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บทที่ 1
บทน�ำ

1. ที่มา

การตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการเป็ น เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ ของฝ่ า ยบริ ห ารเพื่ อ ติ ด ตามประเมิ น ผล
การด� ำ เนิ น งานของส่ ว นราชการให้ ส ามารถบรรลุ ผ ลการด� ำ เนิ น งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล
และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยในแต่ละปีงบประมาณ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
(ค.ต.ป.) ได้ก�ำหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเพื่อให้ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ และ ค.ต.ป.
ประจ�ำกระทรวงใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและ
จังหวัด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค.ต.ป. ได้ก�ำหนดกรอบแนวทางการตรวจสอบฯ เพื่อสะท้อนการด�ำเนินงาน
ในเชิงรุกจึงก�ำหนดประเด็นในการตรวจสอบเป็นกรอบกว้าง ๆ โดยให้อิสระ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงในการเลือก
ประเด็นการตรวจสอบที่เป็นประเด็น (issue) ส�ำคัญของกระทรวง และสะท้อนการปฏิบัติงาน (performance)
ในภาพรวมของกระทรวง หรือหากมีประเด็นเพิม่ เติมทีเ่ ห็นว่าส�ำคัญ เช่น การตรวจสอบการด�ำเนินงานตามนโยบายส�ำคัญ
ของรัฐบาล ภาพลักษณ์ (image) ของกระทรวง เป็นต้น โดยมีแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลของ อ.ค.ต.ป.
คณะต่าง ๆ และ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง ดังนี้
l

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ
อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ ได้ก�ำหนดประเด็นในการตรวจสอบ ดังนี้

อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง
คณะที่ 1

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำในพื้นที่ EEC

คณะที่ 2

การพัฒนาเด็กปฐมวัย

คณะที่ 3

การบริหารจัดการขยะ

อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ
คณะที่ 1

ระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ

คณะที่ 2

การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

คณะที่ 3

การวิจัยและนวัตกรรม

คณะที่ 4

การด�ำเนินงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและการบริหารกลุ่มจังหวัด/ภาค

ส�ำหรับการด�ำเนินงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด สามารถก�ำหนดแนวทาง วิธีการ ขั้นตอนการด�ำเนินการ ประเด็นการตรวจประเมินและรูปแบบ
การรายงานได้เองตามความเหมาะสม

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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l

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง

แนวทางที่ 1 การตรวจสอบที่ ส อดคล้ อ งตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good Governance) 5 ด้ า น
และการตรวจสอบที่สอดคล้องกับหลัก PDCA สรุปได้ ดังนี้

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 5 ด้าน
       

หลักธรรมาภิบาล
(Good Governance)

นิยาม

1. ประสิทธิภาพ (eff iciency)

การประเมินทรัพยากรที่ใช้เทียบกับผลผลิต

2. ประสิทธิผล (effectiveness)

การประเมินทรัพยากรที่ใช้เทียบกับการบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์

3. ความโปร่งใส (transparency)

การเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จ�ำเป็นและเชื่อถือได้
ต่อประชาชน

4. การมีส่วนร่วม (participation)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน มีส่วนในการรับรู้ เข้าใจ
ให้ความเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

5. ความคุ้มค่า (worthiness)

การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ

สอดคล้องกับหลัก PDCA
การวางแผน

(plan)
ก�ำหนดเป้าหมาย
และกระบวนการต่าง ๆ
ที่จ�ำเป็นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ตามความต้องการ

การน�ำไปปฏิบัติ

(do)
ปฏิบัติ/ด�ำเนินการ
ตามกระบวนการต่าง ๆ
ที่ก�ำหนดไว้

PDCA

การติดตาม

(check)
ตรวจติดตาม ตรวจสอบและวัดผล
กระบวนการท�ำงานว่าเป็นไปตามแผนท�ำงานและเป้าหมาย
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การด�ำเนินการ

(action)
การด�ำเนินการปรับปรุงสมรรถนะ
ของกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

แนวทางที่ 2 การตรวจสอบที่เพิ่มบทบาทในเชิงป้องกันความเสี่ยง (risk reduction)
         

การควบคุมความเสี่ยง
(Risk Reduction)

นิยาม

1. การประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(strategic risk)

ความไม่พร้อมและความหลากหลายของงาน
ท�ำให้ขาดจุดมุ่งหมายในการด�ำเนินงาน เป็นต้น

2. การประเมินความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน/
ปฏิบัติการ (operational risk)

ระบบงบประมาณไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการด�ำเนินโครงการ
ปัญหาการบูรณาการงานด้านต่าง ๆ ความเชื่อมโยง
ของโครงการภายใต้แผนงาน การบริหาร/บุคลากร

3. การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน
(financial risk)

การได้รับงบประมาณไม่ทันต่อการด�ำเนินโครงการ
เป็นต้น

4. การประเมินความเสี่ยงด้านกฎหมาย
(compliance risk)

ความไม่คล่องตัวในการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง
เป็นต้น

5. ความเสี่ยงด้านการตลาด (market risk)
(ถ้ามี)

การคัดค้านโครงการ การสร้างความร่วมมือ
ของประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 อ.ค.ต.ป. คณะต่ า ง ๆ และ ค.ต.ป. ประจ� ำ กระทรวง ได้ น� ำ แนวทาง
การตรวจสอบและประเมิ น ภาคราชการเป็ น กรอบในการด� ำ เนิ น งาน โดยได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม ลงพื้ น ที่
รายงานผลความก้ า วหน้ า เป็ น ระยะ ๆ และจั ด ท� ำ รายงานผลการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ
ประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่ ง เป็ น รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ ม ายั ง ส� ำ นั ก งาน ก.พ.ร. เพื่ อ ส� ำ นั ก งาน ก.พ.ร.
ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร ค.ต.ป. วิ เ คราะห์ ผ ลการด� ำ เนิ น งาน และจั ด ท� ำ สรุ ป เสนอ ค.ต.ป. และคณะรั ฐ มนตรี
เพื่ อ พิ จ ารณาต่ อ ไป โดยรายงานผลการตรวจสอบดั ง กล่ า วจะเป็ น การน� ำ เสนอข้ อ ค้ น พบ ปั ญ หาอุ ป สรรค
และข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ จ ากการตรวจสอบและประเมิ น ผลมาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน
รวมทั้ ง ผลการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการที่ น� ำ เสนอต่ อ ผู ้ ก� ำ หนดนโยบายจะเป็ น ข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายให้กับฝ่ายบริหาร
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2. สรุปภาพรวมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ
อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ และ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
2.1 การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะมุง่ เน้นการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลประเด็นที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) รวมถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งการรายงานครั้งนี้เป็นการรายงานของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ ที่เหลือ
จ�ำนวน 6 คณะ จากทัง้ หมด 8 คณะ ได้แก่ อ.ค.ต.ป. กลุม่ กระทรวง คณะที่ 1 - 3 อ.ค.ต.ป. กลุม่ จังหวัด และ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ
คณะที่ 1 และ 3 และ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง 20 กระทรวง ได้รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 63 ประเด็น สรุปภาพรวมการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ดังนี้
ประเด็นของ ค.ต.ป.
ประจ�ำกระทรวง
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จ�ำนวน
ประเด็น

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่ส�ำคัญ
ในการตรวจสอบฯ

ข้อเสนอแนะ
ที่ส�ำคัญ

1. ด้านความมั่นคง

5 ประเด็น
(8.77%)

5 หน่วยงาน
(กห. กต. วธ.
อว. ยธ.)

การช่วยเหลือประชาชน
ความร่วมมือต่างประเทศ
ยาเสพติด
ชายแดนใต้

บูรณาการการท�ำงานของ
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่ต่าง ๆ
ควรมีระบบการติดตามผล
การด�ำเนินงานเพื่อปรับปรุง
ควรให้หน่วยงานที่ก�ำกับแผน
บูรณาการ ชายแดนใต้บรรจุ
โครงการที่ใช้มิติทางวัฒนธรรม
ในการแก้ไขปัญหา
น�ำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น ก�ำไล EM
เพื่อลดจ�ำนวนผู้ต้องขัง
และลดความแออัด

2. ด้านการสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน

21 ประเด็น
(36.84%)

10 หน่วยงาน
(นร. กก. กษ. คค.
พณ. มท. วธ. รง.
อว. อก.)

ส่งเสริมการลงทุน/
ท่องเที่ยว
การเกษตร
ผู้ประกอบการ
ด้านแรงงาน

ควรมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติ
เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผน
ของ BOI
ควรมีการจัดท�ำยุทธศาสตร์
ด้านความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวให้ครอบคลุม
การป้องกันก่อนเกิดเหตุ
ระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ
เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเกษตร จึงควรส่งเสริม
เรื่องเกษตรแปลงใหญ่ โดยควร
มีระบบครบวงจร เช่น เรื่อง
การบริหารจัดการน�้ำ การให้
สินเชื่อ การลดต้นทุน เป็นต้น
ควรพัฒนาฝีมือแรงงานให้พร้อม
รับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เป็น Super worker

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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ประเด็นของ ค.ต.ป.
ประจ�ำกระทรวง

จ�ำนวน
ประเด็น

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่ส�ำคัญ
ในการตรวจสอบฯ

ข้อเสนอแนะ
ที่ส�ำคัญ

3. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

11 ประเด็น
(19.30%)

3 หน่วยงาน
(พม. ศธ. สธ.)

