรึกษาไปยังกลุมอาชีพอื่นที่มีลักษณะ
เดียวกัน
          • ขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการ 
             (1) เมื่อไดรับองคความรูจากที่ปรึกษา ควรมีการขยายผลตอไปยังกลุม
อาชีพอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน และเผยแพรองคความรูใหแกผูสนใจผานชองทางการสื่อสารที่มีความหลากหลาย 
ประชาชนสามารถเขาถึงได เพื่อเปนการใชงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
            (2) กระทรวงอุตสาหกรรมควรกำหนดหลักเกณฑการเผยแพรผลการศึกษา/
องคความรูที่ไดรับจากที่ปรึกษาที่ใหชัดเจน เพื่อใหทราบขอบเขตของการเผยแพรผลการศึกษา/องคความรู

      (6.3) โครงการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและ
วิสาหกิจชุมชน (SMEs) กลุมวิสาหกิจชุมชนทอเสื ่อ ตำบลบานเหลา อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
(กระทรวงพลังงาน)
          • ขอคนพบ
            (1) สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหารไดสนับสนุนเตาเศรษฐกิจประยุกต 
แบบรอยเอ็ดใหแกกลุมวิสาหกิจชุมชนทอเสื ่อมาใชในการตมยอมสี ตนกก ตนฝอ และตนไหลที่ตากแหงแลว 
โดยเตาเศรษฐกิจประยุกตอยูในสภาพที่ดี
            (2) ประชาชนจะปลูกตนกก ตนฝอ และตนไหลเอง และนำมาผาแนวยาว 
กอนนำไปตากแดดใหแหง ซึ่งตองใชเวลาประมาณ 10 – 14 วันกอนจะนำมายอมสีและทอเปนผืนเสื่อ
            (3) ประชาชนมีความพึงพอใจกับการดำเนินโครงการ เนื่องจากครัวเรือน
มีรายไดเพิ่มมากขึ้น 
            (4) เสื ่อยังจำหนายในบริเวณชุมชนเทานั ้น ยังไมมีการขยายชองทาง 
การจำหนายไปสูตลาดภายนอก ทำใหเสียโอกาสในการจำหนาย
          • ขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการ
            (1) การขยายผล
       - ควรขยายผลการใชเตาเศรษฐกิจประยุกตไปยังกลุมอาชีพอื่นภายใน
จังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงาน
            (2) การตอยอด 

       - ควรพิจารณาการนำเครื ่องอบพลังงานแสงอาทิตยมาใชในขั้นตอน

การตากแดดตนกก ตนฝอ และตนไหล ซ่ึงเปนวัตถุดิบในการทอเส่ือ เพ่ือชวยลดเวลาการผลิตและตอยอดการดำเนินงาน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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            (3) การบูรณาการ 

       - ควรประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการขยายชองทางการจำหนายเส่ือ

ไปสูตลาดภายนอก เชน OTOP เปนตน

     สวนที่ 2 ขอมูลเปรียบเทียบ

     (1) ขอมูลเปรียบเทียบระหวางผลผลิตกับผลการใชจายงบประมาณ

ผลการใชจายงบประมาณ

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี

พอใช

พอใช

ควรปรับปรุง

ควรปรับปรุง

N/A

N/A

รวม

รวม

วท (1) ดศ (2) วท (2) 5

-

-

-

-

53 2 - - -

ผล
ผลิ

ต

     จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภายใตยุทธศาสตรเรงรัดวางรากฐาน 

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศจำนวน 5 โครงการ พบวา โครงการทั้งหมดมีผลผลิตและผลการใชจายอยูในเกณฑ

ดี - ดีมากคิดเปนรอยละ 100 ของโครงการที่ตรวจติดตาม

  1.2) ยุทธศาสตรเรงรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

     สวนที่ 1 จำนวนโครงการ และงบประมาณ

ยุทธศาสตร โครงการ หนวยงาน งบประมาณ (ลบ.)

ยุทธศาสตรเรงรัดวาง

รากฐานการพัฒนา

ท่ีย่ังยืนของประเทศ

(1) โครงการสงเสริมความรวมมือดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประเทศในประชาคม

อาเซียน

(2) โครงการทดสอบสินคา OTOP เพื่อยกระดับ

คุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค

กระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

8.5000 

39.1200 

(3) โครงการพัฒนาเครือขายเฝาระวังภัยทาง

นิวเคลียรและรังสี

17.2430

(4) โครงการพัฒนาระบบติดตามขอมูลสื่อสังคม

ออนไลนอัตโนมัติ

กระทรวงดิจิทัล เพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิทัล เพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม

10.9800

(5) โครงการพัฒนาระบบงานสอบสวน

สำหรับการกระทำความผิดเก ี ่ยวก ับ

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

10.8500

86.6930รวม
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     (2) ขอมูลเปรียบเทียบระหวางผลผลิตกับผลลัพธ

ผลลัพธ

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี

พอใช

พอใช

ควรปรับปรุง

ควรปรับปรุง

N/A

N/A

รวม

รวม

วท (1) ดศ (2) วท (2) 5

-

-

-

-

53 2 - - -

ผล
ผลิ

ต

     จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภายใตยุทธศาสตรเรงรัดวางรากฐาน 

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศจำนวน 5 โครงการ พบวา ทุกโครงการมีผลผลิตและผลลัพธอยูในเกณฑดี - ดีมาก 

คิดเปนรอยละ 100 ของโครงการที่ตรวจติดตามทั้งหมด

     สวนที่ 3  ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

        (1) ประสิทธิผลของโครงการ

      • ผลลัพธโครงการ

        การดำเนินโครงการมีผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค

ที่กำหนด โดยมีระดับความสำเร็จอยูในระดับดี - ดีมาก โดยมีโครงการที่ผลลัพธอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 60 

ของโครงการที่ตรวจติดตาม

      • ผลกระทบโครงการ

        โครงการมีผลกระทบทางบวก คิดเปนรอยละ 100 ของจำนวนโครงการที่ตรวจ

ติดตาม โดยทุกโครงการไมพบการรายงานผลกระทบทางลบ

      • ความยั่งยืนของโครงการ

        - ผลผลิตโครงการของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการใชประโยชน

ตรงตามวัตถุประสงคที่กำหนด และมีแผนการบำรุงรักษา/พัฒนาผลผลิตที่ระบุไวในอดีต รวมถึงการใชประโยชน

จากผลผลิตในปจจุบันมีระดับความเหมาะสมอยูในเกณฑดีมาก คิดเปนรอยละ 66.67 ของจำนวนโครงการที่ตรวจ

ติดตามทั้งหมด

        - ผลผลิตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการใชประโยชนตาม

วัตถุประสงคที่กำหนดและมีแผนในการบำรุงรักษา/พัฒนาผลผลิตที่ระบุไวในอดีต รวมถึงการใชประโยชนจากผลผลิต

ในปจจุบันมีระดับความเหมาะสมในเกณฑระดับดีมาก

        (2) ประสิทธิภาพของโครงการ

      • ผลผลิตโครงการ

        การดำเนินโครงการทั้ง 5 โครงการมีผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงบรรลุเปาหมายตาม

ตัวชี้วัดของผลผลิตการดำเนินงานที่กำหนด โดยมีระดับความสำเร็จอยูในเกณฑดีมาก คิดเปนรอยละ 100 ของจำนวน

โครงการที่ตรวจติดตาม
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      • การดำเนินงานตามแผน

        ระยะเวลาดำเนินงานจริงเปรียบเทียบระยะเวลาดำเนินงานตามแผนงาน

โครงการของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สวนใหญพบวา

มีการดำเนินงานลาชากวาแผนงานที่กำหนด

      • การใชจายงบประมาณ

        ผลการใชจายงบประมาณจริง เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดรับ พบวา

โครงการสวนใหญของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการใชจายเงินงบประมาณอยูในเกณฑดี คิดเปน

รอยละ 66.67 ของจำนวนโครงการที่ตรวจติดตามทั้งหมด และสำหรับกระทรวงดิจิทัลฯ ทั้ง 2 โครงการ มีการใชจาย

งบประมาณอยูในเกณฑดีมาก โดยมีผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 100 ทั้ง 2 โครงการ

        (3) ความโปรงใส

        (4) การมีสวนรวม

      การดำเนินโครงการทั ้ง 5 โครงการ พบวา มีความโปรงใส ผู ร ับบริการ/

ผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชน สามารถรับรูถึงการปฏิบัติราชการของสวนราชการในทุกขั้นตอน มีชองทาง

การใหขอมูลที่เหมาะสม และสามารถเขาถึงได โดยมีการเปดเผยขอมูล การปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงานและ

วิธีการที่กำหนด มีการติดตาม ตรวจสอบและรายงานผล และมีกลไกจัดการขอรองเรียนและทุจริตอยางเหมาะสม

1 2 3 4

1

2

3

4

ระดับการมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ

ไมสามารถใหผูมีสวนไดสวนเสีย/

ประชาชนเขามามีสวนรวมได

จํานวน (โครงการ)

รวมทั้งสิ้น 5 โครงการคือ การใหขอมูลขาวสาร (to inform)

คือ การปรึกษาหารือ (to consult)
คือ การเขามามีบทบาท (to involve)

คือ การรวมมือ ( to collaborate)

60.00% 3

240.00%

1 2 3 4

1

2

3

4

ระดับความโปรงใสในการดําเนินโครงการ
จํานวน (โครงการ)

รวมทั้งสิ้น 5 โครงการคือ การเปดเผยขอมูล

คือ การปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงาน วิธีการ หรือมาตรฐานที่กําหนด
คือ การติดตามตรวจสอบ และรายงานผล

คือ มีกลไกจัดการขอรองเรียนและการทุจริตอยางเหมาะสม

5100%



รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

61

ยุทธศาสตร โครงการ หนวยงาน งบประมาณ (ลบ.)

       

      • การดำเนินโครงการของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้ง 3 โครงการ 

พบวาผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนมีสวนรวมในการรับรู รับทราบ เขาใจ ใหความเห็น การรวมตัดสินใจ รวมทั้ง

การปฏิบัติงาน โดยผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนมีระดับการมีสวนรวมตั้งแตการใหขอมูลขาวสาร (to inform) 

การปรึกษาหารือ (to consult) การเขามามีบทบาท (to involve) และการรวมมือ (to collaborate)

      • การดำเนินโครงการของกระทรวงดิจิทัลฯ ท้ัง 2 โครงการ พบวาผูมีสวนไดสวนเสีย

และประชาชนยังไมมีสวนรวมในการรับรู รับทราบ เขาใจ ใหความเห็น การรวมตัดสินใจ รวมทั้ง การปฏิบัติงาน 

เนื่องจากเปนโครงการที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

        (5) ปญหา/อุปสรรคที่สำคัญของโครงการ

      • ดานการปฏิบัติงาน

        1) การดำเนินโครงการยังขาดวัสดุอ ุปกรณ เครื ่องจักร การตลาด และ

ผูรับบริการขาดความรูความเขาใจในขั้นตอนการดำเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและขาดทักษะการบริหาร

จัดการ (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

        2) พบวาปญหาการปรับเปลี ่ยนบุคลากร ทำใหเกิดผลกระทบตอการดูแล

การปฏิบัติงานในสถานีเฝาระวังภัยทางนิวเคลียรและรังสี (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

        3) ผูรับจางสงมอบงานไมเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด ทำใหการดำเนิน

โครงการทั้ง 2 โครงการ มีความลาชากวาแผนการดำเนินงาน (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

      • ดานทรัพยากร

        พบวา ผูประกอบการขาดความพรอมดานเงินลงทุน (โครงการทดสอบสินคา 

OTOP ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

  2.3) ยุทธศาสตรการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
     สวนที่ 1 จำนวนโครงการ และงบประมาณ

ยุทธศาสตรการศึกษา 

สาธารณสุข คุณธรรม 

จริยธรรม และคุณภาพ

ชีวิต

(1) โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ 

และพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพรอมเขา

สูตลาดแรงงาน

   (1.1) โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับ

คุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center) 

(311.3565 ลบ.)

   (1.2) โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ

และพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน (129.3600 ลบ.)

(2) โครงการคืนครูใหนักเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

440.7165

5,592.2076 
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ลำดับ ยุทธศาสตร โครงการ หนวยงาน งบประมาณ (ลบ.)

(4) เงินอุดหนุนการสงเสริมคุณธรรมโดยองคกร

เครือขาย

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

155.0615 

(3) ผลผลิตหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

   (3.1) โครงการเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาการศึกษา (เครือขาย UniNet) 

(598.4849 ลบ.)

   (3.2) โครงการเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยไทย 

(Thai LIS) (350.4929 ลบ.)

   (3.3) โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย 

(22.5000 ลบ.)

   (3.4) การบำรุงรักษาระบบเครือขายสัญญาณ

เคเบิลใยแกวนำแสง (600.0000 ลบ.)

1,571.4780 

(5) คาใชจายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เฉพาะดานกรมศิลปากร

50.7386 

(6) คาใชจายในการออกแบบสรางสรรคผลิตภัณฑ

บมเพาะผูประกอบการทางวัฒนธรรม

7.0000 

(7) ผลการตรวจพิสูจนและวิเคราะห 

ดานนิติวิทยาศาสตร

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม

184.9966 
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กระทรวงศึกษาธิการ

8,136.2586รวม

(8) โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud 

Computing

34.0598 

(9) โครงการกองทุนยุติธรรม 100.0000 

     สวนที่ 2 ขอมูลเปรียบเทียบ

     (1) ขอมูลเปรียบเทียบระหวางผลผลิตกับผลการใชจายงบประมาณ

ผลการใชจายงบประมาณ

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี

พอใช

พอใช

ควรปรับปรุง

ควรปรับปรุง

N/A

N/A

รวม

รวม

ศธ (4) วธ (2) ยธ (3)

วธ (1)

ศธ (2) 12

1

-

-

-

1310 2 - 1 -

ผล
ผลิ

ต
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ผลลัพธ

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี

พอใช

พอใช

ควรปรับปรุง

ควรปรับปรุง

N/A

N/A

รวม

รวม

ศธ (7) วธ (2) ยธ(3)

วธ (1)

12

1

-

-

-

1312 1 - - -

ผล
ผลิ

ต

     จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภายใตยุทธศาสตรการศึกษา สาธารณสุข 

คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตจำนวน 13 โครงการ พบวา โครงการทั้งหมดมีผลผลิตและผลการใชจาย

อยูในเกณฑดี -  ดีมากคิดเปนรอยละ 100 ของโครงการที่ตรวจติดตามทั้งหมด 

     (2) ขอมูลเปรียบเทียบระหวางผลผลิตกับผลลัพธ

     จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภายใตยุทธศาสตรการศึกษา สาธารณสุข 

คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตจำนวน 13 โครงการ พบวา โครงการทั้งหมดมีผลผลิตและผลลัพธอยูในเกณฑ