สุขภาวะ เช่น
โรคหลอดเลือดสมอง
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โรคหัวใจ เป็นต้น
การศึกษา/การพัฒนา
เด็ก/เด็กปฐมวัย

ควรบูรณาการหน่วยงานภายใน
พม. เพื่อเชื่อมโยงการท�ำงาน
เรื่องการดูแลคุณภาพชีวิต
แม่และเด็ก รวมทั้งขยาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล ให้เป็น OSSC ในการ
ให้บริการรับลงทะเบียน
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
จัดท�ำ Stoke Unit ให้ครบ
ทุกจังหวัดเพื่อให้เกิดการรักษา
ที่ทันท่วงที

4. ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม

4 ประเด็น
(7.01%)

2 หน่วยงาน
(นร. ยธ.)

อ�ำนวยความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล�้ำ
เช่น กองทุนยุติธรรม
การพิสูจน์อัตลักษณ์
บุคคล
เพิ่มโอกาส
ในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่นให้ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร

ควรทบทวนหลักเกณฑ์
การพิจารณาการให้ความ
ช่วยเหลือในการด�ำเนินคดี
ให้เกิดความเหมาะสม
บูรณาการการท�ำงานร่วมกัน
ระหว่างกระทรวงยุติธรรม
มหาดไทย สาธารณสุข
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ในการเชื่อมโยงข้อมูล
พิสูจน์สัญชาติ

5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

8 ประเด็น
(14.04%)

7 หน่วยงาน
(นร. (สทนช.) กษ.
ทส. อก. ศธ. พน.
คค.)

บริหารจัดการน�้ำ
อุตสาหกรรมเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
การจัดการขยะ

บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และทบทวนและจัดท�ำแผน
ให้เหมาะสม
บูรณาการกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและชุมชนเพื่อ
ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการขยะ
ในการน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

6. ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

8 ประเด็น
(14.04%)

6 หน่วยงาน
(นร. ดช. กค. มท.
ยธ. พม.)

บริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูล
ระบบ National
e-Payment

ผลักดันนโยบายรัฐบาล
เรื่อง e-payment เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวก ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาให้กับประชาชน /
ระบบ National
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2.2 อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ จ�ำนวน 6 คณะ และ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง 20 กระทรวง ได้รายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวนทัง้ สิน้ 63 ประเด็น โดยมีประเด็นการตรวจสอบฯ ดังนี้
อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ/
ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง

   
1. อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 1
2. อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 2
3. อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 3
4. อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 1
5. อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 3
6. อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด
7. ค.ต.ป. ประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
						

						

						
						
						
8. ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงกลาโหม
9. ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงการคลัง
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ประเด็นการตรวจสอบ
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำในพื้นที่ EEC
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
การบริหารจัดการขยะ
ระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ
การติดตามและประเมินผลระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ
การบริหารงานจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน�้ำ
25 ลุม่ น�ำ้ หลัก ของส�ำนักงานทรัพยากรน�ำ้ แห่งชาติ (สทนช.)
โครงการการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภค
โดยการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูล
การคุ้มครองผู้บริโภค ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
โครงการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิทัลระดับภูมิภาค (Regional Content)
และระดับท้องถิ่น (Local Content) จ�ำนวน 1 ระบบ
ของกรมประชาสัมพันธ์ (กปส.)
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
เครือข่ายระบบสารสนเทศเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนของส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการแก่นิติบุคคล
แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box)
ของส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ค่าใช้จ่ายการชักจูงการลงทุนต่างประเทศส�ำหรับ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.)
การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (โครงการเพิ่มศักยภาพ
ในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย)
โครงการ National e-Payment เพื่อไปสู่สังคมไร้เงินสด

อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ/
ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง

     
10. ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงการต่างประเทศ

ประเด็นการตรวจสอบ
โครงการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบพหุภาคี :
ค่าใช้จ่ายในการเป็นประธานอาเซียนของไทยและ
การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11. ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

การส่งเสริมด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

12. ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
						
						

การประสานส่งต่อกลุ่มเป้าหมายผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมของหน่วยงาน พม.
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

13. ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
						

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
ที่สนับสนุนแผนงานภายใต้โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
โครงการสานประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด
หลังฤดูทำ� นา

						
14. ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงคมนาคม
						
						
15. ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
16. ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
						
17. ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงพลังงาน

การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกให้มีมาตรฐาน
ความปลอดภัยตามหลักสากลและส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กรมทางหลวงชนบท
การพัฒนาการเชื่อมโยงและรองรับการขนส่งสินค้า
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนฝั่งตะวันตก
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเพื่อฟื้นฟู
ชายหาดและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมเจ้าท่า
ตรวจสอบกระบวนการส่งเสริมการให้บริการภาครัฐ
แก่ประชาชน และภาคเอกชนกับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำในพื้นที่ EEC
การติดตามการเสนอชื่ออุทยานธรณีเป็นอุทยานธรณีโลก
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
ตามยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (TIEB) และการด�ำเนินการ
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกระทรวงพลังงาน

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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18. ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงพาณิชย์
19. ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงมหาดไทย
						
20. ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงยุติธรรม
						
						
						
						

21. ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงแรงงาน
						

22. ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงวัฒนธรรม
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ประเด็นการตรวจสอบ
การพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน และ SMEs
สู่สากล
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหาร
และการบริการของกระทรวงมหาดไทย
การก�ำกับดูแลการจัดการที่พักเพื่อบริการนักท่องเที่ยว
และผู้เดินทาง
โครงการเรือนจ�ำปลอดยาเสพติด
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง
มีหลักประกันด้านสิทธิตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
และหลักการสิทธิมนุษยชน
โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้าน
นิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออ�ำนวยความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล�ำ้
โครงการกองทุนยุติธรรม
โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) กลุ่มภารกิจพัฒนา พฤตินิสัย
กระทรวงยุติธรรม
การยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ
(Super Worker)
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
การอนุรักษ์ สืบสาน มรดก ศิลปะ วัฒนธรรม:
โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
และกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ อนุรักษ์และพัฒนา
โบราณสถานเวียงกุมกาม
การพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรม: โครงการการแสดงศิลปกรรม
ร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018
ประเด็นการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้: โครงการวัฒนธรรม
เชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข
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23. ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
							
							
							
							
							
							
							
							

ประเด็นการตรวจสอบ
โครงการบริการวิเคราะห์และทดสอบมาตรฐาน
ความปลอดภัยระบบขนส่งทางราง
โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับ
การพัฒนาระบบราง
โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
(นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
โครงการก่อสร้างอาคารอ�ำนวยการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคใต้ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่
ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ
และชุมชน
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ: บูรณาการนวัตกรรม
วัสดุทางการแพทย์
โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบ
สถานประกอบการเชิงรุกเพื่อป้องกันการกระท�ำ
ผิดกฎหมายของสถานประกอบการนิวเคลียร์และรังสี

24. ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงศึกษาธิการ
							
							
							

การพัฒนาเด็กปฐมวัย
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
การบริหารจัดการขยะ

25. ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงสาธารณสุข

โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมอง
เพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ (สถาบันประสาทวิทยา)
โครงการสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการ
โรคหลอดเลือดสมอง และโรคทางระบบประสาท
ในเขตภาคเหนือ (โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่)
โครงการวิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย
(Save Thais form Heart Diseases)
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26. ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงอุตสาหกรรม
							

ประเด็นการตรวจสอบ
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
ประจ�ำปีงบประมาณ 2562
โครงการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. 2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (กรมอนามัย)
โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2562
การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
การพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

2.3 มติ ค.ต.ป. ในการประชุม ครัง้ ที่ 1/2563 เมือ่ วันที่ 5 มีนาคม 2563 ได้เห็นชอบกับรายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 และมอบหมายให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. รับประเด็น
เรื่องการแก้ไขปัญหาการบูรณาการการท�ำงานของภาครัฐ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
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บทที่ 2

สรุปผลการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ครัง
้ ที่ 2
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บทที่ 2
สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครัง้ ที่ 2 เป็นการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลตามประเด็นที่ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ รวมจ�ำนวน 6 คณะ และ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง
20 กระทรวง ได้ด�ำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามประเด็นที่ได้คัดเลือกเพื่อค้นหาความเสี่ยง
ทีจ่ ะเป็นอุปสรรคในการด�ำเนินงานตามนโยบายส�ำคัญของรัฐบาลและจัดท�ำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาล
เพือ่ ประกอบการตัดสินใจน�ำไปสูก่ ารก�ำหนดแนวทางทีจ่ ะแก้ไข ปรับปรุง เพือ่ ขับเคลือ่ นนโยบายให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่กำ� หนด
การรายงานผลการตรวจสอบฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 รายงานผลของ อ.ค.ต.ป. 6 คณะ ได้แก่
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 1

ประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำในพื้นที่ EEC

อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 2

ประเด็นการพัฒนาเด็กปฐมวัย

อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 3

ประเด็นการบริหารจัดการขยะ

อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 1

ประเด็นระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ

อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 3

ประเด็นการวิจัยและนวัตกรรม

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด

ประเด็นการบริหารงานจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค

ส่วนที่ 2 สรุปรายงานผลการตรวจสอบฯ ของ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง 20 กระทรวง ประกอบด้วย
3 ส่วน ได้แก่
		
ข้อมูลทั่วไป
		
สรุปผลการด�ำเนินงาน และข้อค้นพบที่ส�ำคัญ
		
ข้อเสนอแนะ
อ.ค.ต.ป. คณะต่ า ง ๆ และ ค.ต.ป. ประจ� ำ กระทรวง ได้ จั ด ท� ำ รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ เ สนอต่ อ ค.ต.ป.
โดยฝ่ า ยเลขานุก ารฯ ได้จัดท�ำสรุปผลการตรวจสอบและประเมิ นผลภาคราชการของ อ.ค.ต.ป. 6 คณะ และ
ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง 20 กระทรวง โดยสรุป ดังนี้
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สวนที่ 1

สรุปรายงาน
ผลการตรวจสอบฯ
ของ อ.ค.ต.ป.
คณะตางๆ
จํานวน 6 คณะ
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รายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินผล
ภาคราชการของ อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง คณะที่ 1
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
ในพื้นที่ EEC
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อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 1 :
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำในพื้นที่ EEC
1. ข้อมูลทั่วไป
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กลุ่มกระทรวง คณะที่ 1 ได้ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น โครงการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ก�ำหนด
โดยให้ อ.ค.ต.ป กลุ่มกระทรวง คณะที่ 1 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ในหัวข้อเรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำในพื้นที่ EEC ซึ่งมีรองศาสตราจารย์กุลภัทรา สิโรดม เป็นประธานโดยโครงการที่ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล เป็นโครงการที่ด�ำเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการทรัพยากรน�้ำ  ซึ่งมีการด�ำเนินการภายใน
พื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโครงการที่ด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 และวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 จ�ำนวน 16 โครงการ และเป็นโครงการที่สนับสนุน
การบริหารจัดการน�้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จ�ำนวน 9 โครงการ รวมทั้งสิ้น 25 โครงการ
ซึ่งคาดว่าเมื่อด�ำเนินการแล้วเสร็จจะท�ำให้มีปริมาณน�้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพิ่มขึ้น จ�ำนวน
354 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี
โครงการเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EEC) เป็ น โครงการที่ อ ยู ่ ใ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ภ ายใต้ น โยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพืน้ ทีท่ ตี่ อ่ ยอดความส�ำเร็จมาจากโครงการพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝัง่ ทะเลตะวันออก
หรือ Eastern Seaboard มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ
เพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น และท� ำ ให้ เ ศรษฐกิ จ ของประเทศไทยเติ บ โตได้ ใ นระยะยาว โดยในระยะแรก
จะเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพือ่ รองรับการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีแนวโน้มว่าจะต้องใช้น้�ำเป็นปริมาณมากเนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว และการเปลี่ยนแปลงของการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในภาค
การเกษตรกรรมในพื้นที่ ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
หรือรองรับการลงทุนในพื้นที่ EEC จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่ควรค�ำนึงถึงโดยพิจารณาในเรื่องของความสมดุลของน�้ำระหว่าง
ปริมาณน�้ำต้นทุนกับความต้องการใช้น�้ำเป็นล�ำดับแรก เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ท้ังในปัจจุบันและอนาคต
ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับการบรรเทาอุทกภัย รวมถึงการจัดการคุณภาพน�้ำในพื้นที่ลุ่มน�้ำซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ที่ต้องให้ความส�ำคัญต่อไป
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2. สรุปผลการด�ำเนินงาน และข้อค้นพบที่ส�ำคัญ
2.1 การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำในพื้นที่ EEC ในภาพรวม
			 1) หน่วยงานทีม่ บี ทบาทและหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ ในพืน้ ที่ EEC มี 7 หน่วยงาน
ได้แก่ ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ (สทนช.) ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(สกพอ.) กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล กรมโยธาธิการและผังเมือง บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำ
ภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
			 2) ลุ่มน�้ำที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำในพื้นที่ EEC มี 4 ลุ่มน�้ำ ได้แก่
(1) ลุม่ น�ำ้ ชายฝัง่ ทะเลภาคตะวันออก มีลำ� น�ำ้ สายส�ำคัญ ๆ ได้แก่ แม่นำ�้ ประแสร์ แม่นำ�้ จันทบุรี แม่นำ�้ ตราด
คลองใหญ่และคลองวังโตนด
(2) ลุ่มน�้ำบางปะกง มีล�ำน�้ำสายส�ำคัญ ๆ ได้แก่ แม่น�้ำบางปะกง แม่น�้ำนครนายก แม่น�้ำปราจีนบุรี
คลองใหญ่ คลองหลวง และคลองท่าลาด (รวมคลองระบม และคลองสียัด)
(3) ลุ่มน�้ำปราจีนบุรี มีล�ำน�้ำสายส�ำคัญ ๆ ได้แก่ แม่น�้ำปราจีนบุรี แม่น�้ำหนุมาน แม่น�้ำพระปรง
คลองพระปรง คลองปะตง คลองพระสทึง คลองประจันตคาม คลองหนองแก้ว และคลองยาง
(4) ลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยา มีลำ� น�ำ้ สายส�ำคัญ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเติมน�ำ้ ให้ภาคตะวันออก ได้แก่ คลองพระองค์
ไชยานุชิต
			 3) สถานการณ์น�้ำในพื้นที่ EEC
(1) ปี พ.ศ. 2560 มีความต้องการใช้น�้ำ  จ�ำนวน 2,418.89 ล้าน ลบ.ม. ส่วนด้านการจัดหาแหล่งน�้ำ
ต้นทุน จ�ำนวน 2,608 ล้าน ลบ.ม. มาจากแหล่งน�ำ้ ต้นทุนจากโครงการอ่างเก็บน�ำ้ ต่าง ๆ ในปัจจุบนั จ�ำนวน 1,368 ล้าน ลบ.ม.
และจากน�ำ้ จากแหล่งอืน่ ๆ จ�ำนวน 1,240 ล้าน ลบ.ม. ประกอบด้วยการจัดสรรจากลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยา (คลองพระองค์ไชยานุชติ )
และแม่น�้ำบางปะกง รวมทั้งน�ำ้ บาดาลจ�ำนวนหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ยังมีพนื้ ที่ EEC บางส่วนทีอ่ ยูน่ อกเขตชลประทานซึง่ ขาดแคลนน�ำ ้ จ�ำนวน 3.91 ล้าน ลบ.ม.
แต่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้บริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ อย่างมีประสิทธิภาพท�ำให้ไม่มปี ญ
ั หาการขาดแคลนน�ำ้ ในพืน้ ที่ เช่น
การขอความร่วมมืองดเพาะปลูกพืชบางชนิดที่ใช้นำ�้ มากในฤดูแล้ง เป็นต้น
(2) ในปี พ.ศ. 2570 คาดว่าพื้นที่ EEC มีความต้องการใช้น�้ำ จ�ำนวน 2,888 ล้าน ลบ.ม. ส่วนด้านการ
จัดหาน�ำ้ แหล่งน�ำ้ ต้นทุน จ�ำนวน 3,235.79 ล้าน ลบ.ม. มาจากแหล่งน�ำ้ ต้นทุนโครงการปัจจุบนั จ�ำนวน 1,368 ล้าน ลบ.ม.