ดี - ดีมากคิดเปนรอยละ 100 ของโครงการที่ตรวจติดตามทั้งหมด 

     สวนที่ 3 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

       (1) ประสิทธิผลของโครงการ

      • ผลลัพธโครงการ

        พบวาโครงการสวนใหญสามารถดำเนินการไดบรรลุเปาหมายในระดับ

ความสำเร็จดีมาก คิดเปนรอยละ 92.31 ของโครงการที่ตรวจติดตาม

      • ผลกระทบโครงการ

        โครงการมีผลกระทบทางบวก คิดเปนรอยละ 100 ของจำนวนโครงการที่ตรวจ

ติดตาม โดยทุกโครงการไมพบการรายงานผลกระทบทางลบ ซึ่งผลกระทบทางบวกที่สำคัญ พบวา สามารถสรางอาชีพ 

เกิดการจางงาน เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมขึ้น สงเสริมการอยูรวมกันในสังคม

      • ความยั่งยืนของโครงการ

        - โครงการสวนใหญมีความยั่งยืนจากการใชประโยชนของผลผลิตในระดับ

ดี – ดีมาก โดยโครงการที่มีผลผลิตลักษณะในการสงเสริมขยายโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสงเสริม

การเสริมสรางคุณธรรม การพัฒนาสารสนเทศเพื ่ออำนวยความสะดวกใหประชาชนเขาถึงขอมูลทางมรดก

ศิลปวัฒนธรรม จะมีความยั่งยืนจากการใชประโยชนของผลผลิตในระดับดีมาก 

        - บางกิจกรรมยังไมมีความชัดเจนเรื ่องความยั ่งยืน เชน ผลผลิตตนแบบ

ผลิตภัณฑจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ยังไมสามารถขยายผลไปสูผูประกอบการใหนำไปผลิตเปนสินคาจัดจำหนายฯ 

รวมทั้งตนแบบผลิตภัณฑที่ไดมาจากการดำเนินโครงการเปนลิขสิทธิ์ของกรมศิลปากร ซึ่งยังไมเปนที่ยุติในการบริหาร

จัดการเรื่องลิขสิทธิ์ และยังไมมีการดำเนินการตอแตอยางใด
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       (2) ประสิทธิภาพของโครงการ

      • ผลผลิตโครงการ

        การดำเนินโครงการสวนใหญมีผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด

ของผลผลิตการดำเนินงานที่กำหนด มีระดับความสำเร็จอยูในเกณฑดีมาก คิดเปนรอยละ 92.31 ของจำนวนโครงการ

ที่ตรวจติดตาม

      • การดำเนินงานตามแผน

        ระยะเวลาดำเนินการจริงเปรียบเทียบระยะเวลาดำเนินงานตามแผนงาน 

โครงการสวนใหญมีการดำเนินงานเปนไปตามแผนงานที่กำหนดมีระดับความสำเร็จอยูในเกณฑดี – ดีมาก ยกเวน

การเบิกจายเงินของกองทุนยุติธรรมที ่ในบางกรณีมีปญหาการดำเนินงานลาชาเกินกำหนดมาตรฐาน 30 วัน 

เนื่องจากปญหาการใชระยะเวลาจัดหาทนายความ

      • การใชจายงบประมาณ

        การใชจายเงินงบประมาณเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีไดรับ โครงการสวนใหญ

มีการใชจายเงินงบประมาณอยูในเกณฑดีมาก คิดเปนรอยละ 76.92 ของจำนวนโครงการที่ตรวจติดตามทั้งหมด 

และพบวาโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย อยูในระดับควรปรับปรุง โดยเบิกจายงบประมาณไดเพียงรอยละ 66.70

        (3) ความโปรงใส

      • ภาพรวมการดำเนินโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม 

และกระทรวงยุติธรรม พบวา ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชน สามารถรับรูถึงการปฏิบัติราชการ

ของสวนราชการในทุกขั ้นตอน  มีชองทางการใหขอมูลที ่เหมาะสมและสามารถเขาถึงไดมากกวา 1 ชองทาง 

ทั้งการเปดเผยขอมูลในการดำเนินโครงการ การกำหนดแผน วิธีการทำงาน มีกลไกตรวจสอบติดตามและรายงานผล 

และมีกลไกการจัดการขอรองเรียนและการจัดการทุจริตอยางเหมาะสม คิดเปนรอยละ 92.31 ของโครงการที่ตรวจ

ติดตามทั้งหมด 

      • ทั้งนี้  โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing ของกระทรวง

ยุติธรรมมีขอคนพบวา การดำเนินการยังไมสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงานที่กำหนดได

1 2 3 4

1

2

3

4

ระดับความโปรงใสในการดําเนินโครงการ
จํานวน (โครงการ)

รวมทั้งสิ้น 13 โครงการคือ การเปดเผยขอมูล

คือ การปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงาน วิธีการ หรือมาตรฐานที่กําหนด
คือ การติดตามตรวจสอบ และรายงานผล

คือ มีกลไกจัดการขอรองเรียนและการทุจริตอยางเหมาะสม

17.69%

1292.31%
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        (4) การมีสวนรวม

      • ภาพรวมการดำเนินโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม 

และกระทรวงยุติธรรม พบวา ภาพรวมสวนใหญผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนมีสวนรวมในการรับรู รับทราบ เขาใจ 

ใหความเห็น การรวมตัดสินใจ รวมทั้งการปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนมีสวนรวม ตั ้งแต

การใหขอมูลขาวสาร (to inform) การปรึกษาหารือ (to consult) การเขามามีบทบาท (to involve) และการรวมมือ 

(to collaborate)

      • อยางไรก็ดี พบวา โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing 

ของกระทรวงยุติธรรม ผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนยังไมมีสวนรวมในขั้นตอน การเขามามีบทบาท (to involve) 

และขั้นตอนการรวมมือ (to collaborate)

       (5) ปญหา/อุปสรรคที่สำคัญของโครงการ

      • ดานการปฏิบัติงาน

        1) ตนแบบผลิตภัณฑที่มีอยูประมาณ 1,000 รายการ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ยังไมสามารถขยายผลไปสู ผ ู ประกอบการเพื ่อนำไปผลิตเปนสินคาจัดจำหนาย 

(กระทรวงวัฒนธรรม)

        2) การใชประโยชนจากระบบ Cloud Computing ของกระทรวงยุติธรรม

ยังมีการเชื่อมโยงขอมูลและระบบเปนสวนนอย (กระทรวงยุติธรรม)

        3) ข้ันตอนการนำเงินชวยเหลือของกองทุนยุติธรรมหมุนกลับมาใหความชวยเหลือ

ประชาชนรายอื่น ๆ ยังมีระยะเวลาดำเนินงานนาน (กระทรวงยุติธรรม)

      • ดานทรัพยากร

        1) งบประมาณซึ่งไมเพียงพอในการดำเนินงานบางกิจกรรมของกระทรวง 

ศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงยุติธรรม

        2) ยังขาดการวางแผนจัดการอัตรากำลัง เชน การจัดจางบุคลากรทดแทน

ผูเกษียณอายุ และผูปฏิบัติงานในบางตำแหนงขาดความรูความเขาใจในระเบียบปฏิบัติ (กระทรวงศึกษาธิการ)

1 2 3 4

1

2

3

4

ระดับการมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ
จํานวน (โครงการ)

รวมทั้งสิ้น 13 โครงการคือ การใหขอมูลขาวสาร (to inform)

คือ การปรึกษาหารือ (to consult)
คือ การเขามามีบทบาท (to involve)

คือ การรวมมือ ( to collaborate)

92.31% 12

17.690%
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   1.2) ประเภทที่ 2 : ยุทธศาสตรสำคัญของกระทรวง ที่คัดเลือกโครงการตรวจเพิ่มเติม

  สวนที่ 1 จำนวนโครงการ และงบประมาณ

302.7517รวม

โครงการจัดหาระบบศูนยสำรองระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery 

Site) กรมสรรพสามิต

ยุทธศาสตรการสงเสริม

ความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของภาครัฐ

กระทรวงการคลัง 199.8760 

โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศ

อัตโนมัติ (AWOS) 3 เครื่อง ที่ทาอากาศยาน

สกลนคร  ทาอากาศยานนครพนม 

และทาอากาศยานชุมพร 

ยุทธศาสตรการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ฟนฟู ปองกัน 

และจัดการภัยพิบัติ

กระทรวงดิจิทัลฯ 58.3257

โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร

สื่อสารทางไกลมาใชในการควบคุมการผลิต

และเสียภาษีเครื่องดื่ม (มิเตอรเครื่องดื่ม)

ยุทธศาสตรการเสริมสราง

ความมั่นคงทาง

การคลัง

กระทรวงการคลัง 44.5500 

ยุทธศาสตร โครงการ หนวยงาน งบประมาณ (ลบ.)

  สวนที่ 2 ขอมูลเปรียบเทียบ

  (1) ขอมูลเปรียบเทียบระหวางผลผลิตกับผลการใชจายงบประมาณ

ผลการใชจายงบประมาณ

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี

พอใช

พอใช

ควรปรับปรุง

ควรปรับปรุง

N/A

N/A

รวม

รวม

ดศ (1)

กค (2)

1

2

-

-

-

33 - - - -

ผล
ผลิ

ต

  จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภายใตยุทธศาสตรสำคัญของกระทรวง 

ที่คัดเลือกโครงการตรวจเพิ่มเติมจำนวน 3 โครงการ พบวา โครงการทั้งหมดมีผลผลิตและผลการใชจายอยูในเกณฑ

ดี - ดีมาก คิดเปนรอยละ 100 ของโครงการที่ตรวจติดตามทั้งหมด
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ลำดับ ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ (ลบ.)

ผลลัพธ

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี

พอใช

พอใช

ควรปรับปรุง

ควรปรับปรุง

N/A

N/A

รวม

รวม

ดศ (1) กค (1)

กค (1)

2

1

-

-

-

31 - - - 2

ผล
ผลิ

ต

  (2) ขอมูลเปรียบเทียบระหวางผลผลิตกับผลลัพธ

  จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภายใตยุทธศาสตรสำคัญของกระทรวง 

ที่คัดเลือกโครงการตรวจเพิ่มเติมจำนวน 3 โครงการ พบวา โครงการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มีผลผลิตและผลการใชจายอยูในเกณฑดีมาก คิดเปนรอยละ 33.33 ของโครงการที่ตรวจติดตามทั้งหมด ในขณะที่

โครงการของกระทรวงการคลังมีผลผลิตอยูในเกณฑดีและดีมาก แตยังไมสามารถวัดระดับความสำเร็จของผลลัพธได 

เนื่องจากโครงการยังไมมีขอมูลการประเมินผลลัพธของโครงการ

  สวนที่ 3 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

    (1) ประสิทธิผลของโครงการ

            • ผลลัพธโครงการ

     พบวาโครงการของกระทรวงการคลังยังไมไดมีการวัดผลลัพธหลังจากส้ินสุดโครงการ

จึงยังไมสามารถประเมินความสำเร็จของผลลัพธได สำหรับโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบวามีความสำเร็จของผลลัพธในระดับดีมาก เนื่องจากทาอากาศยานไดรับขอมูล

เพื่อตัดสินใจในการวางแผนการบินเปนไปตามตัวชี้วัดมากกวารอยละ 81

      • ผลกระทบโครงการ

        โครงการมีผลกระทบทางบวก คิดเปนรอยละ 66.67 ของจำนวนโครงการที่

ตรวจติดตาม ซึ่งผลกระทบทางบวกที่สำคัญ พบวา การดำเนินงานดานการชำระและจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต

มีประสิทธิภาพและมีความนาเชื่อถือเพิ่มขึ้น และโครงการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถสราง

ความปลอดภัยและมีความนาเชื่อถือในการคมนาคมทางอากาศได

      • ความยั่งยืนของโครงการ

        - ผลผลิตของโครงการมีการใชประโยชนตรงตามวัตถุประสงคที่กำหนด โดย

ทุกโครงการมีการใชประโยชนจากผลผลิตในปจจุบัน อยูในระดับความเหมาะสมอยูในเกณฑดีมาก คิดเปนรอยละ 100 

ของจำนวนโครงการที่ตรวจติดตามทั้งหมด

        - พบวาทุกโครงการเปนการจัดซื ้อและจัดหาอุปกรณเพื่อพัฒนามาตรฐาน 

การดำเนินงาน ทั้งในดานการจัดเก็บภาษี และการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยดานการคมนาคมซึ่งผลผลิตของ

โครงการยังคงอยูในสภาพที่เหมาะสมและมีการใชประโยชนเกิดขึ้นจริง รวมทั้งทุกโครงการมีแผนการบำรุงรักษา

ผลผลิตไวดวยแลว
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        (2) ประสิทธิภาพของโครงการ

      • ผลผลิตโครงการ

        การดำเนินโครงการมีผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงบรรลุตามตัวชี้วัดที่กำหนด โดยมี

ระดับความสำเร็จของผลผลิตอยูในเกณฑดีมาก 2 โครงการ ไดแก โครงการติดตั้งมาตรวัด และคอมพิวเตอรสื่อสาร

ทางไกลมาใชในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื ่องดื ่ม (มิเตอรเครื ่องดื ่ม) และโครงการจัดหาเครื ่องมือ

ตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 3 เครื่อง ที่ทาอากาศยานสกลนคร ทาอากาศยานนครพนมและทาอากาศยานชุมพร 

และอยูในระดับดี 1 โครงการ ไดแก โครงการจัดหาระบบศูนยสำรอง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster 

Recovery Site)

      • การดำเนินงานตามแผน

        ระยะเวลาดำเนินการจริงเปรียบเทียบระยะเวลาดำเนินงานตามแผนงาน 

พบวาทุกโครงการมีการดำเนินงานเปนไปตามแผนงานที่กำหนด โดยมีระดับความสำเร็จอยูในเกณฑดีมาก คิดเปน 

รอยละ 100 ของจำนวนโครงการที่ตรวจติดตามทั้งหมด

      • การใชจายงบประมาณ

        การใชจายเงินงบประมาณเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดรับทุกโครงการ

มีการใชจายเงินงบประมาณอยูในเกณฑดีมาก คิดเปนรอยละ 100 ของจำนวนโครงการที่ตรวจติดตามทั้งหมด  

นอกจากนี้ โครงการติดตั้งมาตรวัดฯ ของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ไดรับงบประมาณ เพื่อบำรุงรักษา

เพิ่มเติมมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และยังอยูระหวางดำเนินการ

        (3) ความโปรงใส

      ภาพรวมการดำเนินงานทุกโครงการ พบวา ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 

และประชาชน สามารถรับรูถึงการปฏิบัติราชการของสวนราชการในทุกขั้นตอน  มีชองทางการใหขอมูลที่เหมาะสม

และสามารถเขาถึงไดมากกวา 1 ชองทาง ทั้งการเปดเผยขอมูลในการดำเนินโครงการ การกำหนดแผน วิธีการทำงาน 

มีกลไกตรวจสอบติดตามและรายงานผล และมีกลไกการจัดการขอรองเรียนและการจัดการทุจริตอยางเหมาะสม

1 2 3 4

1

2

3

4

ระดับความโปรงใสในการดําเนินโครงการ
จํานวน (โครงการ)

รวมทั้งสิ้น 3 โครงการคือ การเปดเผยขอมูล

คือ การปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงาน วิธีการ หรือมาตรฐานที่กําหนด
คือ การติดตามตรวจสอบ และรายงานผล