น�้ำจากแหล่งอื่น ๆ จ�ำนวน 1,240 ล้าน ลบ.ม. และน�้ำจากโครงการพัฒนาแหล่งน�้ำที่เสนอตามแผนหลักการพัฒนา
และจัดการทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำนวน 627.79 ล้าน ลบ.ม. ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่น�้ำท่วมซ�้ำซาก
เป็นแก้มลิง โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน�ำ้ เดิม 6 แห่ง (หนองปลาไหลหนองค้อ ดอกกราย คลองสียดั คลองระบม บ้านบึง
และมาบประชัน) โครงการสูบกลับคลองสะพาน-อ่างประแสร์ เส้นที่ 1 การน�ำน�้ำกลับไปใช้ใหม่ในนิคมอุตสาหกรรม
(Industrial Well Field) และการจัดหาแหล่งน�ำ้ ต้นทุนสระทับมาของเอกชน เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม คาดว่ายังมีพื้นที่ EEC บางส่วนที่อยู่นอกเขตชลประทานซึ่งขาดแคลนน�้ำในภาพรวม
จ�ำนวน 31.78 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมเสนอโครงการพัฒนาแหล่งน�้ำเพิ่มเติมในปี 2563-2570
ได้แก่ โครงการสูบกลับคลองสะพาน-อ่างประแสร์ เส้นที่ 2 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายน�้ำเดิม (แม่น�้ำบางปะกงอ่างบางพระ) และโครงการขุดลอกในพืน้ ทีค่ ลองพระองค์ไชยานุชติ ซึง่ จะท�ำให้มปี ริมาณน�ำ้ เพิม่ ขึน้ อีก จ�ำนวน 77 ล้าน ลบ.ม.
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(3) ในปี พ.ศ. 2580 คาดว่าพื้นที่ EEC มีความต้องการใช้น�้ำ  จ�ำนวน 3,089 ล้าน ลบ.ม. ส่วนด้าน
การจัดหาแหล่งน�ำ้ ต้นทุน จ�ำนวน 3,403.79 ล้าน ลบ.ม. มาจากแหล่งน�ำ้ ต้นทุนโครงการปัจจุบนั จ�ำนวน 1,368 ล้าน ลบ.ม.
น�ำ้ จากแหล่งอืน่ ๆ จ�ำนวน 1,240 ล้าน ลบ.ม. น�ำ้ จากโครงการพัฒนาแหล่งน�ำ้ ทีเ่ สนอตามแผนหลักการพัฒนาและจัดการ
ทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำนวน 627.79 ล้าน ลบ.ม. น�้ำจากโครงการพัฒนาแหล่งน�้ำเพิ่มเติมในปี 2563 - 2570
จ�ำนวน 77 ล้าน ลบ.ม. และน�ำ้ จากโครงการพัฒนาแหล่งน�ำ้ ตามแผนงานหน่วยงานในปี 2571 - 2580 จ�ำนวน 91 ล้าน ลบ.ม.
ได้แก่ อุโมงค์ส่งน�้ำอ่างฯ พระสะทึง-อ่างฯ สียัด และโครงการสูบกลับอ่างฯ สียัด และอ่างฯ คลองหลวง
อย่างไรก็ตาม คาดว่ายังมีพื้นที่ EEC บางส่วนที่อยู่นอกเขตชลประทานซึ่งขาดแคลนน�ำ้ ในภาพรวม
จ�ำนวน 44.27 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมของโครงการเพื่อเสนอโครงการ
พัฒนาแหล่งน�ำ้ เพิม่ เติมในปี 2571 - 2580 ได้แก่ โครงการสร้างเครือข่ายน�ำ้ คลองวังโตนด-อ่างฯ ประแสร์ เส้นที่ 2 และ
โครงการสร้างเครือข่ายน�ำ้ คลองโพล้-อ่างฯ ประแสร์ ซึ่งจะท�ำให้มีปริมาณน�้ำเพิ่มขึ้นอีก จ�ำนวน 75 ล้าน ลบ.ม.
			 4) ในภาพรวมของการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ยังขาด
การด�ำเนินงานในลักษณะบูรณาการในเรื่องของการเชื่อมโยงแหล่งน�้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
กับแหล่งน�้ำต้นทุนนอกพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เช่น ลุ่มน�้ำวังโตนด จ.จันทบุรี ซึ่งอยู่ระหว่าง
ขอใช้พื้นที่กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท�ำให้ยังไม่สามารถด�ำเนินการก่อสร้างได้ และแนวทาง
ในการผันน�ำ้ ไปยังพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นต้น รวมทั้งยังขาดการประสานในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำเพื่อรองรับโครงการ EEC อย่างเป็นระบบระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลแผนงาน/โครงการพัฒนาและมีผลต่อ
การประมาณการปริมาณความต้องการใช้น�้ำในพื้นที่ EEC และส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลแผนงาน/โครงการเพือ่ บริหารจัดการน�ำ 
้ ส่งผลท�ำให้มคี วามเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการขาดแคลนน�ำ้ ในพืน้ ทีโ่ ครงการ EEC
ในอนาคตได้เนื่องจากไม่สามารถจัดหาแหล่งน�้ำต้นทุนได้ทันความต้องการน�ำ้ ที่เพิ่มขึ้น
2.2 ผลการประเมินโครงการที่ อ.ค.ต.ป. กลุม่ กระทรวง คณะที่ 1 พิจารณาคัดเลือกเพือ่ ติดตามและประเมินผล
จ�ำนวน 25 โครงการ
			 1) ความมีประสิทธิผลของโครงการ พบว่าโครงการมีความก้าวหน้าของการด�ำเนินโครงการตั้งแต่ร้อยละ
81 ขึน้ ไป จ�ำนวน 16 โครงการ ระหว่างร้อยละ 71 - 80 จ�ำนวน 1 โครงการ ต�ำ่ กว่าร้อยละ 60 ลงมา จ�ำนวน 1 โครงการ
และยังไม่ได้เริม่ โครงการ 7 โครงการ ซึง่ โครงการทีย่ งั ไม่ได้เริม่ โครงการทัง้ 7 โครงการ เป็นโครงการทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 และวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
			 2) ประสิทธิภาพของโครงการ โดยเป็นการประเมินผลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเทียบกับผลการเบิกจ่าย
พบว่ามีโครงการทีม่ ผี ลการเบิกจ่ายตัง้ แต่รอ้ ยละ 81 ขึน้ ไป จ�ำนวน 16 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายระหว่างร้อยละ 61 - 70
จ�ำนวน 1 โครงการ ต�ำ่ กว่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 60 ลงมา จ�ำนวน 1 โครงการ และอยูใ่ นแผนทีจ่ ะด�ำเนินการในปี 2563 และ 2564
จ�ำนวน 7 โครงการ
			 3) การมีสว่ นร่วมของประชาชน ได้ประเมินในเรือ่ งการเปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียร่วมแสดงความเห็น
ในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงานพบว่าโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชนจ�ำเป็นต้อง
มีการท�ำประชาพิจารณ์ตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย
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			 4) โครงการที่ด�ำเนินการมีความคุ้มค่าโดยสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพิ่มปริมาณน�้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน�้ำ บรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
รวมทั้งการประมงและขยายพันธุ์สัตว์นำ�้ ได้อีกด้วย
			 5) ปัญหาอุปสรรคของการด�ำเนินโครงการฯ ส่วนใหญ่จะพบอุปสรรคในการด�ำเนินงานในเรื่องของ
ความพร้อมของพืน้ ที่ เช่น พืน้ ทีก่ อ่ สร้างเดิมไม่เพียงพอต่อการด�ำเนินการ จึงต้องจัดหาทีด่ นิ เพิม่ เติมท�ำให้เกิดความล่าช้า
และการเกิดอุทกภัยในช่วงเวลาที่ก่อสร้าง
2.3 ความเร่งด่วนของปัญหา
เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าพื้นที่ EEC ในปี พ.ศ. 2560 - 2580 จะมีการขาดแคลนน�ำ 
้ ดังนั้น จึงควรเร่ง
ด�ำเนินการในโครงการที่มีความล่าช้ากว่าแผนการด�ำเนินงาน เช่น โครงการที่มีปัญหาในด้านพื้นที่ในการก่อสร้าง
ที่จะต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้ำได้
นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีการก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำ
ในพื้นที่ลุ่มน�้ำวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งน�้ำต้นทุนส�ำคัญนอกพื้นที่ EEC ที่ยังมีปัญหาในการก่อสร้าง รวมทั้ง
ยังขาดความชัดเจนว่าเมือ่ สร้างเสร็จแล้วจะสามารถผันน�ำ้ เข้ามาในพืน้ ที่ EEC ได้หรือไม่ จึงควรมีการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยด่วน
ข้อเสนอแนะ
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำในพื้นที่ EEC ในภาพรวม
					1) การจ�ำลองสถานการณ์น�้ำ
ควรจ�ำลองการจัดสรรน�้ำในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อจะท�ำให้ทราบถึงแนวโน้มของปริมาณน�้ำ
เพื่อการจัดสรรน�้ำต้นทุนในอ่างเก็บน�้ำ  ให้กระจายสัดส่วนตามกิจกรรมอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยเฉพาะภาคส่วน
ทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (ภาคการเกษตร ภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเทีย่ วและอืน่ ๆ) เพือ่ มิให้เกิดการแย่งน�ำ้
ในอนาคตได้
					2) การเชิญชวนภาคเอกชนสร้างอ่างเก็บน�ำ้
เนื่องจากในปัจจุบันภาคเอกชนไม่มีอ่างเก็บน�้ำเป็นของตัวเอง ท�ำให้การใช้ทรัพยากรน�้ำ
ในการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต้องพึง่ พิงจากภาครัฐ ดังนัน้ หากภาคเอกชนมีการสร้างอ่างเก็บน�ำ 
้ จะเป็นการช่วยลดต้นทุน
ในการผลิตของภาครัฐ และยังเป็นการช่วยภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำอีกด้วย
					3) การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตน�้ำจืดที่ใช้น�้ำทะเลมาผลิต
เนือ่ งจากเป็นวิธหี นึง่ ในการจัดการทรัพยากรน�ำ 
้ โดยเป็นการน�ำทรัพยากรน�ำ้ ทีม่ อี ยูอ่ ย่างไม่จำ� กัด
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังสามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้ำได้
					4) การท�ำอ่างเก็บน�ำ้ ใต้ดิน
การส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ด�ำเนินการตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการจัดท�ำสถานที่เก็บน�้ำ เช่น ท�ำอ่าง/เขื่อนเก็บน�้ำใต้ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้ำ
l
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					5) การสนับสนุนอุตสาหกรรมทีม่ นี โยบายการประหยัดน�ำ ้ หรือนโยบายการบ�ำบัดน�ำ้ เสียในอุตสาหกรรม
ที่มีนโยบายการประหยัดน�้ำ  นอกจากจะเป็นการลดต้นทุนในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมแล้วยังเป็นการช่วย
ให้การบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ ของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และส�ำหรับอุตสาหกรรมทีม่ นี โยบาย
การบ�ำบัดน�้ำเสียจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน�้ำ การลดต้นทุนในการบ�ำบัดน�้ำเสียของภาครัฐ
และยังเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
					6) การแบ่งโซนพื้นที่อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC
ควรแบ่งพื้นที่กลุ่มอุตสาหกรรมตามประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการจัดการนิคมอุตสาหกรรม
ที่มีความคล้ายคลึงกันอย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการจัดสรรน�ำ้ เพื่อใช้ในกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในนิคม ทั้งนี้ เพื่อลด
ความสูญเสียระหว่างทางและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้นำ�้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
					7) การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้น�้ำน้อยในพื้นที่ EEC
ในกรณีของอุตสาหกรรมสะอาดที่ใช้น�้ำน้อย ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุน พร้อมทั้งมอบ
สิทธิพิเศษให้กับอุตสาหกรรมที่มีการปรับเปลี่ยนระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบ�ำบัดน�ำ 
้ หรือน�ำน�ำ้ กลับมาใช้ใหม่
					8) การบริหารความเสี่ยง
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน) (East water) และ
การประปาส่วนภูมภิ าคไม่มกี ารบริหารจัดการความเสีย่ ง กล่าวคือไม่มสี ถานทีใ่ นการจัดเก็บน�ำ้ ส�ำรองนอกจากจะส่งผล
ให้กรมชลประทานต้องรับภาระในเรือ่ งสถานทีจ่ ดั เก็บน�ำ้ แล้ว ยังมีผลต่อพืน้ ทีก่ กั เก็บน�ำ้ ส�ำรองในส่วนทีก่ รมชลประทาน
จะพึงกันไว้สำ� หรับกักเก็บปริมาณน�ำ้ ส่วนเกินในฤดูฝนเพือ่ ส�ำรองไว้ใช้ในหน้าแล้งต้องถูกแทนทีด่ ว้ ยปริมาณน�ำ้ ทีจ่ ดั เก็บ
ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคและบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังเป็น
ภาระงบประมาณทีเ่ พิม่ มากขึน้ ดังนัน้ East water และการประปาส่วนภูมภิ าคจึงควรมีระบบบริหารจัดการความเสีย่ ง
โดยรับภาระต้นทุนในการจัดหาสถานที่เก็บน�้ำส�ำรองของตนเอง
					9) การบูรณาการของหน่วยงาน
ปัจจุบันการท�ำงานของแต่ละหน่วยงานภายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ในเรือ่ งการบริหารจัดการน�ำ้ ยังคงเป็นการท�ำงานแบบ “ต่างคน ต่างท�ำ” จึงควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภายในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยให้มหี น่วยงานหลักในการรับผิดชอบแผนบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมไปถึงควรมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ เช่น คณะกรรมการลุม่ น�ำ ้ เป็นต้น เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามแผน
					10) ควรออกกฎหมายเป็นการเฉพาะ
ในการจัดท�ำโครงการขนาดใหญ่ ควรก�ำหนดให้มีการออกกฎหมายเฉพาะ เพื่อให้มีช่องทาง
ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ท�ำให้การด�ำเนินงานมีความรวดเร็ว และเพื่อให้การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ
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					11) การจัดท�ำแผนส�ำรองน�ำ้
ปัจจุบนั การจัดหาน�ำ้ จะจัดหาตามผลการวิเคราะห์ปริมาณความต้องการน�ำ้ เท่านัน้ แต่ยงั ไม่มแี ผน
ส�ำรองน�ำ้ ส�ำหรับกรณีเผือ่ เหลือเผือ่ ขาด ปรากฏข้อมูลทีไ่ ด้จากการลงพืน้ ทีใ่ นจังหวัดระยอง พบว่า มีปริมาณน�ำ้ ส่วนเกิน
ที่กรมชลประทานต้องปล่อยทิ้งลงทะเลประมาณ 100 ล้าน ลบ.ม./ปี อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวง คณะที่ 1 มีความเห็นว่า
ควรมีการสร้างสถานทีก่ กั เก็บน�ำ้ ส�ำรอง (Storage) เพือ่ เก็บน�ำ้ ไว้ใช้ในกรณีนำ�้ แล้ง หรือในอนาคตหากเกิดภาวะภัยแล้ง
หรือสภาพภูมอิ ากาศเปลีย่ นแปลงส่งผลให้ฝนไม่ตกหรือตกน้อยลงในภาคตะวันออกจะสามารถน�ำน�ำ้ ส่วนเกินนัน้ ไปใช้ได้
					12) แผนงาน/งบประมาณที่จะจัดสรรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำในพื้นที่ EEC
การจัดสรรปริมาณน�ำ้ เพือ่ ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้นำ 
�้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดหาน�ำ้
ควรต้องมีการก�ำหนดแผนงานและระยะเวลาในการด�ำเนินการให้ชดั เจน ซึง่ เป็นเรือ่ งทีร่ ฐั บาลและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ควรจะผลักดันแผนงานและโครงการให้เกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงาน/
โครงการที่ก�ำหนดในแต่ละปี
โดยสรุปโครงการทั้ง 25 โครงการ เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบภายนอกเชิงบวกต่อประเทศทั้งสิ้น
หากโครงการ EEC สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างดี จะส่งผลให้เกิดการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุน
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สร้างโอกาสในการลงทุนใหม่ ๆ อีกทั้งโอกาสที่จะได้รับองค์ความรู้ ทักษะ
เทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ ๆ แล้ว ยังเกิดประโยชน์ต่อการกระจายความเจริญเติบโตไปยังพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย
จึงควรเร่งรัดให้มีการประสานการด�ำเนินการระหว่างส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
และส�ำนักงานทรัพยากรน�ำ้ แห่งชาติ เพือ่ ให้การบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ 
้ ในพืน้ ที่ EEC สามารถรองรับความต้องการน�ำ้
ที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
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ภาคราชการของ อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง คณะที่ 2
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อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 2 :
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
1. ข้อมูลทั่วไป
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กลุม กระทรวง คณะที่ 2 ไดตดิ ตามตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินโครงการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) กําหนด โดยให อ.ค.ต.ป. กล ุมกระทรวง