คือ มีกลไกจัดการขอรองเรียนและการทุจริตอยางเหมาะสม

3100%
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    (4) การมีสวนรวม

      • ภาพรวมการดำเนินโครงการของกระทรวงการคลัง พบวาผูมีสวนไดสวนเสีย

และประชาชนมีสวนรวมในการรับรู รับทราบ เขาใจ ใหความเห็น การรวมตัดสินใจ รวมทั้งการปฏิบัติงาน และ

ผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนมีสวนรวมตั้งแตการใหขอมูลขาวสาร (to inform)  การปรึกษาหารือ (to consult)  

และมีชองทางการสื่อสารมากกวา 1 ชองทาง

      • การดำเนินโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติของกระทรวงดิจิทัล

เพื ่อเศรษฐกิจและสังคม เปนการจัดหาเพื ่อทดแทนเครื ่องมือเดิม มีลักษณะเปนโครงการจัดซื ้อจัดจางจึงไมมี

การมีสวนรวมของประชาชน

        (5) ปญหา/อุปสรรคที่สำคัญของโครงการ

      • ดานกฎ/ระเบียบ

        ม ีความย ุ งยากในการประสานงานระหว างกรมอ ุต ุน ิยมว ิทยาและ

การทาอากาศยานซึ่งเปนเจาของพื้นที่ในการเขาไปติดตั้งเครื่องมือ และการเขาไปปฏิบัติงานตรวจสอบและบำรุงรักษา

เครื่องมือ ในจังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม 

1 2 3 4

1

2

3

4

ระดับการมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ
จํานวน (โครงการ)

รวมทั้งสิ้น 3 โครงการคือ การใหขอมูลขาวสาร (to inform)

คือ การปรึกษาหารือ (to consult)
คือ การเขามามีบทบาท (to involve)

คือ การรวมมือ ( to collaborate)

66.67% 2

133.33%

ไมสามารถใหผูมีสวนไดสวนเสีย/

ประชาชนเขามามีสวนรวมได





บทที่ 4บทที่ 4





      • ขอเสนอแนะตอหนวยงานกลาง 

        - ดานงบประมาณ

          1) ควรนิยามงบบูรณาการดานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใหชัดเจนวามีองคประกอบและลักษณะงาน

อยางใด เพื่อใหการบริหารจัดการงบประมาณบูรณาการเกิดประสิทธิภาพและคุมคา

        - ดานการบริหารจัดการ

          1) ควรวางแผนกำหนดเปาหมายใหครอบคลุมท้ังภารกิจ หนวยงาน และพ้ืนท่ีเปาหมายในการดำเนินงาน

ของแตละปใหชัดเจน

          2) ควรปรับเปลี ่ยนแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล โดยกำหนดใหแผนงาน/โครงการ

ที่ดำเนินการมากกวา 1 ป ตองรายงานความคืบหนา ปญหาอุปสรรค เพื่อเปนขอมูลประกอบของการพิจารณา

แผนงานโครงการขนาดใหญตอไป

          3) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ควรคำนึงถึงประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากโครงการดวย 

อาทิเชน การจัดหาแหลงน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ตองคำนึงถึงแหลงน้ำตนทุน กระบวนการนำน้ำจากแหลงน้ำตนทุน

มาผลิตและสงใหประชาชนไดรับการอุปโภคบริโภคน้ำที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

          4) การกำหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ควรกำหนดตัวชี้วัด

คุณภาพ เพื่อใชประกอบการวิเคระหผลการดำเนินงาน ใหสามารถสะทอนถึงผลสัมฤทธิ์และติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ

      • ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

        - ดานงบประมาณ

          1) การจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในแตละยุทธศาสตร ควรพิจารณา

จัดลำดับความสำคัญ โดยดำเนินการแกปญหาในพื้นที่ลุมน้ำ กลุมลุมน้ำที่ประสบปญหาที่รุนแรง ตามสภาพปญหา

ที่เกิดขึ้นจริงและเกิดขึ้นบอยกอน

          2) การจัดสรรงบประมาณเพื่อฟนฟูตนน้ำ นอกจากการปลูกปาแลว ยังตองดำเนินการทางสังคม 

โดยตองมีการบริหารจัดการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดูแลปา จึงจะสามารถฟนฟูและรักษาปาใหยั่งยืน และ

หนวยงานจะตองจัดสรรงบประมาณในการศึกษาวิจัยในเรื่องความสัมพันธระหวางประเภทของการใชประโยชนที่ดิน

และปริมาณของปาไมกับปริมาณของน้ำที่เกิดจากปาตนน้ำ อีกทั้งจะตองนำมาเผยแพรใหความรูแกเจาหนาที่ และ

ประชาชนเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ำอยางเปนธรรม มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

        - ดานการบริหารจัดการ

          1) การกำหนดโครงการ/กิจกรรมเพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ำ นอกจากพิจารณาในแงมุม

เชิงวิศวกรรมแหลงน้ำแลว ยังตองพิจารณาในความเปนธรรมระหวางประชาชนกลุมผู ไดรับผลประโยชนกับ

ผูเสียผลประโยชนดวย
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บทที่ 4 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายจากการติดตาม 
     ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ

      4.1 แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
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          2) หนวยงานที่มีภารกิจในแตละยุทธศาสตรตองบูรณาการรวมกันในการกำหนดเปาหมาย ซึ่งควร

พิจารณาจากปญหาที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่ และรวมกันกำหนดแนวทาง โครงการ/กิจกรรม เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

ทั้งระบบในแตละลุมน้ำและกลุมลุมน้ำ รวมทั้งตัวชี้วัดและหนวยนับที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ไดทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ 

เวลา และคาใชจาย

          3) หนวยงานเจาภาพหลักควรกำหนดเปาหมายแผนงาน/โครงการใหชัดเจน เพื ่อใหหนวยงาน

ที่เกี่ยวของไดดำเนินงานตามภารกิจที่เจาภาพมอบหมายและในมิติเชิงพื้นที่ สงผลใหการแกไขปญหาความตองการน้ำ

เพื่อการเกษตรและน้ำอุปโภคบริโภค เกิดความเชื่อมโยงทั้งโครงการขนาดเล็ก กลาง ใหญ และตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ 

และปลายน้ำ รวมทั้งเปนกลไกการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อยางมีสวนรวมของทุกภาคสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และเกิดความยั่งยืนของโครงการ

          4) เพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมีเอกภาพ สามารถขับเคลื่อนสู

เปาหมายไดอยางเปนรูปธรรม ครอบคลุมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ ควรปรับปรุงการจัดทำแผนงาน/

โครงการ/งบประมาณใน 2 ระดับ ดังนี้

    ๐ ปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนงานและงบประมาณ โดยกำหนดกลยุทธ/มาตรการ/เปาหมาย/

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ และแสดง

ความเชื่อมโยงเปาหมายใหครอบคลุมครบถวนทุกมิติ และในทุกระดับ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สทนช.) 

ควรมีสวนรวมในการพิจารณาแผนงาน นับตั ้งแตขั ้นตอนการจัดทำแผนการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย

เพื่อพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค และแผนงานบูรณาการการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ

    ๐ จัดทำศูนยขอมูลแผนงาน/โครงการดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศที ่มี

การกล่ันกรอง จำแนกงานใหสอดคลองกับแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ และจัดลำดับความสำคัญ

ตามเปาหมายในทุกมิติ โดยนำระบบสารสนเทศมาชวยในการจัดเก็บและประมวลขอมูล เพื่อเปนฐานขอมูลในการ

จัดทำแผนงานและงบประมาณตอไป

          5) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ควรใหความสำคัญในระดับลุมน้ำและกลุมลุมน้ำ ซึ่งแผนงานและ

งบประมาณควรพิจารณาจากการมีสวนรวมในการกำหนดแผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุมน้ำ 

โครงการ/กิจกรรมจากประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากในแตละลุมน้ำมีลักษณะทางกายภาพ และขอมูลดานทรัพยากรน้ำ

ที่แตกตางกัน เพื่อใหเกิดการแกปญหาที่เกิดขึ้นจริง และตอบสนองความตองการที่แทจริงของประชาชน

          6) ตองบูรณาการขอมูลจากภาคสวนตาง ๆ เชน ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา รวมไปถึงขอมูล

การศึกษาวิจัยดานทรัพยากรน้ำ ซึ่งมีอยูมากและกระจายอยูในหนวยงานภาครัฐ สถานศึกษา และภาคเอกชน เพื่อใช

เปนเครื่องมือประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการน้ำตอไป

          7) การกอสรางโรงบำบัดน้ำเสียขนาดใหญมีมูลคาการลงทุนคอนขางสูงและเกิดขึ้นไดยาก เนื่องจาก

มีการตอต านจากชุมชน ฉะนั ้นร ัฐบาลควรเนนการลดของเส ียจากแหล งกำเน ิด ท ั ้งจากภาคการเกษตร 

ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน ซึ ่งตองดำเนินการรวมกับหลายหนวยงาน เชน กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ฯลฯ โดยที่ผานมามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำในสัดสวนที่นอยมาก แตภารกิจการบำบัดน้ำเสีย

เปนภารกิจที่สำคัญ ซึ่งถาดำเนินเต็มรูปแบบจะตองใชงบประมาณสูง และมีกระบวนการที่แตกตางจากการบริหาร

จัดการน้ำในยุทธศาสตรอื่น ๆ ซึ่งสามารถแยกเปาหมาย แนวทางการดำเนินการตัวชี้วัด และการดำเนินโครงการ/

กิจกรรม ออกจากยุทธศาสตรอ่ืน ๆ ได ดังน้ัน เพ่ือเปนการคลองตัวสามารถบูรณาการการดำเนินการกับหนวยงานอ่ืน ๆ 

ไดเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น จึงควรแยกภารกิจการจัดการคุณภาพน้ำออกเปนอีกแผนงานหนึ่ง 
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          8) สภาพภูมิประเทศ การเติบโตของเมือง และการใชประโยชนที่ดินของประเทศมีการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว จึงควรมีการทบทวนกลยุทธและแนวทางดำเนินการภายใตแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำใหตรงกับขอมูลจริงในปจจุบันเสมอ

          9) สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สทนช.) ควรมีการติดตามแผนงานโครงการภายใตมิติงานตาม

ยุทธศาสตรพื้นที่และมิติงานตามยุทธศาสตรกระทรวง/หนวยงาน เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

มีประสิทธิภาพและเปนเอกภาพ

          10) การสงมอบงานจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว หนวยดำเนินการควรจัดทำ

เปนเอกสารขอตกลงในการสงมอบพรอมระบุเงื่อนไขตาง ๆ วาไดทำการตรวจรับงานเรียบรอยแลว พรอมทั้งยืนยันวา

โครงการที่หนวยไดดำเนินการเปนไปตามมาตรฐานและตรงตามความตองการของประชาชนในพื้นที่ (ประเมินผล

ความพึงพอใจ) มีขอความระบุใหผูรับมอบงานเปนผูบริหารจัดการ ดูแลรักษา ซอมแซมในสวนที่ชำรุดเสียหาย 

เพื่อสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ รวมทั้งการติดตั้งปายประชาสัมพันธวามีการสงมอบใหหนวยงานใดรับผิดชอบ

เมื่อใด เพื่อใหประชาชนทราบถึงหนวยงานที่ตองบำรุงรักษาตอไป

          11) ในการติดตาม ประเมินผลฯ ของ ค.ต.ป. กระทรวงตองประเมินตามตัวชี ้วัดที ่ไดกำหนดไว 

เพื่อใหคณะอนุกรรมการฯ สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ภายใตแผนงานบูรณาการไดอยางแทจริง

        - ดานระเบียบ/ขอกฎหมาย

          1) ควรใหความสำคัญกับการอนุรักษแมน้ำ ลำคลอง แหลงน้ำธรรมชาติอื่น ๆ อยางเขมงวด ดวยการ

บังคับใชกฎหมายเพ่ือจัดการผูรุกล้ำแมน้ำ ลำคลอง รวมไปถึงปรับปรุงอางเก็บน้ำ ระบบขนสงน้ำ ระบบอาคารบังคับน้ำ 

ที่มีอยูแลวใหสามารถใชงานสรางประโยชนไดเต็มประสิทธิภาพกอนเปนลำดับแรก

2

2

2

1

1

      • ขอเสนอแนะตอหนวยงานกลาง 

        - ดานการบริหารจัดการ

          1) ควรกำหนดแบบรายงานใหสามารถสะทอนความสำเร็จจากระดับการดำเนินโครงการของหนวยงาน

ที่รวมบูรณาการ เชื่อมโยงสูระดับแนวทาง และภาพรวมของแผนงานบูรณาการ

          2) แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ควรกำหนดใหหนวยงานเจาภาพหลักจัดสง

แผนงาน และผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการฯ ที่รับผิดชอบใหแก อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงในหวงเวลา

ที่กำหนด และควรทำความเขาใจกับหนวยงานที่ทำหนาที่รายงานผลการดำเนินงานในประเด็นการรายงานผลผลิต

และผลลัพธที่สะทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการใหชัดเจน พรอมทั้งมีมาตรการใหหนวยงานที่มีหนาที่

รายงานผลการดำเนินงานจัดทำขอมูลตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการที่ ค.ต.ป. กำหนด

ใหสมบูรณ เพื่อให ค.ต.ป. ประจำกระทรวงสามารถตรวจสอบทานผลสัมฤทธิ์ของโครงการไดอยางครบถวน กอนสง 

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงพิจารณา

      • ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

        - ดานงบประมาณ

          1) คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่องการจัดการปญหาแรงงาน

ตางดาวและการคามนุษย ควรจัดทำแผนงานบูรณาการ โดยกำหนดเปาหมาย แนวทาง ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายตัวช้ีวัด

ที่ชัดเจน สามารถวัดผลเชิงประจักษ เพื่อใชเปนเครื่องมือกำกับการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการฯ และการติดตาม

ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะทอนถึงผลงานการใชทรัพยากรและการจัดสรรงบประมาณอยางคุมคา

2

      4.2 แผนงานบูรณาการการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย

2

2
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          2) หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการฯ 

สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สำนักงาน ก.พ.ร. หนวยงาน

เจาภาพ และหนวยงานที่รวมบูรณาการ ควรสรางความรูความเขาใจในหลักการหรือโครงสรางของแผนงานบูรณาการ

โดยเฉพาะการเชื่อมโยงและการถายระดับของแผนจากแผนงานสูโครงการและจากโครงการสูกิจกรรม

          3) หนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการฯ ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำ

งบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ ควรดำเนินการตามบทบาทและอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ ที ่ไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใหสมบูรณครบถวน โดยเฉพาะการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทำ

แผนงานโครงการ การกำหนดตัวชี้วัด คาเปาหมายผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบที่ตอบโจทยเปาหมายที่ตองการ

บรรลุรวมกัน การรวบรวมขอมูลผลการดำเนินงาน การวิเคราะหประเมินผลการดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

การติดตามประเมินผลเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือรายงานตอคณะรัฐมนตรี ทุก 6 เดือน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการจัดทำ

งบประมาณแผนงานบูรณาการฯ และการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานภาคราชการตอไป

        - ดานการบริหารจัดการ

          1) การดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการฯ ควรมีผูรับผิดชอบหลักระดับแนวทาง เพ่ือชวยเจาภาพหลัก

ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินการแตละแนวทางใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          2) ควรสำรวจพฤติกรรมการบริโภคส่ือ และเลือกใชส่ือใหตรงกับกลุมเปาหมาย เพ่ือใหทุกกลุมเขาใจถึง

การดำเนินงานในการแกไขปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษยของประเทศไทย

          3) กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลแผนงานบูรณาการฯ ควรเริ ่มดำเนินการตั ้งแตตนป

งบประมาณ เพื่อใหสามารถนำขอเสนอแนะจากการตรวจสอบไปใชประโยชนในการปรับปรุงแนวทางการพิจารณา

งบประมาณในปถัดไป

        - ดานระเบียบ/ขอกฎหมาย

          1) การแกไขปญหาการคามนุษยตองบูรณาการและสรางความรวมมือของทุกภาคสวน (partnership) 

ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และทวิภาคี (ความรวมมือระหวางประเทศ อาทิ ไทย - เมียนมา) และควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ

เผยแพรความรูเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคามนุษยและบทลงโทษ รวมถึงมีการบังคับใชกฎหมาย

อยางเครงครัดและตอเนื ่อง เร งร ัดการดำเนินคดีก ับผู กระทำความผิดอยางจริงจ ัง โดยเฉพาะเจาหนาที่

ของรัฐท่ีกระทำความผิด ควรไดรับการลงโทษท้ังทางวินัยและกฎหมายรุนแรงกวาคนท่ัวไป และมีมาตรการในการปองกัน

หรือยับยั้งเจาหนาที่ของรัฐในการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว

          2) ควรมีการจัดระเบียบแรงงานตางดาวที่ลักลอบเขาประเทศและทำงานอยางผิดกฎหมายทุกสัญชาติ

ทั้งระบบ โดยบังคับใชกฎหมายที่มีอยูอยางเขมงวด และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับแรงงานตางดาวสูสาธารณะ

2

2

2

2

2

2

2

      โครงการตามยุทธศาสตรสำคัญ แบงเปน 2 ประเภท คือ

        4.3.1  ประเภทที่ 1 : ยุทธศาสตรสำคัญที่ ค.ต.ป. กำหนด 

            1) ยุทธศาสตรการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและเปนธรรม

             • ขอเสนอแนะตอหนวยงานกลาง

    - ดานงบประมาณ

      สำนักงบประมาณควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอและครอบคลุมการดำเนินการ

ทั้งหมดโดยเฉพาะโครงการที่เปนยุทธศาสตรสำคัญของประเทศ และโครงการที่มีผูรับผิดชอบหลายหนวยงาน

ควรมีการจัดสรรงบประมาณในเชิงบูรณาการ เพื่อใหการดำเนินการบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว 3

      4.3 โครงการตามยุทธศาสตรสำคัญ
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          • ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

    - ดานการบริหารจัดการ

      (1) โครงการธงฟาราคาประหยัดเปนโครงการตามมาตรการใหความชวยเหลือผูมีรายไดนอย

ที่ไมมีความยั่งยืน ดังนั ้น รัฐบาลควรมีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาโครงการที่มีความยั่งยืน โดยเนนการพัฒนา

แหลงทำกินของประชาชนในพื้นที่ดอยโอกาส เชน โครงการตลาดเคลื่อนที่ (mobile unit) เพื่อใหคำแนะนำอาชีพ 

และสรางตลาดใหกับชุมชน เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงและนำไปพัฒนาตนเองได

      (2) หนวยงานที่เกี่ยวของกับการแกปญหาสินคาเกษตร เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ และ

กระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน ควรมีการบูรณาการแผนการปฏิบัติการในการแกไขปญหาสินคาเกษตรรวมกัน 

โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการสื่อสารและวางแผน และรวมกันกำหนดแผนยุทธศาสตรเรงดวน

ระยะกลางและระยะยาว เพื่อใหมีความตอเนื่องในการดำเนินงาน

      (3) โครงการที่มีลักษณะการดำเนินงานตอเนื่องหลายป ยังไมมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหา

อุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาวิเคราะห และปรับปรุงการดำเนินโครงการ และบางโครงการยังขาดความพรอมในการ

ดำเนินการดานตาง ๆ ดังน้ัน สวนราชการเจาภาพโครงการ แผนงาน ควรมีการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผลการดำเนินการ

ที่ผานมา ความเสี่ยง และปญหาอุปสรรค รวมถึงขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และนำมาวิเคราะห สรุปผล เพื่อเปนขอมูล

ประกอบการกำหนดนโยบาย และเตรียมความพรอมในการดำเนินงานในอนาคต

      (4) องคความรูที่ไดรับจากการจางที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑหรือขบวนการผลิตเชิงพาณิชย 

กระทรวงอุตสาหกรรมควรมีการเผยแพรผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ ที่มีความหลากหลาย และขยายผลไปยัง

ประชาชนผูที่สนใจใหไดรับทราบขอมูลนำไปประกอบอาชีพ ซึ่งจะเปนการใชงบประมาณอยางคุมคาและเกิดประโยชน

สูงสุด

     2) ยุทธศาสตรเรงรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

          • ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

    - ดานการบริหารจัดการ

      (1) โครงการที่มีลักษณะการดำเนินงานตอเนื่องหลายป ยังไมมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหา

อุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาวิเคราะหและปรับปรุงการดำเนินโครงการ และบางโครงการยังขาดความพรอมในการ

ดำเนินการดานตาง ๆ ดังน้ัน สวนราชการเจาภาพโครงการ แผนงานควรมีการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผลการดำเนินการ

ที่ผานมา ความเสี่ยง และปญหาอุปสรรค รวมถึงขอมูลตาง ๆ ที่เกี ่ยวของ และนำมาวิเคราะห สรุปผลเพื่อเปน

ขอมูลประกอบการกำหนดนโยบาย และเตรียมความพรอมในการดำเนินงานในอนาคต

      (2) รัฐบาลและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควรใหความสำคัญกับการกำหนดนโยบาย

ดานการปองกันภัยคุกคามทางเทคโนโลยี และการใชเทคโนโลยีอยางม่ันคงปลอดภัย เพ่ือปองกันความเสียหายและ

สรางความเช่ือม่ันในการใชเทคโนโลยีท้ังในและตางประเทศ รวมท้ังสงผลตอการจัดอันดับประเทศในระดับสากลดวย

      (3) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควรใหความสำคัญในเรื่องการเพิ่มอัตรากำลังและ

การกำหนดคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานดานการสืบสวนเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการพิสูจนหลักฐาน

ทางเทคโนโลยี ซึ่งอาชญากรรมดังกลาวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและตองใชบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะดานมาดำเนินการ

      (4) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติในฐานะหนวยกำกับดูแลความปลอดภัยการใชพลังงานนิวเคลียร 

ควรใหความสำคัญเกี่ยวกับการทำความเขาใจกับสาธารณชนในเรื่องการใชประโยชน และการควบคุมใหปลอดภัย 

เพื่อใหประชาชนยอมรับในเรื่องการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรที่สามารถสรางประโยชนใหกับประเทศได 

2

2

3

3

1

2
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      3) ยุทธศาสตรการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต

          • ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

    - ดานการบริหารจัดการ

      (1) กระทรวงยุติธรรมควรสงเสริมการจัดทำยุทธศาสตรดานสารสนเทศในภาพรวมของกระทรวง

และหนวยงานระดับกรมใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงขอมูลและระบบ เพื่อบริหารจัดการขอมูลสนับสนุน

การปฏิบัติงานและพัฒนาระบบตาง ๆ ใหเปนสังคมดิจิทัล รองรับการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนการนำเขา

ระบบสารสนเทศติดตั้งในระบบ cloud computing ใหครบถวนทุกสวนราชการ

      (2) กระทรวงยุติธรรมควรเรงรัดดำเนินการเกี่ยวกับการใชหนังสือค้ำประกันการปลอยตัวชั่วคราว

ของผูตองหาหรือจำเลยแทนการวางเงินประกัน ใหมีขอสรุปอยางเปนรูปธรรม โดยใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการรวม

ระหวางกระทรวงยุติธรรมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันพิจารณากำหนดแนวทาง รวมทั้งปญหาอุปสรรค

ในการดำเนินงานในดานกฎหมายหรือขอบังคับ และขั้นตอนการดำเนินการ 

      (3) คณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมควรติดตาม

การดำเนินงานกองทุนยุติธรรมใหมีการบริหารจัดการองคกรที่ดีในดานการปฏิบัติการ และดานการบริหารพัฒนา

ทุนหมุนเวียน พรอมทั้งกำกับดูแลใหสำนักงานกองทุนยุติธรรมปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ใหเปนไปตามเกณฑ

การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน

      (4) กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการวางแผนจัดการอัตรากำลัง ในตำแหนงงาน

ทุกระดับ รวมทั ้งกำหนดแผนการจัดจางบุคลากรในตำแหนงตาง ๆ เพื ่อใหครูไดปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

ไดอยางเต็มที่ และเพื่อใหบุคลากรที่จางมีความมั่นคงในอาชีพ

      (5) กระทรวงวัฒนธรรมควรใหความสำคัญในการบริหารจัดการเร่ืองลิขสิทธ์ิของตนแบบผลิตภัณฑ

ของกรมศิลปากรที่ยังไมเกิดผลลัพธอยางเต็มที่ โดยควรจัดใหมีเวทีการปรึกษาหารือระหวางผูมีอำนาจหนาที่

ท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการเร่ืองลิขสิทธ์ิของตนแบบผลิตภัณฑใหเปนท่ียุติ โดยคำนึงถึงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

อยางกวางขวางเปนเรื่องสำคัญมากกวารายไดจากตนแบบผลิตภัณฑ

      4.3.2 ประเภทที่ 2 : ยุทธศาสตรสำคัญของกระทรวง ที่คัดเลือกโครงการตรวจเพิ่มเติม

          ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตรสำคัญของกระทรวง ไดแก 1) ยุทธศาสตรการสงเสริมความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของภาครัฐ 2) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงทางการคลัง 3) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฟนฟู ปองกัน และจัดการภัยพิบัติ โดยมีขอเสนอแนะดังนี้

          • ขอเสนอแนะตอหนวยงานกลาง

           - ดานงบประมาณ

           สำนักงบประมาณควรสนับสนุนงบประมาณในการซอมบำรุงรักษาเครื่องมือที่มีความสำคัญในดาน

ความปลอดภัยทางการคมนาคมตาง ๆ รวมทั้งงบประมาณในการสนับสนุนระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับระบบงาน

สำคัญของสวนราชการ เชน ระบบการจัดเก็บภาษี เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย

           • ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

           - ดานการบริหารจัดการ

           กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรมอุตุนิยมวิทยา ควรจัดทำแผนการดูแลรักษา และ

ปรับปรุงเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ใหทันสมัย พรอมใชงาน และมีแผนพัฒนาความรูของบุคลากร

ที่เกี ่ยวของ รวมทั้งควรมีการหารือในระดับผูบริหารหนวยงานรวมกับการทาอากาศยาน ในเรื ่องการแกปญหา

การเขาใชพื้นที่เพื่อการเขาดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือใหพรอมใชงาน
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หมายเหตุ

 แผนการดำเนินการระยะส้ัน (ระยะเวลาดำเนินการไมเกิน 6 เดือน)

 แผนการดำเนินการระยะปานกลาง (ระยะเวลาดำเนินการไมเกิน 12 เดือน)

 แผนการดำเนินการระยะยาว (ระยะเวลาดำเนินการต้ังแต 12 เดือนข้ึนไป)3

1

2





ภาคผนวกภาคผนวก
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             และประเมนิผลภาคราชการ พ.ศ. 2548

     และทีแ่กไขเพิม่เตมิ
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  หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๒๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรบูรณาการและเสริมสรางความเขมแข็งของการกํากับดูแลและควบคุม
ตนเองทดี่ี ของสวนราชการ  อันจะนําไปสูการบรรลุผลตามเจตนารมณตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองทดี่ี   รวมทั้งเพื่อเสริมสรางความนาเชื่อถือและความมั่นใจแกสาธารณชนตอการดําเนินการ 
ตามนโยบาย  ยุทธศาสตร  และผลงานของสวนราชการวาไดมีการตรวจสอบและกํากับดูแลอยาง
รอบคอบถึงประสิทธิผล  ความคุมคา  ประสิทธิภาพ  คุณภาพของการบริหารงาน  ตลอดจนการยกระดับ
ขีดสมรรถนะ  การเรียนรู และศักยภาพของการพัฒนาอยางยั่งยืน  รวมถึงมีความยุติธรรม  โปรงใส  และ
ความรับผิดชอบตอประเทศชาติและประชาชน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จงึวางระเบียบไว  ดงัตอไปนี้ 

อข  ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   วาดวยการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

อข  ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
อข  ๓ ในระเบียบน้ี 

“การตรวจสอบและประเมินผล”   หมายความวา  การตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและ
ผลการดําเนินงาน  การตรวจสอบบัญชีและการเงิน  ความถูกตองตามกฎระเบียบ  รวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยง  การประเมินความเพียงพอและเชื่อถือไดของการกํากับดูแลและควบคุมตนเองทดี่ี   ตลอดจน
การให ํคาปรึกษาในการสรางคุณคา 

“สวนราชการ”  หมายความวา  สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  
กรม  และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกํากับของ
ราชการฝายบริหาร  แตไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถน่ิ  

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

อข  ๔ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการจะตองเปนไปเพื่อกอใหเกิดความมั่นใจแก
สาธารณะไดถึงประสิทธิผล  ความคุมคา  ประสิทธิภาพ  และคุณภาพของการบริหารงาน  ตลอดจนการ
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  หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๒๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ปรับปรุงขีดสมรรถนะและศักยภาพ  การเสริมสรางการเรียนรู  และการพัฒนาอยางยั่งยืน  โดยการจัด
วางระบบการควบคุมภายในของสวนราชการที่เพียงพอ  เหมาะสม  และมีกลไกกํากับดูแลทน่ี าเชื่อถือ 

อข  ๕ ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะหนง่ึ   เรียกโดยยอวา  
ค.ต.ป.  ประกอบดวย 

(๑) รัฐมนตร ่ึซี งคณะรัฐมนตรีแตงตง้ั     ประธานกรรมการ 
(๒) ผู ํอานวยการสําน ณามะรปบงกั     กรรมการ 
(๓) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ   กรรมการ 
 เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  กรรมการ 
(๕) ปลัดสําน ัรกยานกั ฐมนตรี     กรรมการ 
(๖) อธิบดีกรมบัญชีกลาง     กรรมการ 
(๗) ํอูผ านวยการกํากับและบริหารโครงการ   กรรมการ 
 เปลี่ยนระบบการบริหารงานการเงินการคลัง 
 โดยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(๘) กรรมการผูทรงคุณว ่ึซฒิุ งคณะรัฐมนตรีแตงตง้ั   กรรมการ 
 จากบุคคลซึ่งได ัรบการสรรหาจํานวนไมนอยกวา 
 หาคนแตไมเกินเจ็ดคน 
(๙) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