คณะที่ 2 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ในหัวขอเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งมีนางสาววลัยรัตน ศรีอรุณ
เปนประธาน โดยทีก่ ารพัฒนาชวงปฐมวัย (อายุ 0 - กอน 6 ปบริบรู ณ) ถือเปนชวงวัยแหงการเจริญเติบโตทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ
ของชีวติ เพราะพัฒนาการทุก ๆ ดาน ทัง้ ทางรางกาย อารมณ สังคม สติปญ
 ญา ภาษา จริยธรรม และความคิดสรางสรรค
จะสามารถเจริญเติบโตและพัฒนาไดมากที่สุดในชวงดังกลาว อันจะเปนพื้นฐานที่สําคัญตอการพัฒนาในชวงวัยอื่น ๆ
ของชีวิตตอไป ซึ่งประเทศไทยไดใหความสําคัญกับประเด็นดังกลาว โดยการพัฒนาเด็กปฐมวัยไดถูกกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรปู ประเทศ และนโยบายรัฐบาล โดยเปาหมายและแนวทางตาง ๆ
ไดถกู ถายระดับสูก ารดําเนินงานของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ มีความกาวหนาในหลายดาน โดยเฉพาะการดูแลหญิงตัง้ ครรภ์
และการเขาถึงการศึกษาในระดับปฐมวัย
อยางไรก็ตาม การพัฒนาในหลายมิตติ า ง ๆ ยังไมบรรลุเปาหมาย ทัง้ ในเรือ่ งน�ำ้ หนักเด็กแรกเกิด ภาวะทุพโภชนาการ
คุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึง่ จําเปนตองมีการพัฒนาการดําเนินงานทัง้ ในระดับการกําหนดและการแปลงนโยบาย
การนํานโยบายลงสูก ารปฏิบตั ิ และพัฒนาระบบสนับสนุนอืน่ ๆ ขณะเดียวกันตองคํานึงถึงบริบทการเปลีย่ นแปลงตาง ๆ
ที่จะสงผลตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งในเรื่องการเกิดที่ลดลง ความกาวหนาทางเทคโนโลยี อัตราการมีสวนรวม
ในตลาดงานของผูหญิง และความรูความเขาใจ/ทัศนคติ การเลี้ยงดูของครอบครัวไทย โดยสามารถจําแนกเปน
สาเหตุสําคัญที่ทําใหการพัฒนาในองคประกอบตาง ๆ ยังไมสัมฤทธิ์ผลตามที่กําหนดไว ดังนี้
2. สรุปผลการดําเนินงานและขอคนพบที่สําคัญ
2.1 หน ว ยงานขั บ เคลื่ อ นหลั ก ในการกํ า หนดนโยบายอยู ่ ใ นช ว งเริ่ ม ต  น ซึ่ ง ต  อ งได  รั บ การหนุ น เสริ ม
เพื่อใหสามารถกําหนดทิศทางและติดตามการพัฒนาเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 กําหนดบทบาทสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ในฐานะฝายเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีบทบาทตางไปจากภารกิจเดิมในหลายเรื่อง
ทัง้ ในเรือ่ งรวบรวมขอมูลเพือ่ ประกอบการจัดทํานโยบาย วิเคราะห/เสนอแนะมาตรการ พัฒนากลไก/ระบบประสานงาน
สนับสนุนการสรางเครือขายระดับจังหวัด/อําเภอ จัดสรร/แสวงหาทรัพยากร ศึกษาวิจัย/สรางนวัตกรรม สํารวจ/
เก็บขอมูลเพื่อจัดทําฐานขอมูล และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเสนอตอคณะกรรมการฯ ซึ่งถือเปน
ภารกิจใหมของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่ตองการทั้งความรู้และกําลังคนในการดําเนินการ
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2.2 ความไมชัดเจนในการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ
นอกจากพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ แลว ยังมีกฎหมายอื่น ๆ ที่มีการกําหนดการดําเนินงาน
ในกล ุมเด็กปฐมวัยเชนเดียวกัน อาทิ พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติฯ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ ดังนั้น ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมและประสานสถาบันครอบครัวแหงชาติ
หากไมมีการบูรณาการการทํางานระหวางคณะกรรมการตาง ๆ อาจสงผลตอการจัดสรรทรัพยากรในการดําเนินการ
นอกจากนี้ ในเรื่องแนวทางปฏิบัติยังมีรูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่หลากหลาย อาทิ High Scope,
Montessori, Waldorf โดยที่ผู้บริหารของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทองถิ่นอาจยังมีความกังวลในการดําเนินการ
วาจะผิดระเบียบ และไมสามารถดําเนินการไดทั้งที่พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ในหมวด 3
เรื่อง แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย และหมวด 4 เรื่อง การพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ระบุไววาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองมีบทบาทในการขับเคลือ่ นการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีหนาทีใ่ หบริการสาธารณสุข จัดการศึกษา
และบริการดานการคุม้ ครองสิทธิแกเด็กปฐมวัย รวมถึงหญิงตัง้ ครรภและครอบครัว ดังนัน้ จึงตองมีการสรางความชัดเจน
ในการดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหทองถิ่นมีความมั่นใจในการเลือกรับรูปแบบที่เหมาะสมตามบริบท
ของตนเองมาดําเนินการ
2.3 การจัดบริการสาธารณสุขแกหญิงตั้งครรภและเด็กปฐมวัยยังไมครอบคลุมทั่วถึง
แมวาพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ ไดกําหนดไววา บทบาทของสถานพยาบาลของหนวยงาน
ของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือภาคเอกชนที่มีหนาที่ใหบริการสาธารณสุขแกหญิงตั้งครรภและเด็กปฐมวัย
โดยตองจัดใหมีการใหบริการสุขภาพแกมารดาและบุตรอยางทั่วถึง ทั้งการใหบริการวางแผนครอบครัว การอนามัย
เจริญพันธุ การฝากครรภ การเตรียมความพรอมการเปนบิดามารดา ตลอดจนใหบริการการสรางเสริมภูมิคุมกัน
อยางไรก็ตาม หญิงตัง้ ครรภบางสวนไมสามารถมาฝากครรภได เนือ่ งจากอยูใ นครัวเรือนทีม่ ฐี านะยากจนและไมมกี ารศึกษา
หรือกรณีคณ
ุ แมวยั ใสทีอ่ ายุตาํ่ กวา 20 ป กวา 1 ใน 3 ไมไดไปฝากครรภภายใน 3 เดือน ซึง่ อาจเกิดจากการไมมคี วามรู้
ความเขาใจเรื่องเพศศึกษา การปองกันและการตั้งครรภอยางเหมาะสม รวมทั้งยังมีปจจัยในเชิงพื้นที่ที่เปนอุปสรรค
ในการเขารับบริการ โดยพบวาเด็กไมไดรับวัคซีนอยางทั่วถึง โดยเฉพาะชายแดนภาคใตที่อาจเปนผลมาจากปญหา
เชิงพื้นที่ อาทิ เหตุการณความไมสงบในพื้นที่ ความเชื่อทางศาสนา
2.4 การสงเสริมโภชนาการใหเพียงพอยังมีปญ
 หาเนือ่ งจากฐานะทางเศรษฐกิจครอบครัวและความรูข องมารดา
การไดรับโภชนาการที่ดีอยางเพียงพอจะสงผลตอการเติบโตทั้งทางรางกายและสติปญญา อยางไรก็ตาม
ยังมีเด็กแรกเกิด - ตํ่ากวา 6 เดือน อีกประมาณรอยละ 40 ที่ยังไมไดรับนมแมอยางเหมาะ สมรวมถึงมีเด็กแรกเกิด
ทีม่ นี ำ�้ หนักตํา่ กวาเกณฑประมาณรอยละ 6 และพบเด็กภาวะอวนถึงรอยละ 10 ขณะทีภ่ าวะผอมอยูใ่ นอัตรารอยละ 5.4
และอีกรอยละ 10 ประสบภาวะทุพโภชนาการเรือ้ รังปานกลางถึงรุนแรง ขณะทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาเด็กปฐมวัย
พ.ศ. 2562 ไดกําหนดบทบาทของหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือภาคเอกชนที่มีหนาที่ใหบริการ
สงเสริมโภชนาการและการใหนมมารดาแกบุตรตั้งแตแรกเกิดอยางนอยหกเดือน ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะหในเชิงลึกพบวา
สาเหตุจากฐานะทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษาและพื้นที่ที่สงผลตอการมีโภชนาการที่เพียงพอในเด็ก จากการขาด
ความรูในการเลี้ยงดูของมารดา การพักผอนไมเพียงพอของมารดา ความรู้เรื่องประโยชนของนมแม ความเขาใจผิด
ของแมวานมไมพอ/ไมมีคุณภาพ รวมถึงการขาดสถานที่เหมาะสมและใกลพอใหแมบีบเก็บนม นอกจากนี้ ยังมีปจจัย
ดานการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวที่สงผลตอการเลี้ยงดู โดยการพบภาวะเตี้ยแคระแกร็นในหมูเด็ก
ที่แมไมมีการศึกษา รวมถึงพบภาวะการขาดสารอาหารในครัวเรือนยากจน และเด็กที่อยูทางพื้นที่ภาคใต
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2.5 คานิยมและฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสงผลตอพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
พระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ กําหนดใหมกี ารใหความรู้ สงเสริมทักษะ และสรางเสริมเจตคติทดี่ ี
แกผูดูแลเด็กปฐมวัย และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางทั่วถึง
อยางไรก็ตาม ยังมีเด็กอีกประมาณรอยละ 25 - 30 มีปญหาพัฒนาการลาชาจากการดูแลไมเหมาะสม อาทิ ฐานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวเปนอุปสรรคสําคัญตอการดูแลที่เหมาะสม และความเชื่อและคานิยมของพอแมที่นําไปสู่
การพัฒนาที่ไมเหมาะสม
2.6 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยยังมีปญ
 หาเชิงคุณภาพจากขอ จํากัดของสมรรถนะครูและความรู้ ในการพัฒนา
เด็กปฐมวัยของทองถิ่น
การกําหนดบทบาทของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีหนาที่จัดการศึกษา ใหแกเด็กปฐมวัยอยางทั่วถึง
และมีคณ
ุ ภาพ รวมถึงเนนความสําคัญของการผลิตครูหรือพัฒนาครูดา นการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยใหสถาบันอุดมศึกษา
จัดใหมกี ารเรียนการสอนเพือ่ เสริมสรางจิตวิญญาณของความเปนครู และมีคณ
ุ ลักษณะและความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน อยางไรก็ตาม คุณภาพในภาพรวมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอยูใ่ นระดับพอใช และมีรอ ยละ 10.8 ตองปรับปรุง/
ปรับปรุงเรงดวน โดยยังพบปญหาที่สําคัญ ดังนี้
1) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหลายแหงยังมิไดยกระดับไปสู่การจัดบริการที่มีคุณภาพอยางแทจริง
โดยมีความทาทายสําคัญคือเรื่องครูและการบริหารจัดการ/กํากับดูแล โดยเฉพาะศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่แตละศูนยจะมีครูที่จบดานปฐมวัยอยางนอยหนึ่งคนและมีผ้ดู ูแลเด็กอีกจํานวนหนึ่ง อยางไรก็ตาม ครูหรือผูดูแลเด็ก
ยังขาดการพัฒนา/ฝกอบรมในเรื่องแนวทางการจัดประสบการณการเรียนรูที่มีคุณภาพ
2) ขอจํากัดการดําเนินงานในระดับทองถิ่น
แมวาในพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ จะใหความชัดเจนตอบทบาทขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อปท.) ใหมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาแกเด็กปฐมวัย อยางไรก็ตาม ยังขาดปจจัยสําคัญคือ
ความเพียงพอในเรื่ององคความรูในระดับทองถิ่นบางแหง โดยเฉพาะผู้น�ำท้องถิ่นและเจาหนาที่ศึกษาในระดับทองถิ่น
ซึ่งถือเปนผูเลนสําคัญที่ตองไดรับการสนับสนุนดานความรูเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยรวมถึงมีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะ
ที่จะใหความรูและคําแนะนํา/แนวทาง เพื่อใหบรรลุการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพได
3) ขาดการสนับสนุนเพื่อผลักดันใหทองถิ่นมีการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
พบวา ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญคือการที่ผู้น�ำทองถิ่นกําหนดเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยเปนวาระ
การพั ฒ นาลํ า ดั บ ต น ซึ่ ง มี ส าเหตุ ม าจากการให ค วามสํ า คั ญ ของคนในพื้ น ที่ เ อง เพื่ อ เป น แรงผลั ก ทางการเมื อ ง
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการมีสวนรวมระหวางเด็ก ผูปกครอง ครู และชุมชนที่มีความเขาใจรวมกันและ
มี ค วามมุ ่ ง หวั ง เดี ย วกั น ในการส ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย อย า งไรก็ ต าม หลายพื้ น ที่ ยั ง ขาดการมี ส ่ ว นร ่ ว ม
จากพอแม/ผู้ปกครองในการเปนพลัง/แรงกดดันใหเกิดการขับเคลื่อนดังกลาวอยางจริงจัง
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2.7 การจัดสวัสดิการและการคุมครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัยในกลุ่มเปราะบางยังขาดผู้เชี่ยวชาญ และ
แนวทางที่ชัดเจน
พระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ กําหนดใหหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิน่ หรือภาคเอกชน
ที่มีหนาที่ในการจัดสวัสดิการและใหบริการดานการคุมครองสิทธิแกเด็กปฐมวัย รวมทั้งติดตามดูแลเด็กปฐมวัย
ใหไดรับสวัสดิการและบริการดานการค ุมครองสิทธิอยางทั่วถึง อยางไรก็ตามยังมีปัญหาในการดําเนินการ ดังนี้
1) การพัฒนาแนวทางที่รองรับบริบทเฉพาะยังไมชัดเจน
ขาดการใหความสําคัญในการกําหนดมาตรการพัฒนาเด็กปฐมวัยทีเ่ ปนกล ุมเปราะบาง อาทิ เด็กในครอบครัว
แหวงกลาง โดยขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาเด็กอายุระหวาง 0 - 4 ปี มากกวา 1 ใน 5 ไมไดอาศัยอยูกับ
พ่อแม่ แต่ตองอาศัยอยูกับปู่ย่าตายาย เนื่องจากพ่อแม่ตองไปประกอบอาชีพที่อื่น ซึ่งสงผลกระทบตอเด็กเรื่อง
ภาวะไมพรอมเรียน และหลุดออกนอกระบบตัง้ แตว่ ยั เยาว นอกจากนีย้ งั มีเด็กทีม่ คี วามเปราะบางกลุม อืน่ ๆ อาทิ เด็กพิการ
ที่ประสบปญหาเดียวกัน
2) ขาดผูเชี่ยวชาญดานการคุ้มครองเด็ก
โดยเฉพาะในระดับชุมชนที่สวนใหญพบวามีการลวงละเมิดตอเด็ก ประกอบกับนักสังคมสงเคราะห
หรือเจาหนาที่ดานการค ุมครองเด็กประจํามีจํานวนนอยมาก
2.8 ระบบการสนับสนุนอื่น ๆ ที่มีอยูยังไมสามารถหนุนเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยไดดีพอ กลาวคือ
1) ระบบขอมูลยังขาดความเชื่อมโยงและยังไมลงลึกถึงระดับรายบุคคล
โดยยังขาดระบบขอมูลเด็กปฐมวัยในระดับพืน้ ที/่ ตําบล ปจจุบนั ประเทศไทยมีการจัดเก็บขอมูลบางส่วน
ที่เกี่ยวของระดับหนึ่งแลว แตยังไมเกิดการเชื่อมโยงขอมูลดังกลาว ตั้งแตขอมูลการเกิด ขอมูลสุขภาพ/การฉีดวัคซีน
ขอมูลเด็กระหวางเรียน ขอมูลผลการสอบทีเ่ ปนรายบุคคล (personalized data) ซึง่ เปนเรือ่ งทีส่ าํ คัญมาก เพือ่ นํามา
วิเคราะหตอยอด ในการหาปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็ก และสามารถนําไปจัดทํามาตรการที่เฉพาะเจาะจง
รวมกับพอแม ผู้ปกครอง ตลอดจนตองเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงกับผลการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
เพื่อใหมีการประเมินไดอยางทั่วถึงและทันทวงที
2) ขาดการเชื่อมตอกับนโยบายที่สนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กอยางมีคุณภาพ
โดยเฉพาะในเรื่องระยะเวลาของวันลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรของพอแมยังไมตอบสนองการพัฒนาเด็กปฐมวัย
โดยอนุญาตใหพอมีวันลาเพียง 15 วัน และไมสามารถสะสมและลาเปนชวงได หรือวันลาที่ยังไมเหมาะสมสําหรับแม่
หากตองการเลี้ยงลูกดวยนมแม่ (6 เดือนหลังคลอด)
3) ขาดการบูรณาการเชิงงบประมาณและระบบขอมูลที่สมบูรณเพียงพอในการนําไปสู่การจัดสรร
งบประมาณที่มีประสิทธิผลสูงสุด
พระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ ใหคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีอาํ นาจหนา้ ที่
ในการอนุมัติแผนงบประมาณและแผนการดําเนินงานประจําปแบบบูรณาการของหนวยงานรัฐและองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย แตในการดําเนินการพบวาการพัฒนาดานเด็กปฐมวัยยังไมถกู หยิบยก
ขึน้ มาเปนยุทธศาสตรเฉพาะดานการจัดสรรงบประมาณ/แผนการดําเนินงานประจําปแบบบูรณาการ (Agenda-Based)
อีกทั้งยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณในเชิงคุณภาพมากนัก โดยงบประมาณในการพัฒนาความรู้และทักษะ
การเปนพอเปนแมของครอบครัว การหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและผูด แู ลเด็ก และการค ุมครองเด็กยังมีสดั สวน
ที่นอยอยู่  นอกจากนี้ ระบบการจัดสรรงบประมาณยังไมมีขอมูลที่เพียงพอที่จะสามารถสะทอนความตองการและ
ความแตกตางดานศักยภาพในแตละพื้นที่
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ข้อเสนอแนะ
1. การกําหนดและการแปลงนโยบาย
1) การกําหนดนโยบายตองคํานึงถึงการสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทีเ่ หมาะสมในชวงรอยตอ
ตั้งแตกอนระดับปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษาอยางตอเนื่อง โดยใหมีการบูรณาการทั้งดานบริการสาธารณสุข
การจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการ และดานการค ุมครองสิทธิแกเด็กปฐมวัย รวมถึงควรมีการกําหนดมาตรการเฉพาะ
สําหรับกล ุมเปราะบาง/ยากจน และมาตรการที่เหมาะสมตามบริบทในเชิงพื้นที่ ซึ่งมีความรุนแรงของปญหาในแตละ
องคประกอบการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่แตกตางกัน
l