อข  ๖ ใหประธานกรรมการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณว ้ึขฒิุ นจํานวนไมเกินหาคน  
เพื่อทําหนาที่สรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๕  (๘)  เมื่อสรรหาไดแลวใหคณะกรรมการสรรหา
เสนอรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒติอประธานกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อใหคณะรัฐมนตรี
แตงต้ังตอไป 

หลักเกณฑและว ีธิ การสรรหากรรมการผูทรงคุณวฒิุ   ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
อข  ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๕  (๘)  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  

ดงัตอไปนี้ 
(๑) ัสีม ญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม ํต่ากวาสามสิบหาปบรบูิ รณ 
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  หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๒๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๓) เปนผ ีมู ความรูและประสบการณเปนที่ประจักษทางดานการบัญชี  การตรวจสอบการ
ดําเนินการ  กฎหมาย  การเงิน  เศรษฐศาสตร  การบริหาร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิศวกรรมศาสตร  
หรือสถาป รตสาศมรรกยต  

(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท ุส่ี ดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่

ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไมเปนขาราชการประจํา   พนักงานหรือลูกจางที่ไดรับเงินเดือนหรือคาจาง  หรือ

คาตอบแทนจากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ  รวมท้ังบร ัษิ ทมหาชนท ัร่ี ฐบาลเปนผ ืถู อหุนรายใหญ 
(๗) ไมเปนขาราชการการเมือง  ดํูผ ารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือ

ูผบริหารทองถน่ิ   กรรมการหรือผดํู ารงตําแหนงท ัร่ี บผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ่ทีปรึกษา
พรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 

อข  ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒมิีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป  ่ึซูผ งพนจากตําแหนง
แลวอาจได ัรบการแตงต้ังอีกได  แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

ในกรณ ่ทีี กรรมการผูทรงคุณวุฒพิ นจากตําแหนงตามวาระ  และยังไมไดแตงตั้งกรรมการ
ูผทรงคุณวุฒิใหม  ใหกรรมการผูทรงคุณว ้นัฒิุ นปฏิบัติ หนาท่ีไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตง้ั

กรรมการผูทรงคุณวฒิุ ใหม 
ขอ ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณว พฒิุ นจากตําแหนงเมอ่ื  
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบติั หรือม ัลี กษณะตองหามตามขอ  ๗ 
(๔) คณะรัฐมนตรีใหออก  เพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอน

ความสามารถ 
อข  ๑๐ ในกรณ ่ทีี กรรมการผูทรงคุณวุฒพินจากตําแหนงกอนครบวาระ  ใหดําเนินการสรรหา

และเสนอคณะรัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนภายในหกสิบวันนับแตวันทพ่ี นจากตําแหนง  
เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน  จะไมดําเนินการแตงตั้งกรรมการ

ูผทรงคุณวฒิุ แทนก็ได 
ใหนําความในขอ  ๖  มาใชบังคับกับการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งโดย

อนุโลม 
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  หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๒๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

อข  ๑๑ กรรมการผูทรงคุณว ่ึซฒิุ งไดรับแตงต้ังแทนตําแหนงทว่ี าง  หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
่ึซงไดรับแตงต้ังเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณว ่ือฒิุ นยังมีวาระอยูในตําแหนง  ใหมีวาระการ

ดาํรงตําแหนงเทากับเวลาที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณว ัย่ทีฒิุ งอยูในตําแหนง 
อข  ๑๒ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมดเทาท ีม่ี อยู  จงึจะเป คงอน ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ  ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได   

ใหรองประธานปฏิบัติหนาท่ีแทน  ในกรณ ่ทีี ไมมีรองประธานหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได  ใหกรรมการ
่ทีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทําหนาท่ีประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถามี
คะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

กรรมการผูทรงคุณว ูผฒิุ ใดมสี วนไดเสียในเรื่องท าณราจพิ่ี  หามมใิหเขารวมประชุมและไมมีสิทธิ
ออกเสียงในเรื่องนน้ั  

อข  ๑๓ คณะกรรมการม ํอี านาจหนาที่  ดงัตอไปนี้ 
(๑) วางนโยบาย  แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลในภาคราชการ  รวมถึงกําหนด

ประเดน็หัวขอการตรวจสอบและประเมินผล 
(๒) ใหความเห็นชอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลตาม  (๑)  ของคณะอนุกรรมการ

ตาม  (๗)  และหน ีม่ีทงาลกนางยว ภารกิจดานการตรวจสอบและประเมินผล 
(๓) สงเสริม   ผลักดัน   สอบทาน  และเสนอแนะมาตรการ  เพื่อใหแตละสวนราชการ

ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  ตามขอ  ๔  และ
หลักการบริหารกิจการบานเมืองทดี่ี  

(๔) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติ งานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ  รวมท้ังใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลตอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละสองครง้ั   และ
สงสําเนารายงานดังกลาวใหสวนราชการที่เกี่ยวของดวย 

(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตร ่ทีี เกี่ยวของ  และรายงานใหนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะ 

(๖) ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในการประเมินผลการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏ ติบัิ ราชการ 

(๗) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อปฏ ติบัิ หนาทต่ี าง  ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
(๘) ปฏ ติบัิ การอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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  หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๒๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนง่ึ   คณะกรรมการจะเชิญบุคคลใดหรือเรียกใหเจาหนาที่ของ
สวนราชการที่เกี่ยวของมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได 

อข  ๑๔ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเองอยาง
นอยปละสองครง้ั   แลวรายงานผลการปฏ ติบัิ งานใหคณะรัฐมนตรีทราบ 

อข  ๑๕ คณะอนุกรรมการตามขอ  ๑๓  (๗)  อยางนอยจะตองมีคณะอนุกรรมการกลมุ
กระทรวงและคณะอนกุรรมการกลุมจังหวัด  เพื่อทําหนาที่วางแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลใน
ระดับกระทรวงและจังหวัด  และอาจใหมีคณะอนุกรรมการอื่นตามรายสาขาหรือตามประเด็นท ีม่ี
ความสําคัญก็ได 

ใหนําความในขอ  ๑๒  มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการดวยโดยอนุโลม 
อข  ๑๖ ใหคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามขอ  ๑๓  (๗)  ไดรับคาตอบแทนการ

ปฏบัิ ตงิานเปนเงินสมนาคุณเหมาจายเปนรายเดือน  โดยทําความตกลงก งัลครากงวรทะรกบั  
อข  ๑๗ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลตนเองทดี่ี   แตละกระทรวงอาจจัดใหมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงของตนเองก็ได 
การแตงตง้ั   อํานาจหนาที่  องคประกอบ  และคุณสมบัติของคณะกรรมการตามวรรคหนง่ึ   ให

เปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
อข  ๑๘ ในระหวางทยั่ี งมิไดมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๕  (๘)  ใหคณะกรรมการ

ประกอบดวยกรรมการเทาท ีม่ี อยู 
อข  ๑๙ ใหนายกรัฐมนตร ัรี กษาการตามระเบียบน้ี 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
พนัตํารวจโท  ทกัษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี
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 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ  พ.ศ .  ๒๕๔๘  เพื่อใหการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๖  และขอ  ๑๗  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 

การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ  ๑๖  ใหกรรมการและอนุกรรมการตามขอ  ๑๓  (๗)  ไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงาน

เปนเงินสมนาคุณเหมาจายเปนรายเดือน  โดยทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง   
ขอ  ๑๗  เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลตนเองที่ดี  ใหแตละกระทรวงแตงต้ังคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงขึ้นทําหนาที่ในการตรวจสอบและประเมินผล 
การแตงต้ังและคณุสมบัติของกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง  ตลอดจน

องคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ใหกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงไดรับคาตอบแทนจากการปฏิบัติงาน
เปนเงินสมนาคุณเหมาจายรายเดือนในอัตราเดียวกับอนุกรรมการตามขอ  ๑๖” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 



รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

91

 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชระเบียบฉบับนี้  คือ  โดยท่ีการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
เปนกลไกที่สําคัญของระบบราชการในการกํากับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของสวนราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี  ประกอบกับไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํา
กระทรวงจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาตาง  ๆ  เพ่ือใหทําหนาท่ีสอบทานในประเด็นตาง  ๆ  ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  (ค.ต.ป.)  กําหนด  สมควรที่จะไดกําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
ใหแกคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงดังกลาว  จึงจําเปนตองวางระเบียบนี้ 
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 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการตรวจสอบ 
และประเมินผลภาคราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  เพื่อปรับปรุงใหการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ  ๕  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ  ๕  ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะหนึ่ง  เรียกโดยยอวา  

ค.ต.ป.  ประกอบดวย 
(๑) รัฐมนตรีซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง ประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรรมการ 
(๓) ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ 
(๔) ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
(๕) ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการ 
(๖) เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน กรรมการ 
(๗) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ 
 เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการ 
(๘) อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ 
(๙) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง  
 จากบุคคลซ่ึงไดรับการสรรหาจํานวน 
 ไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินสิบคน กรรมการ 
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 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๑๐) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรรมการและเลขานุการ 
(๑๑) รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
 ที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย กรรมการและ 
   ผูชวยเลขานุการ” 
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ  ๖  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ  ๖  ใหประธานกรรมการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิข้ึนจํานวนไมเกินหาคน  

เพื่อทําหนาที่สรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๕  (๙)  เมื่อสรรหาไดแลวใหคณะกรรมการสรรหา
เสนอรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิตอประธานกรรมการ  เพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อใหคณะรัฐมนตรี
แตงต้ังตอไป 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด” 
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ  ๗  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ  ๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๕  (๙)  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  

ดังตอไปนี้   
(๑) มีสัญชาติไทย   
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาส่ีสิบหาปบริบูรณ 
(๓) เปนผูมีความรูและประสบการณเปนที่ประจักษทางดานการบัญชี  การตรวจสอบและ

ประเมินผล  กฎหมาย  การเงิน  เศรษฐศาสตร  การบริหารและการจัดการ  การวางแผน  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  วิศวกรรมศาสตร  หรือสถาปตยกรรมศาสตร   

(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ   
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไมเปนขาราชการประจํา  พนักงานหรือลูกจางที่ไดรับเงินเดือนหรือคาจาง  หรือ

คาตอบแทนจากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งบริษัทมหาชนที่รัฐบาลเปนผูถือหุนรายใหญ   



รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

94

 หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๗) ไมเปนขาราชการการเมือง  ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น  กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง” 

ขอ ๖ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ  ๘  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  ผูซ่ึงพนจากตําแหนง
แลวอาจไดรับการแตงต้ังอีกได  แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน” 

ขอ ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับการแตงต้ังตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และดํารงตําแหนงติดตอกัน 
ครบสองวาระแลว  อาจไดรับการสรรหาและแตงต้ังเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามระเบียบนี้ได   
แตใหมีวาระอยูในตําแหนงไดเพียงหนึ่งวาระ 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
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ภาคผนวก ข : องคประกอบและอํานาจหนาที่

    ของคณะกรรมการตรวจสอบและ

    ประเมินผลภาคราชการ คณะตางๆ
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ภาคผนวก ข : องคประกอบและอำนาจหนาที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ คณะตาง ๆ

     • องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ •

       1. รัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง      ประธานกรรมการ

       2. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี       กรรมการ

       3. ปลัดกระทรวงการคลัง        กรรมการ

       4. ปลัดกระทรวงมหาดไทย        กรรมการ

       5. ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ       กรรมการ

       6. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน      กรรมการ

       7. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    กรรมการ

       8. อธิบดีกรมบัญชีกลาง        กรรมการ

       9. นายประสัณห  เชื้อพานิช        กรรมการ

      10. นางสาววลัยรัตน  ศรีอรุณ        กรรมการ

      11. ศาสตราจารยกิตติคุณบวรศักดิ์  อุวรรณโณ      กรรมการ

      12. รองศาสตราจารยกุลภัทรา  สิโรดม       กรรมการ

      13. รองศาสตราจารยวรากรณ  สามโกเศศ       กรรมการ

      14. นายมนัส  แจมเวหา        กรรมการ

      15. นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล        กรรมการ

      16. รองศาสตราจารยศักรินทร  ภูมิรัตน       กรรมการ

      17. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ      กรรมการและเลขานุการ

      18. รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ

 ที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย 

     • อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

       1) วางนโยบาย แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลในภาคราชการ รวมถึงกำหนดประเด็นหัวขอการตรวจสอบและประเมินผล

       2) ใหความเห็นชอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลตาม (1) ของคณะอนุกรรมการตาม 7) และหนวยงานกลางที่มีภารกิจ

ดานการตรวจสอบและประเมินผล

       3) สงเสริม ผลักดัน สอบทาน และเสนอแนะมาตรการ เพื่อใหแตละสวนราชการดำเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ

การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ตาม ขอ 4 แหงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม และหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

       4) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลตอ

นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละสองครั้ง และสงสำเนารายงานดังกลาวใหสวนราชการที่เกี่ยวของดวย

       5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ และรายงานให

นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะ

       6) ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในการประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

       7) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

       8) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย      

องคประกอบและอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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     • องคประกอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ •

       1. รองศาสตราจารยวรากรณ  สามโกเศศ     ประธานอนุกรรมการ

       2. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี      อนุกรรมการ

       3. ปลัดกระทรวงการคลัง       อนุกรรมการ

       4. ปลัดกระทรวงมหาดไทย       อนุกรรมการ

       5. ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ      อนุกรรมการ

       6. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน     อนุกรรมการ

       7. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   อนุกรรมการ

       8. เลขาธิการ ก.พ.ร.        อนุกรรมการ

       9. อธิบดีกรมบัญชีกลาง       อนุกรรมการ

      10. รองศาสตราจารยกุลภัทรา  สิโรดม      อนุกรรมการ

      11. นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล       อนุกรรมการ

      12. ศาสตราจารยกิตติคุณบวรศักดิ์  อุวรรณโณ     อนุกรรมการ

      13. นายประสัณห  เชื้อพานิช       อนุกรรมการ

      14. นายมนัส  แจมเวหา       อนุกรรมการ

      15. นางสาววลัยรัตน  ศรีอรุณ       อนุกรรมการ

      16. รองศาสตราจารยศักรินทร  ภูมิรัตน      อนุกรรมการ

      17. รองลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ     อนุกรรมการและเลขานุการ

 (นางสาวสุนทรี  สุภาสงวน)    

      18. ผูอำนวยการกองสงเสริมการตรวจสอบและประเมินผล     อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

 ภาคราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.

     • อำนาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ

       1. เสนอแนะตอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เพ่ือวางนโยบายกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ รวมถึงประเด็นหัวขอการตรวจสอบและประเมินผล

       2. ใหความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ และ

ประเมินผลในระดับกระทรวงและจังหวัดของคณะอนุกรรมการตามขอ 13 (7) แหงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

       3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

       4. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการฉบับสมบูรณ เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการใหความเห็นชอบกอนที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตอไป

       5. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามคำสั่งนี้

       6. กำหนดใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานใดของรัฐจัดสงเอกสารขอมูล ชี ้แจงขอเท็จจริง และดำเนินการอื่นๆ 

แกคณะอนุกรรมการ อนุกรรมการหรือผูไดรับมอบหมายตามคำสั่งนี้

       7. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย

องคประกอบและอำนาจหนาที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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     ๐ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวง คณะที่ 1

        1. รองศาสตราจารยกุลภัทรา  สิโรดม      ประธานอนุกรรมการ

        2. นางอัญชลี  เต็งประทีป       อนุกรรมการ

        3. นางกรรณิการ  งามโสภี       อนุกรรมการ

        4. นายการัณย  ศุภกิจวิเลขการ       อนุกรรมการ

        5. นายประสิทธิ์  โอสถานนท       อนุกรรมการ

        6. ผูแทนสำนักงบประมาณ      อนุกรรมการและเลขานุการ

 ที่ผูอำนวยการสำนักงบประมาณมอบหมาย  

        7. ผูแทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี     อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

 ที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

        8. ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ    อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

  และสังคมแหงชาติที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ    

 เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมอบหมาย 

     ๐ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวง คณะที่ 2

        1. นางสาววลัยรัตน  ศรีอรุณ      ประธานอนุกรรมการ

        2. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย      อนุกรรมการ

        3. นายบุญเลิศ  เลิศเมธากุล      อนุกรรมการ

        4. นางพนิดา  ไพศาลยกิจ      อนุกรรมการ

        5. นางสาวจิราภรณ  ตันติวงศ      อนุกรรมการ  

        6. ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ    อนุกรรมการและเลขานุการ

 และสังคมแหงชาติที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ   

 เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมอบหมาย

        7. ผูแทนสำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย   อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

        8. ผูแทนสำนักงาน ก.พ.ร. ที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย    อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

     ๐ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวง คณะที่ 3

        1. รองศาสตราจารยวรากรณ  สามโกเศศ     ประธานอนุกรรมการ

        2. นายประสัณห  เชื้อพานิช       อนุกรรมการ

        3. ศาสตราจารยพรายพล  คุมทรัพย      อนุกรรมการ

        4. นางวนิดา  สักการโกศล       อนุกรรมการ

        5. นายภูมิ  ภูมิรัตน        อนุกรรมการ

        6. ผูแทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี    อนุกรรมการและเลขานุการ

  ที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

        7. ผูแทนสำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย     อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

        8. ผูแทนกรมบัญชีกลางที่อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมาย    อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

องคประกอบและอำนาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวง
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     • อำนาจหนาที่

       1) วางแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลของกลุมกระทรวง กระทรวง หรือสวนราชการไมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงหรือทบวง ใหสอดคลองกับนโยบายและแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลในภาคราชการที่คณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการกำหนด รวมทั้งกำหนดประเด็นหัวขอการตรวจสอบและประเมินผลในระดับกลุมกระทรวง กระทรวง หรือ

สวนราชการไมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ตามที่เห็นสมควร

       2) รวบรวม วิเคราะหและสรุปผลเปนภาพรวมของประเด็นการติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) กำหนด

       3) ตรวจสอบและประเมินผลสวนราชการไมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง แลวรวบรวมวิเคราะห และสรุปผล

เปนภาพรวม

       4) จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

(ค.ต.ป.) ใหความเห็นชอบกอนที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตอไป

       5) แตงตั้งคณะทำงาน เพื่อชวยในการปฏิบัติหนาที่ตามความเหมาะสม

       6) เรียกใหสวนราชการหรือหนวยงานอื ่นใดของรัฐ จัดสงเอกสาร ขอมูล เขาชี ้แจงขอเท็จจริง และดำเนินการอื ่น ๆ 

แกคณะอนุกรรมการและผูไดรับแตงตั้ง หรือไดรับมอบหมายตามคำสั่งนี้

       7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย

     ๐ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัด 

        1. ศาสตราจารยกิตติคุณบวรศักดิ์  อุวรรณโณ     ประธานอนุกรรมการ

        2. ศาสตราจารยจรัส  สุวรรณมาลา      อนุกรรมการ

        3. นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ       อนุกรรมการ

        4. นางสาวดาวนอย  สุทธินิภาพันธ      อนุกรรมการ

        5. นายนิสิต  จันทรสมวงศ       อนุกรรมการ

        6. นางสาวสุนทรี  สุภาสงวน       อนุกรรมการ

        7. ผูแทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี      อนุกรรมการและเลขานุการ

  ที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

        8. ผูแทนกระทรวงมหาดไทยที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย   อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

        9. ผูแทนสำนักงาน ก.พ.ร. ที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย    อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

     • อำนาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคกลุมจังหวัด

       1) ศึกษา ประเมินประสิทธิภาพของกลไกการจัดทำงบประมาณ การจัดทำแผนงานโครงการ การดำเนินงาน ในมิติ Area และ 

Function และแผนงานบูรณาการที่จัดสรรลงในพื้นที่ระดับกลุมจังหวัดและจังหวัด 

       2) ศึกษา ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานบูรณาการในระดับพื้นที่

       3) สรุปผลการศึกษาพรอมเสนอแนะมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และแนวทาง การติดตาม ประเมินผล

ในระดับพื้นที่ เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

       4) แตงตั้งคณะทำงาน เพื่อชวยในการปฏิบัติหนาที่ตามความเหมาะสม

       5) เรียกใหสวนราชการหรือหนวยงานอื ่นใดของรัฐ จัดสงเอกสาร ขอมูล เขาชี ้แจงขอเท็จจริง และดำเนินการอื ่น ๆ 

แกคณะอนุกรรมการและผูไดรับแตงตั้ง หรือไดรับมอบหมายตามคำสั่งนี้

       6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย  

องคประกอบและอำนาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัด
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     ๐ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 1 

        1) นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล        ประธานอนุกรรมการ

        2) รองศาสตราจารยศักรินทร  ภูมิรัตน     อนุกรรมการ

        3) รองศาสตราจารยยืน  ภูวรวรรณ     อนุกรรมการ

        4) นายณรงคศักดิ์  อังคะสุวพลา      อนุกรรมการ

        5) นางปทมา  เธียรวิศิษฎสกุล      อนุกรรมการ

        6) ผูแทนสำนักงาน ก.พ.ร. ที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย   อนุกรรมการและเลขานุการ

        7) ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ    อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

 เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เลขาธิการคณะกรรมการ

 พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมอบหมาย

        8) ผูแทนกรมบัญชีกลาง      อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

 ที่อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมาย

     ๐ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 2 

        1) นายประสัณห  เชื้อพานิช      ประธานอนุกรรมการ

        2) นางสาวแนงนอย  เจริญทวีทรัพย     อนุกรรมการ

        3) นายสุทัศน  เศรษฐบุญสราง      อนุกรรมการ

        4) นางวารุณี  ปรีดานนท      อนุกรรมการ

        5) นางสาวสุทธาภา  อมรวิวัฒน      อนุกรรมการ

        6) ผูแทนสำนักงาน ก.พ.ร.      อนุกรรมการและเลขานุการ

 ที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย

        7)  ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ    อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

  เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เลขาธิการคณะกรรมการ

 พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมอบหมาย

        8) ผูแทนสำนักงบประมาณ      อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

  ที่ผูอำนวยการสำนักงบประมาณมอบหมาย

     ๐ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 3 

        1) รองศาสตราจารยศักรินทร  ภูมิรัตน     ประธานอนุกรรมการ

        2) นางสาววลัยรัตน  ศรีอรุณ      อนุกรรมการ

        3) นางสาวนันทน  ถาวรังกูร      อนุกรรมการ

        4) นางลดาวัลย  กระแสรชล      อนุกรรมการ

        5) นางสาวกัญญวิมว  กีรติกร      อนุกรรมการ

        6) ผูแทนสำนักงบประมาณ      อนุกรรมการและเลขานุการ

 ที่ผูอำนวยการสำนักงบประมาณมอบหมาย

องคประกอบและอำนาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะตาง ๆ 
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        7) ผูแทนสำนักงาน ก.พ.      อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

 ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย

        8) ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ    อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

 เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ

 เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมอบหมาย

     ๐ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 4

        1. นายมนัส  แจมเวหา           ประธานอนุกรรมการ

        2. นายกฤษฎา  บุณยสมิต      อนุกรรมการ

        3. นายบุญศักดิ์  เจียมปรีชา      อนุกรรมการ

        4. นายกสมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทยในพระบรมราชูปถัมภ  อนุกรรมการ

        5. นายบุญทิพย  ชูโชนาค      อนุกรรมการ

        6. ผูแทนกระทรวงมหาดไทย      อนุกรรมการ

 ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย

        7. ผูแทนกรมบัญชีกลาง      อนุกรรมการและเลขานุการ

 ที่อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมาย

        8. ผูแทนสำนักงงาน ก.พ.ร. ที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย   อนุกรรมการและเลขานุการรวม

        9. ผูแทนสำนักงบประมาณ      อนุกรรมการและเลขานุการรวม

  ที่ผูอำนวยการสำนักงบประมาณมอบหมาย                                     

     • อำนาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ    

       1) ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของสวนราชการตามที่กำหนดไวในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 โดยการประเมินความเสี่ยงหรือประเมินผลของการดำเนินงานตาม

นโยบายหรือมาตรการสำคัญของประเทศ 

       2) สรุปผลการศึกษาพรอมเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา หรือการลดความเสี่ยง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ใหแกสวนราชการตามที่กำหนดไวในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 

เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

       3) แตงตั้งคณะทำงาน เพื่อชวยในการปฏิบัติหนาที่ตามความเหมาะสม

       4) เรียกใหสวนราชการหรือหนวยงานอื ่นใดของรัฐ จัดสงเอกสาร ขอมูล เขาชี ้แจงขอเท็จจริง และดำเนินการอื ่น ๆ 

แกคณะอนุกรรมการและผูไดรับแตงตั้ง หรือไดรับมอบหมายตามคำสั่งนี้

       5) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย
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     ๐ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

        1. นายวรวิทย  จำปรัตน       ประธานกรรมการ

        2. นางสาวเพ็ญศรี  สรณารักษ       กรรมการ

        3. นายธีรภัทร  สันติเมทนีดล       กรรมการ

        4. นางเพ็ญจา  ออนชิต       กรรมการ

        5. นายจำรัส  ศักดิ์จิรพาพงษ       กรรมการ

        6. นายจิรายุ  นันทธราธร        กรรมการและเลขานุการ

        7. นางสุจิตร  โชติพณิช        กรรมการและผูชวยเลขานุการ

        8. นางเพลินพิศ  โพธิสัตย        กรรมการและผูชวยเลขานุการ

     ๐ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงกลาโหม

        1. พลเรือเอก ประเสริฐ  บุญทรง       ประธานกรรมการ

        2. พลเอก สุนทร  ฮีสวัสดิ์       กรรมการ

        3. พลอากาศเอก ครองธรรม  รักษงาร      กรรมการ

        4. พลเอก บัณฑิต  เนียมทันต       กรรมการ

        5. พลโท ทวี  แจมจำรัส       กรรมการ

        6. พลตรี ภราดร  จินดาลัทธ        กรรมการและเลขานุการ

        7. พันเอก เกียรติสกุล จันทนา       กรรมการและผูชวยเลขานุการ

        8. พันเอก โยธิน  พิมพการ        กรรมการและผูชวยเลขานุการ

     ๐ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง

        1. นางพันธทิพย  สุรทิณฑ       ประธานกรรมการ

        2. นายวีระชัย  ตันติกุล       กรรมการ

        3. นายวินัย  วิทวัสการเวช       กรรมการ

        4. นายประกอบ  ตันติยาพงศ       กรรมการ

        5. นางทมยันตี  โปษยานนท       กรรมการ

        6. นายยุทธนา หยิมการุณ       กรรมการและเลขานุการ

        7. นางสิริกานต  มหาลี้ตระกูล       กรรมการและผูชวยเลขานุการ

        8. นางสาวพิมลสิริ  ลิมปมาลัยพร        กรรมการและผูชวยเลขานุการ

     ๐ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการตางประเทศ

        1. นางจิตริยา  ปนทอง                  ประธานกรรมการ

        2. นางนวลพรรณ  มหาคุณ       กรรมการ

        3. นายวิสุทธิ์  มนตริวัต       กรรมการ

        4. นางศรีพนม  บุนนาค       กรรมการ

        5. นายธวัชชัย  กิจรัตนกุล       กรรมการ

        6.  นายภาสกร  ศิีริยะพันธุ       กรรมการและเลขานุการ

        7. นางสาวเนตรชนก  เกษโรจนฺ        กรรมการและผูชวยเลขานุการ

องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง

องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำกระทรวง
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 ๐ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

        1. นายสมบัติ  คุรุพันธ        ประธานกรรมการ

        2. นางเบญจวรรณ  สรางนิทร       กรรมการ

        3. นายนรวัฒน  สุวรรณ       กรรมการ

        4. นายสุพล  ศรีพันธุ        กรรมการ

        5. นายศักดิ์ชาย  ทัพสุวรรณ       กรรมการ

        6. นางดุลยรัตน  นิธิกฤตานุสรณ       กรรมการและเลขานุการ 

        7. นางสาวสุภาพร  โทนสุวรรณ        กรรมการและผูชวยเลขานุการ

        8. นายศุภศิลป  คงอัครเดชา       กรรมการและผูชวยเลขานุการ

     ๐ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

        1. นายสมเกียรติ  ฉายะศรีวงศ       ประธานกรรมการ

        2. นางสุรียประภา  ตรัยเวช       กรรมการ

        3. พลตำรวจโทนเรศ  เทียนกริม       กรรมการ

        4. นายปติธรรม  ฐิติมนตรี       กรรมการ

        5. นางญาณี  เลิศไกร        กรรมการ

        6. นายสุพล  บริสุทิ์        กรรมการและเลขานุการ

        7. นางนาฏยา  ทินกร ณ อยุธยา       กรรมการและผูชวยเลขานุการ

        8. นายศราวุธ  มูลโพธิ์        กรรมการและผูชวยเลขานุการ

     ๐ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ

        1. นายเฉลิมพร  พิรุณสาร       ประธานกรรมการ

        2. นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน       กรรมการ

        3. นางสมหญิง  เปยมสมบูรณ       กรรมการ

        4. นายฉลอง  เทพวิทักษกิจ       กรรมการ

        5. นายปรีชา  สมบูรณประเสริฐ       กรรมการ

        6. นางละออ  ขันธรักษ        กรรมการและเลขานุการ

        7. นายวุฒิพงศ  เนียมหอม        กรรมการและผูชวยเลขานุการ

        8. นางนงลักษณ  เกตุเวชสุริยา        กรรมการและผูชวยเลขานุการ

     ๐ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงคมนาคม

        1. นายถวัลยรัฐ  ออนศิระ       ประธานกรรมการ

        2. นายอาวุธ  วรรณวงศ       กรรมการ

        3. นางสาวเพรามาตร  หันตรา       กรรมการ

        4. นายสุธีระ  อริยะวนกิจ       กรรมการ

        5. นายชัยศักดิ์  อังคสุวรรณ         กรรมการ

        6. นายกองเกียรติ  เกิดศรีพันธุ        กรรมการและเลขานุการ

        7. นางดวงใจ  อนุสรณชัย         กรรมการและผูชวยเลขานุการ

        8. นางกนกพร  นอบนอม        กรรมการและผูชวยเลขานุการ

     



รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

109

       ๐ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        1. นายชนะ  รุงแสง        ประธานกรรมการ

        2. นางนิศานาท  สถิรกุล       กรรมการ

        3. นายอดิศักดิ์  ทองไขมุกต       กรรมการ

        4. นายสมชัย  เพียรสถาพร       กรรมการ

        5. นายวิรัตน  ขาวอุปถัมภ       กรรมการ

        6. นางนิตยา  สหนันทพร        กรรมการและเลขานุการ

        7. นางจินตนา  เหลืองวิไลย        กรรมการและผูชวยเลขานุการ

        8. นางสิริมณี  ชุมเรียง        กรรมการและผูชวยเลขานุการ

     ๐ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

        1. นายสือ  ลออุทัย        ประธานกรรมการ

        2. นายสมบูรณ  เมฆไพบูลยวัฒนา      กรรมการ

        3. นายเฉลิมชัย  เอกกานตรง       กรรมการ

        4. นายสมเกียรติ  ศิริวัฒนโชค       กรรมการ

        5. รองศาสตราจารย ดร.อธิคม  ฤกษบุตร      กรรมการ

        6. นายเวทางค  พวงทรัพย       กรรมการและเลขานุการ

        7. นางสาวปวีรรวี  อินนุพัฒน        กรรมการและผูชวยเลขานุการ

 (นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) 

        8. นางสาวขวัญจิต  จินดานุรักษ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ

 (นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ) 

     ๐ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพลังงาน

        1. นายปราโมทย  เอี่ยมศิริ       ประธานกรรมการ

        2. นางปรียาภรณ  วิเวกาภิรัต       กรรมการ

        3. นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา       กรรมการ

        4. นายพีระพล  สาครินทร       กรรมการ

        5. นายรัตนชัย  นามวงศ       กรรมการ

        6. นายสุชาลี  สุมามาลย (หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงพลังงาน)   กรรมการและเลขานุการ

        7. นายประเทือง  ชะอุม (ผูอำนวยการกองตรวจและประเมินผล)   กรรมการและผูชวยเลขานุการ

        8. นางพัทธธีรา  สายประทุมทิพย       กรรมการและผูชวยเลขานุการ

 (นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ)

     ๐ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพาณิชย

        1. นางพวงรัตน  อัศวพิศิษฐ       ประธานกรรมการ

        2. นางเบญจวรรณ  รัตนประยูร       กรรมการ

        3. นายจักกพงศ ณ บางชาง       กรรมการ

        4. นางวรรณนิภา  สุพรรณโอชากุล      กรรมการ

        5. นางสาวกอบสุข  เอี่ยมสุรีย       กรรมการ

        6. นางธนันดา  ทีปวัชระ (ผูอำนวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร    กรรมการและเลขานุการ

 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย) 
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        7. นางวรรณดี  ตะโคดม (ผูอำนวยการกลุมตรวจสอบภายใน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ

 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย)

        8. นางชไมพร  ลวนเสง (นักวิชาการพาณิชยชำนาญการ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ

 กลุมพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย)

 

     ๐ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย

        1. นายวิชัย  ศรีขวัญ        ประธานกรรมการ

        2. นายเมฆินทร  เมธาวิกูล       กรรมการ

        3. นายพูลศักดิ์  ประณุทนรพาล       กรรมการ

        4. นายเริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรี      กรรมการ

        5. นายวิทยา  พานิชพงศ       กรรมการ

        6. นายสมคิด  จันทมฤก        กรรมการและเลขานุการ

        7. นางสาวพิชญา  เปลื้องหนาย        กรรมการและผูชวยเลขานุการ

        8. นางปานจิตต  มังคลัษเฐียร        กรรมการและผูชวยเลขานุการ

     ๐ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม

        1. ศาสตราจารยพิเศษธงทอง  จันทรางศุ      ประธานกรรมการ

        2. นายนัที  เปรมรัศมี        กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

        3. นายเจียม  เสาวภา        กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

        4. พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท       กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

        5. นางสาวกาญจนามาส  ชำนาญกิจ       กรรมการและเลขานุการ

        6. นางสาวพัชรศรี  ศรีเมือง        กรรมการและผูชวยเลขานุการ

        7. นายณรงคฤทธิ์ บุญเกิน       กรรมการและผูชวยเลขานุการ

     ๐ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน

        1. นายสีมา  สีมานันท        ประธานกรรมการ

        2. นางเจตนา  มีเพียร        กรรมการ

        3. นายฐาปบุตร  ชมเสวี       กรรมการ

        4. นายผดุงศักดิ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา      กรรมการ

        5. นายปน  วรรณพินิจ       กรรมการ

        6. นายสุทธิ  สุโกศล         กรรมการและเลขานุการ

        7. นางสาวรัชนี  ศรีชนะชัยโชค        กรรมการและผูชวยเลขานุการ

        8. นางสาวกาญจนกัญจ  มงคลสีมานนท       กรรมการและผูชวยเลขานุการ

     ๐ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงวัฒนธรรม

        1. นายพงศโพยม  วาศภูติ       ประธานกรรมการ

        2. นางปริศนา  พงษทัดศิริกุล       กรรมการ

        3. นายสหวัฒน  แนนหนา       กรรมการ
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        4. นางวิไล  วิทยานารถไพศาล       กรรมการ

        5. นายพีรศักย  จันทวรินทร       กรรมการ

        6. นางสาวพรพนา  จงเกษกรณ       กรรมการและเลขานุการ

        7. นางอรอนงค  ไกยูรวงศ        กรรมการและผูชวยเลขานุการ

        8. นางวรรณวิภา  จาปะสุข        กรรมการและผูชวยเลขานุการ

     ๐ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

        1. นายอภิชัย  ชวเจริญพันธ       ประธานกรรมการ

        2. นายเขมทัต  สุคนธสิงห       กรรมการ

        3. นายแสงชัย  เอกพัฒนพาณิชย      กรรมการ

        4. นายณพงศ  ศิริขันตยกุล       กรรมการ

        5. นางนงลักษณ  ปานเกิดดี       กรรมการ

        6. นางสาวกัญญอาภา  ศรีวิสาร        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

          ปฏิบัติหนาที่เลขานุการ

     ๐ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ

        1. นางระรินทิพย  ศิโรรัตน       ประธานกรรมการ

        2. นายปญญา  แกวกียูร       กรรมการ

        3. นางรุงเรือง  สุขาภิรมย       กรรมการ

        4. นางอรทัย  มูลคำ        กรรมการ

        5. นางสาววิภา  โอสถารมย       กรรมการ

        6. นายประสพ  กันจู         กรรมการและเลขานุการ

        7. นายวัฒนชัย  จันทรวีนุกูล        กรรมการและผูชวยเลขานุการ

        8. นางสาววันรวี  จุลเสน        กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

     ๐ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงสาธารณสุข

        1. นายเสรี  หงษหยก        ประธานกรรมการ

        2. นายมงคล  แสงหิรัญ        กรรมการ

        3. นายกมล  วีระประดิษฐ       กรรมการ

        4. นายถวัลย  พบลาภ        กรรมการ

        5. นางประภาศรี  เพิ่มทรัพย       กรรมการ

        6. นายธเรศ  กรัษนัยรวิวงศ       กรรมการและเลขานุการ

        7. นายพงศธร  พอกเพิ่มดี        กรรมการและผูชวยเลขานุการ

        8. นางสาวเครือพันธุ  บุกบุญ        กรรมการและผูชวยเลขานุการ

     ๐ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงอุตสาหกรรม

        1. นายโกศล  ใจรังษี        ประธานกรรมการ

        2. นายอนุสรณ  เนื่องผลมาก       กรรมการ

        3. นายเสนห  นิยมไทย       กรรมการ
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        4. นายพงษเทพ  จารุอำพรพรรณ      กรรมการ

        5. นายสุรพล  ชามาตย        กรรมการและเลขานุการ

        6. นางสุปยา  ลิมปกฤตนุวัตร        กรรมการและผูชวยเลขานุการ

        7. นางสาวอรุนี บุญนำ        กรรมการและผูชวยเลขานุการ

     • อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำกระทรวง

       1) กำกับดูแลระบบการตรวจสอบและประเมินผลของกระทรวงและหนวยงานในสังกัดใหเปนตามมาตรฐาน ที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกำหนด

       2) สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ และเสนอแนะแนวทางแกไข

ปญหา

       3) สอบทานรายงานผลการดำเนินงานและรายงานผลสถานะทางการเงินของกระทรวงและหนวยงานในสังกัด

       4) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงใหรัฐมนตรี พรอมทั้งสงสำเนาให

ปลัดกระทรวงและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการทราบทุกหกเดือน เวนแตมีเรื่องจำเปนเรงดวนใหรายงานทันที

       5) เรียกใหสวนราชการหรือหนวยงานอื ่นใดของรัฐ จัดสงเอกสาร ขอมูล เขาชี ้แจงขอเท็จจริง และดำเนินการอื ่น ๆ 

แกคณะอนุกรรมการและผูไดรับแตงตั้ง หรือไดรับมอบหมายตามคำสั่งนี้

       6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย
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ภาคผนวก ข : รายชือ่ฝายสนบัสนนุคณะกรรมการ

    ตรวจสอบและประเมนิผลภาค

    ราชการคณะตางๆ
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ภาคผนวก ค : รายชือ่ฝายสนบัสนนุคณะกรรมการ

    ตรวจสอบและประเมนิผลภาค

    ราชการคณะตางๆ
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ภาคผนวก ค : รายชื่อฝายสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ

รายชื่อฝายสนับสนุนคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ คณะตาง ๆ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ

1. นางศศิธร  สีมาวงศ    2. นางสาวณัฐชยา  เครือหงส

3. นางสุดารัตน  สุขโหตุ    4. นางสาวเพ็ญนภา  ปานชื่น

5. นางวาสนา  จัตุพร    6. นางสาวสุธาทิพย  ปานแมน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวง คณะที่ 1

1. นางวันทนา  อาชีววิทย    2. นายอดิศร  กิจขยัน

3. นายพรอมพงศ  พฤกธารา    4. นางธัญภา  เปมานุลักษณ

5. นายกาจ  พุทธสถิตย    6. นายกรินทร  นอยไพโรจน

7. นายวุฒิพันธ  ตันติวงศ    8. นางสาวผาณิต  ชลนพ

9. นางสาวกรวลัย  รัศมี    10. นางสาวสุมัชญา  ทองธนเพ็ชร

11. นางสาววรรณา  ภูอมรเลิศ   12. นางสาวเอมอร  พฤกษสุริยา

13. นายสุขโชค  นิรมิตสุขพรกุล 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวง คณะที่ 2

1. นางสาวประสพศรี  รักความสุข   2. นางสาวมนตทิพย  สัมพันธวงศ

3. นางสิริลักษณ  บำรุงกิจ    4. นางรัชนี  จัตุมาศ

5. นางสาวน้ำเพชร  มีสัตย    6. นางสาวนราธิป  หนูคง

7. นายกฤษณ  โพธิ์นอก    8. นางสาวศรี  ศรีงาม

9. นางรุงนภา  เพ็ชรพรหมศร    10. นางสาวสุพัฒนา  ทองสุนทร

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวง คณะที่ 3

1. นางอารีย ทีฆะพันธุ    2. นางชลลดา วงษอินทร

3. นางสาวทิตาภา จุลศิริวงศ    4. นางสาวนาริน รอดแกว

5. นางสาวชลธิชา อุดม 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุมจังหวัด

1. นางอารีย ทีฆะพันธุ    2. นายสุขโชค นิรมิตสุขพรกุล

3. นางสาวทิตาภา จุลศิริวงศ    4. นายจักรกฤช แสนเดช

5. นายชนะพัช แกวกียูร 
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 1

1. นางวิภาดา  ตริตระการ    2. นางศศิธร  สีมาวงศ

3. นางสาวดารารัตน  รัชดานุรักษ   4. นายณัฐวรรธน  สุขวงศตระกูล

5. นางสาวณัฐชยา  เครือหงส    6. นางสุดารัตน  สุขโหตุ

7. นางสาวเพ็ญนภา  ปานชื่น    8. นางวาสนา  จัตุพร

9. นางสาวสุธาทิพย  ปานแมน 

1. นางสาวกฤษณา  แกวดวง    2. นางสุดารัตน  สุขโหตุ

3. นางสาวชมพูนุท รักษชน 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 2

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 3

1. นางสาวกนกวรรณ  แซอิ้ว    2. นางสาวทิพรัตน  เสารรังษี

3. นางสาวพฤกษา  ใจเสมอ    4. นางสาววิรัญชนา  วิทิตปกรณ

5. นางสมลักษณ  แวววรวิทย 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 4

1. นางศศิธร  สีมาวงศ    2. นางสุดารัตน  สุขโหตุ

3. นางสาวเพ็ญนภา  ปานชื่น    4. นายวิศิษฏ วณิชยสุวรรณ

5. นางสาวสุธาสีนี  ศรีมานะศักดิ์ 

รายชื่อฝายสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

1. นางสาวสุวพันธ  จารุพันธ    2. นางสายพิน  สมบัติทอง

3. นางสาวสุดา  ศิลากุล    4. นางมธุรส  คงเพขร เฟอรสคัวร

5. นางกิริยา  อิ่มบุญตา    6. นางสายฝน  รัตนอาสา

7. นางวารุณี  ฤทธิ์งาม 

1. พันเอกชวลิต  ปนเหนงเพชร   2. นาวาเอกหญิงทิพวัลย  มณีโชติรัตน

3. นาวาอากาศโท สุริยะ  แพงสุภา   4. พันโท กิตติยุทธ  บุษยาภา

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงกลาโหม

1. นางสาววลีลักษณ  รินดวงดี   2. นางสาวเพ็ญศิริ  เพชรไข

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง

1. นางอัญญาพร  เลิศพงศาภรณ   2. นางสาวสาลี  เดชพิณ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการตางประเทศ
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คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

1. นายสุพล  บริสุทธิ์    2. นางนาฏยา  ทินกร ณ อยุธยา

3. นายศราวุธ  มูลโพธิ์    4. นางสาวพรพรรณ  ชลิทธิกุล

5. นางสาวจินตนา  เอกอมร 

1. นางละออ ขันธรักษ    2. นางนงลักษณ  เกตุเวชสุริยา

3. นายวุฒิพงศ  เนียมหอม 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ

1. นางสาวณิชกานต  ปกติจิตต   2. นางสาวมุฑิกา  ตั้งสิทธิวัฒนคะ

3. นางสาวสมใจ  คงเกลี้ยง    4. นางกชกร  วุฒิเดชาชัย

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงคมนาคม

1. นางสาวสุฑารัตน  ชำนาญดี   2. นางสาวอารีย  จานิมิตร

3. นาวสาวปุญชรัศมิ์  ฉัตรกุล ณ อยุธยา  4. นางสาววิปศยา ตะผัด

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1. นายเวทางค  พวงทรัพย    2. นางสาวปวีรรวี  อินนุพัฒน

3. นางสาวขวัญจิต  จินดานุรักษ 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1. นางสาวอำภา  ไชยมงคล    2. นางสาววราภรณ  ดวงใจ

3. นางสาวมณีรัตน  คูศรีเทพประทาน 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม

1. นางมยุเรศ  เชยปรีชา    2. นายกฤชชัย  อุทิศผล

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพลังงาน

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพาณิชย

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย

1. นายสมพร  ธรรมบูชิต

1. นางสาววนิดา  ผางน้ำคำ

1. นางพิมพร  จิรศิริเลิศ    2. นางภัสนันท  สมนาค

3. นางสาวบุญจิรา  วุฒิเวชช    4. นางสาวนงนุช  สิงหพิลา

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงวัฒนธรรม

1. นางสาวชุติมา  ศรีสันติเวศน   2. นายกิตติพงษ  ศรีอาคาร

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ
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1. นางสาวภัทรพร  สมันตรัฐ    2. นางกิ่งกาญจน  พงษถาวรวิช

3. นายสุทธิพงษ  โกศลวิริยะกิจ 

1. นางสาวสุรียญา  วัฒนธงชัย   2. นางกัญญา  ศรีนวลชาติ

3. นางสาววัชรภรณ  สังขพันธ   4. นายประทีป  วงศบัณฑิต

5. นายอาณัติ  หาทรัพย    6. นางสาวศิริวรรณ  อนจันทร

7. นายชลิต  คุมทวี     8. นางสุชิน  อุดมสมพร

9. นางสาวธนวรรณ  แจมสุวรรณ   10. นางสุวิมล  อินทะแสน

11. นางสาวพสุภา  ชินวรโสภาค   12. นางชมพูนุท  หอมกลิ่นเทียน

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. นางสาวพิไลวรรณ  บุญอดุลยรัตน   2. นางสาวกรภัทร  วันแกว

3. นางสาวพลอยชมพู  จอมพารา   4. นายวรพจน  จันทรวงษ

-

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงสาธารณสุข

1. นายศุภศิลป  คงอัครเดชา    2. นางสาววนัสสา  แดงนอย

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงอุตสาหกรรม
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ภาคผนวก ง : รายชื่อโครงการแยกตามผลผลิต ผลลัพธ
                  และผลการใชจายงบประมาณ

 โครงการตามแผนงานบูรณาการสำคัญ
 (1) แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

ดีมาก

ผลผลิต

ดี พอใช ควร
ปรับปรุง* ดีมาก

ผลการใชจายงบประมาณ

ดี พอใช ควร
ปรับปรุง* ดีมาก

ผลลัพธ

ดี พอใช ควร
ปรับปรุง*

กระทรวง โครงการ

จัดหาน้ำกินน้ำใชในพื้นที่
เปาหมายดานความมั่นคง

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำใน
อางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา 
จ.เขียงใหม

โครงการพัฒนาลุมน้ำ
ตาป - พุมดวง จ.สุราษฎรธานี

โครงการบรรเทาอุทกภัย
เมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)

โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก 
จ.อุตรดิตถ

โครงการอางเก็บน้ำคลองหลวง 
จ.ชลบุรี

โครงการหวยโสมง อันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี

โครงการอางเก็บน้ำหวยน้ำรี 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จ.อุตรดิตถ

โครงการอางเก็บน้ำมวกเหล็ก 
จ.สระบุรี

กห

กษ

โครงการบรรเทาอุทกภัย 
อ.หาดใหญ (ระยะท่ี 2) จ.สงขลา

การจัดการน้ำชลประทาน

การจัดหาแหลงน้ำและเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน

การสนับสนุนโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การปองกันและบรรเทาภัย
จากน้ำ

โครงการพัฒนาแหลงน้ำชุมชน
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ดีมาก

ผลผลิต

ดี พอใช ควร
ปรับปรุง* ดีมาก

ผลการใชจายงบประมาณ

ดี พอใช ควร
ปรับปรุง* ดีมาก

ผลลัพธ

ดี พอใช ควร
ปรับปรุง*

กระทรวง โครงการ

โครงการกอสรางแหลงน้ำ
ในไรนานอกเขตชลประทาน

โครงการพัฒนาแหลงน้ำ
เพื่อการอนุรักษดินและน้ำ

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ

โครงการถายโอนการสนับสนุน
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด

โครงการพัฒนาแหลงน้ำบาดาล
เพื่อการเกษตรในพื้นที่
ประสบภัยแลง

คค

ทส

โครงการการเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน

ทรัพยากรน้ำบาดาล ในพื้นที่
เปาหมายไดรับการบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ

โครงการเพิ่มศักยภาพระบบ
พยากรณ และเตือนภัยดานน้ำ

โครงการการเพิ่มศักยภาพกลไก
ในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำ

โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา
แหลงน้ำและบริหารจัดการน้ำ

พื้นที่ปาตนน้ำที่ไดรับการ
บริหารจัดการ

โครงการสงเสริมสนับสนุน
การบริหารจัดการน้ำ
อยางบูรณาการ

โครงสรางพื้นฐาน
เพื่อการคมนาคม

มท

* หมายเหตุ ใสเหตุผล “ควรปรับปรุง”                                                                        

   • ผลผลิต  - 

   • ผลการใชจายงบประมาณ - โครงการพัฒนาแหลงน้ำบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีประสบภัยแลง  

     เน่ืองจากดำเนินการขุดเจาะบอบาดาลแลวแตยังไมไดดำเนินการกอสรางระบบประปารองรับ 

   • ผลลัพธ  -



 โครงการตามแผนงานบูรณาการสำคัญ
 (2) แผนงานบูรณาการการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย 
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ดีมาก

ผลผลิต

ดี พอใช ควร
ปรับปรุง* ดีมาก

ผลการใชจายงบประมาณ

ดี พอใช ควร
ปรับปรุง* ดีมาก

ผลลัพธ

ดี พอใช ควร
ปรับปรุง*

กระทรวง โครงการ

โครงการการอำนวยการ
ประสานงานและเสริมการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานของรัฐ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการพัฒนา
การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
และนโยบายของรัฐในการจัดการ
ปญหาแรงงานตางดาวและ
การคามนุษย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2559

คาใชจายในการจัดการปญหา
แรงงานตางดาวและ
การคามนุษย

โครงการปองกันและแกไข
ปญหาการทองเที่ยวที่เกี่ยวกับ
การคามนุษยและการแสวงหา
ประโยชนทางเพศจากเด็ก

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล
ในการปองกันและปราบปราม
การคามนุษยกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ

โครงการการพัฒนากลไก
เชิงนโยบายและการขับเคลื่อน
งานปองกันและปราบปราม
การคามนุษย

กต

นร

กก

พม

โครงการปองกันปญหา
การคามนุษย

โครงการคุมครองผูเสียหายจาก
การคามนุษย

โครงการตอตานการคามนุษย

โครงการสงเสริมความรูตาม
แนวทางการปฏิบัติการใช
แรงงานที่ดีและตอตาน
การคามนุษย

โครงการตรวจตราเพื่อสนับสนุน
การจัดการปญหาแรงงาน
ตางดาวและการคามนุษย

กษ
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ดีมาก

ผลผลิต

ดี พอใช ควร
ปรับปรุง* ดีมาก

ผลการใชจายงบประมาณ

ดี พอใช ควร
ปรับปรุง* ดีมาก

ผลลัพธ

ดี พอใช ควร
ปรับปรุง*

กระทรวง โครงการ

โครงการขับเคลื่อนแผนงาน
ปองกันและแกไขปญหา
การคามนุษยในบทบาทของ
ฝายปกครอง

โครงการคนตางดาวไดรับ
ใบอนุญาตทำงาน

โครงการปองกันปญหา
การคามนุษยดานแรงงาน

โครงการปองกันและแกไข
ปญหาการคามนุษย 
ดานแรงงานการใชแรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวราย

โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพในแรงงานตางดาว
ผูติดตาม และเหยื่อจาก
การคามนุษย

มท

รง

สธ

โครงการปองกันปราบปราม
และแกไขปญหาการคามนุษย

โครงการสืบสวนปราบปราม
ผูกระทำความผิดดานกิจกรรม
สืบสวน ปราบปราม 
เพื่อดำเนินการกับทรัพยสิน
หรือผูกระทำความผิด มูลฐาน
การคามนุษยตามกฎหมาย
การฟอกเงิน

สวน
ราชการ
ไมสังกัดฯ

N/A

N/A

* หมายเหตุ ใสเหตุผล “ควรปรับปรุง”                                                                        

   • ผลผลิต  -

   • ผลการใชจายงบประมาณ - โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในแรงงานตางดาวผูติดตาม และเหย่ือจากการคามนุษย  

   เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขใชงบประมาณภายใตแผนบูรณาการรวมกับงบประมาณของ

   กระทรวง ทำใหการเบิกจายงบประมาณต่ำกวาเปาหมายที่กำหนด

   • ผลลัพธ  - โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและนโยบายของรัฐในการจัดการปญหาแรงงาน

                                         ตางดาว และการคามนุษย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากผลลัพธไมเปนไป

                                         ตามเปาหมายท่ีกำหนดไว ไดแก (1) ดานการรับรูเน้ือหายุทธศาสตรและนโยบายสำคัญของรัฐ

                                        เก่ียวกับแรงงานตางดาวท่ีเผยแพรสูประชาชนกลุมเปาหมาย มีผลการดำเนินงานคิดเปนรอยละ 44.20 

   ต่ำกวาเปาหมายที่กำหนดไวรอยละ 85 (2) ดานความเขาใจ ในขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

                                         การประชาสัมพันธแรงงานตางดาว มีผลการดำเนินงานคิดเปนรอยละ 65.80 ต่ำกวาเปาหมาย

                                       ท่ีกำหนดไว รอยละ 85 และ (3) ดานความเช่ือม่ันในขอมูลขาวสารและสามารถนำไปใชในชีวิต

                                        ประจำวันได มีผลการดำเนินงานคิดเปนรอยละ 63.80 ต่ำกวาเปาหมายท่ีกำหนดไวรอยละ 85



 โครงการตามยุทธศาสตรสำคัญ
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ดีมาก

ผลผลิต

ดี พอใช ควร
ปรับปรุง* ดีมาก

ผลการใชจายงบประมาณ

ดี พอใช ควร
ปรับปรุง* ดีมาก

ผลลัพธ

ดี พอใช ควร
ปรับปรุง*

กระทรวง โครงการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ศูนยคอมพิวเตอรสำรอง 
(Disaster Recovery Center) 
กรมบัญชีกลาง

โครงการธงฟาราคาประหยัด
ลดคาครองชีพประชาชน

โครงการพัฒนาและสงเสริม
อุตสาหกรรมอาหาร 
เกษตรแปรรูป และสินคาฮาลาล

กค

พณ

โครงการมาตรการแกไขปญหา
สินคาเกษตร

โครงการสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตยสูภัยแลง

พน

โครงการบริหารและจัดการ
พลังงานครบวงจรในชุมชน
ระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน 
(SMEs)

โครงการสรางความเขาใจ
เพื่อการพัฒนาทัศนคติ
ผูนำชุมชนระดับทองถิ่น

โครงการอนุรักษพลังงาน
แบบมีสวนรวมโดยโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก (5  ภาค 10 กลุม)

N/A

ประเภทที่ 1 : ยุทธศาสตรสำคัญที่ ค.ต.ป. กำหนด

1. ยุทธศาสตรการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและเปนธรรม

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหาร

อก

โครงการพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
และอาหาร

โครงการสงเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน

โครงการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดลอม

N/A
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ดีมาก

ผลผลิต

ดี พอใช ควร
ปรับปรุง* ดีมาก

ผลการใชจายงบประมาณ

ดี พอใช ควร
ปรับปรุง* ดีมาก

ผลลัพธ

ดี พอใช ควร
ปรับปรุง*

กระทรวง โครงการ

2. เรงรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

โครงการสงเสริมความรวมมือ
ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และนวัตกรรมกับประเทศ
ในประชาคมอาเซียน

วท

โครงการทดสอบสินคา OTOP 
เพื่อยกระดับคุณภาพสินคา
และความปลอดภัยของ
ผูบริโภค

โครงการพัฒนาเครือขาย
เฝาระวังภัยทางนิวเคลียรและรังสี

โครงการพัฒนาระบบติดตาม
ขอมูลสื่อสังคมออนไลน
อัตโนมัติ

ดศ

โครงการพัฒนาระบบงาน
สอบสวนสำหรับการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี

โครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนยซอมสราง
เพื่อชุมชน (Fix it Center) 

ศธ

โครงการขยายโอกาสการศึกษา
วิชาชีพและพัฒนาคุณภาพ
การจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน
เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน 

โครงการคืนครูใหนักเรียน

โครงการเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนา
การศึกษา (เครือขาย UniNet) 

โครงการเครือขายหองสมุด
มหาวิทยาลัยไทย (Thai LIS) 

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย 

การบำรุงรักษาระบบเครือขาย
สัญญาณ เคเบิลใยแกวนำแสง

3. ยุทธศาสตรการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต

*
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ดีมาก

ผลผลิต

ดี พอใช ควร
ปรับปรุง* ดีมาก

ผลการใชจายงบประมาณ

ดี พอใช ควร
ปรับปรุง* ดีมาก

ผลลัพธ

ดี พอใช ควร
ปรับปรุง*

กระทรวง โครงการ

เงินอุดหนุนการสงเสริม
คุณธรรม โดยองคกรเครือขาย

วธ

คาใชจายในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเฉพาะดาน
กรมศิลปากร

คาใชจายในการออกแบบ
สรางสรรคผลิตภัณฑบมเพาะ
ผูประกอบการทางวัฒนธรรม

ผลการตรวจพิสูจนและ
วิเคราะหดานนิติวิทยาศาสตร

ยธ

โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ 
Cloud Computing

โครงการกองทุนยุติธรรม

โครงการจัดหาระบบศูนยสำรอง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Disaster Recovery Site) 
กรมสรรพสามิต

กค

โครงการติดตั้งมาตรวัดและ
คอมพิวเตอรสื่อสารทางไกล
มาใชในการควบคุมการผลิตและ
เสียภาษีเครื่องดื่ม 
(มิเตอรเครื่องดื่ม)

กค

โครงการจัดหาเครื่องมือ
ตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 3 
เครื่อง ที่ทาอากาศยานสกลนคร 
ทาอากาศยานนครพนม และ
ทาอากาศยานชุมพร

ดศ

N/A

N/AN/A

ประเภทที่ 2 : ยุทธศาสตรสำคัญของกระทรวง ที่คัดเลือกโครงการตรวจเพิ่มเติม

1. ยุทธศาสตรการสงเสริมความโปรงใสในการดำเนินงานของภาครัฐ

2. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงทางการคลัง

3. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฟนฟู ปองกัน และจัดการภัยพิบัติ

* หมายเหตุ ใสเหตุผล “ควรปรับปรุง”                                                                        

   • ผลผลิต  -

   • ผลการใชจายงบประมาณ - โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทยของกระทรวงศึกษาธิการอยูในระดับควรปรับปรุง 

      โดยมีผลการเบิกจายงบประมาณไดเพียงรอยละ 66.70

   • ผลลัพธ  - 
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ภาคผนวก จ :  QR code 

     รายงานผลการตรวจสอบฯ 
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     ครัง้ที ่1 
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ภาคผนวก จ : QR code รายงานผลการตรวจสอบฯ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

https://smart.opdc.go.th/opdc_eof/opdc_box/

file/reader_out/anx8MTA3NDd8fE98fG91dA

สามารถดาวนโหลดเอกสาร





สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Public Sector Audit and Evaluation Commission (PAEC)

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2356 9999 โทรสาร 0 2281 8279
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