2) การจั ด ทํ า แนวทางการพั ฒ นาในรู ป แบบ policy package แบบบู ร ณาการ บนฐาน
การสังเคราะหองคความรูร ปู แบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยทีห่ ลากหลาย เนือ่ งดวยปจจุบนั มีแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ทีถ่ กู นํามาใชในประเทศไทยหลายรูปแบบ อาทิ HighScope, Montessori, Waldorf ซึง่ เปนกระบวนการในการพัฒนา
บนฐานคิดของผูคิดคนแตละคน และการนําไปใช้ขึ้นอยู่กับการเขาถึงเครือขายที่มีการพัฒนาในแตละรูปแบบ ดังนั้น
จึงควรมีการสังเคราะหภาพรวมใหเห็นถึงความแตกตางและทรัพยากรที่ตองใชในแตละรูปแบบ เพื่อนําไปสูการจัดทํา
policy package ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลในการดําเนินการ รวมถึงควรมีกฎระเบียบที่เอื้อใหทองถิ่นสามารถ
เลือกดําเนินการในรูปแบบที่เหมาะสมกับทองถิ่นของตนได
3) การหนุนเสริมศักยภาพของหนวยงานที่ทําหนาที่ฝายเลขานุการในคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย เนื่องดวยภายใตพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ ไดกําหนดใหสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาเปนหนวยงานหลักที่ดําเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งในดานการวิเคราะห
เพื่อกําหนดนโยบาย การวิเคราะหแนวทางจัดสรรและหาทรัพยากร การเชื่อมตอการดําเนินงานของทุกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานปฐมวัย การศึกษาวิจัย รวมถึงการประเมินและติดตามผล ซึ่งจําเปนตองอาศัย
ทั้งองคความรูและกําลังคนสนับสนุนการดําเนินงานที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถผลักดันนโยบายและแผนการพัฒนา
เด็กปฐมวัยลงสู่ปฏิบัติในทุกประเด็นที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ
4) การสร า งความชั ด เจนในทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข  อ ง
เพื่ อ ให ก ารแปลงนโยบายเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด เนื่ อ งจากป จ จุ บั น มี ก ฎหมายหลายฉบั บ
กอนหนาทีจ่ ะมีการตราพระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ ซึง่ มีคณะกรรมการและอนุกรรมการทีอ่ ย ูภายใตกฎหมาย
และมีแนวทางสงเสริมการพัฒนาในกลุมเด็กปฐมวัยดวยเชนกัน อาทิ พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแหงชาติฯ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ ในการแปลงนโยบายจึงควรมีการบูรณาการรวมกัน เพือ่ กําหนด
แนวปฏิบัติรวมกันที่ชัดเจน และใหการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความเปนเอกภาพอยางแทจริง
2. การนํานโยบายลงสู่การปฏิบัติ
1) การสรางครอบครัวคุณภาพ
(1.1) สรางความเขมแข็งใหครอบครัว โดยสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาครอบครัว
ทั้งการปลูกฝงวิถีการดําเนินชีวิตที่ดี โดยเริ่มจากบทบาทของพ่อแม่ ผูปกครอง การใชสื่อเพื่อเสริมสรางคุณคา
ตอครอบครัว การพัฒนานวัตกรรมเพื่อชวยสื่อสารระหวางสมาชิกในครอบครัว การสรางพื้นที่ใหครอบครัวไดใชเวลา
รวมกัน และการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางบานและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผานกิจกรรมเชือ่ มความสัมพันธ
ระหวางเด็ก ครู ผูปกครอง
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(1.2) ยกระดับโรงเรียนพอแม (Parenting schools) โดยสงเสริมบทบาทของผ ูปกครองในการรวม
พัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพการเยี่ยมบานเด็ก (Home visit) ที่มีการเชื่อมโยงขอมูลการจัดบริการ
“เยี่ยมบาน” ระหวางกระทรวงที่มีการดําเนินการอยู เพื่อใหผู้ปกครองมีความรูและไดรับคําแนะนําที่ถูกตอง
และมีขอมูลเชิงประจักษเพื่อใชสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ การแนะแนวเพื่อใหการชวยเหลืออยางเรงดวน และ
สงตอเด็กไปสู่การชวยเหลือที่เหมาะสม อีกทั้งควรมีการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสําหรับพอแม ผูปกครอง
ที่มีความตองการเฉพาะ โดยเฉพาะการใชสื่อออนไลน์เพื่อสรางภูมิคุ้มกันและบมเพาะใหมีความฉลาดทางดิจิทัล
(Digital Intelligence Quotient) ตัง้ แตยงั เด็ก การสรางวินยั เชิงบวก ฯลฯ เพือ่ ใหพอ แมผปู กครองมีความรูแ ละทักษะ
เพียงพอในการเลี้ยงลูกอยางเหมาะสม
(1.3) กําหนดนโยบายทีเ่ ปนมิตรกับครอบครัวในสถานประกอบการ (Family Friendly Workplace)
โดยการพัฒนากฎระเบียบดานการทํางานใหมคี วามยืดหยุน ตอการดูแลครอบครัว อาทิ การสรางความรวมมือกับนายจาง
เพือ่ กําหนดรูปแบบการทํางานทีห่ ลากหลาย ยืดหยุน การสนับสนุนวันลาเพือ่ การดูแลครอบครัว การขยายจํานวนวันลา
สําหรับหญิงตัง้ ครรภตามอนุสญ
ั ญาองคการแรงงานระหวางประเทศทีก่ าํ หนดวันลาคลอดไวอยางนอย 14 สัปดาห หรือ
ระยะเวลา 6 เดือนหลังคลอด การสนับสนุนนมแมในสถานประกอบการ โดยที่ไมเนนเพียงแตการสรางมุมหรือ
หองนมแม แตยงั ควรเนนการสนับสนุนใหเกิดนโยบายทีส่ ามารถใหแมมเี วลาบีบเก็บนมอยางสม�ำ่ เสมอ มีการอบรมบุคลากร
ใหเขาใจถึงประโยชนดังกลาว
2) ศูนยรับเลี้ยงเด็ก/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยคุณภาพสูง
(2.1) มีระบบฝกอบรมและระบบใหคําปรึกษาแนะนํา (Coaching) /ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)
ที่มีคุณภาพใหครูและผูดูแลเด็กอยางตอเนื่อง โดยรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ในการพัฒนาและฝกอบรม
ใหครูและผู้ดูแลเด็ก ทั้งนี้ ปจจุบันพบวาจํานวนผู้เข้าศึกษาตอในสาขาปฐมวัยลดลงอยางตอเนื่อง ในทิศทางเดียวกับ
การลดลงของการเกิด สงผลใหนาจะเปนโอกาสสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏในการปรับบทบาทรองรับการฝกอบรม
ในลักษณะ in-service เพิ่มเติมและเปนผู้ให้คําแนะนํา (Coach) และเปนพี่เลี้ยง (Mentor) ใหครูในระบบ รวมถึง
สนับสนุนใหเปนแหลงเรียนรูด งู านแลกเปลีย่ นประสบการณดว ยกระบวนการชุมชนการเรียนรูท างวิชาชีพ (Professional
Learning Community) เพื่อใหเกิดแรงบันดาลใจในการทํางานที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ควรมีการสรางแรงจูงใจ
ในการเปนครู/ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย โดยพัฒนาระบบความกาวหนา ดานอาชีพใหชัดเจน เพื่อรักษาครู/ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
ที่มีคุณภาพไวกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไดอยางตอเนื่อง
(2.2) การยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหเปน Learning center ที่มีคุณภาพโดยควรมี
การออกแบบระบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทของแตละพื้นที่บนฐานของศักยภาพและโครงสรางพื้นฐาน
ที่แตละแหงมีพรอมการกําหนดตัวชี้วัดที่สะทอนผลลัพธของการเรียนรูที่เหมาะสมควบคู่การจัดสรรงบประมาณ
ตามศักยภาพและความจําเปน ทั้งนี้ อาจตองมีการจัดทําตนแบบในแตละพื้นที่ เพื่อใหทองถิ่นเขามาเรียนรูและ
สามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของตนเองตอไปได้
(2.3) พัฒนากลไกการตรวจสอบทีม่ คี ณ
ุ ภาพและพิจารณานําเครือ่ งมือดําเนินงานใหม ๆ มาปรับใช
โดยพัฒนากลไกตรวจสอบและติดตามประเมินผลใหสามารถมีการนําใชมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
ไดอยางเกิดประสิทธิผล รวมถึงการพัฒนากลไกใหม ๆ ที่เปดโอกาสใหกับองคกรไมแสวงหากําไร/วิสาหกิจเพื่อสังคม
ที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญรวมดําเนินการในการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
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(2.4) ผลักดันใหเกิดศูนยรับเลี้ยงเด็กออนที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะในสถานประกอบการสําหรับ
กล ุมพอแมทตี่ อ งทํางานและไมมเี วลาเลีย้ งลูก โดยสนับสนุนใหมบี คุ ลากรผูด แู ลเด็กออนทีม่ คี ณ
ุ ภาพในราคาทีเ่ หมาะสม
มีหลักสูตรการอบรมบุคลากรผูดูแลเด็กออนเฉพาะทาง ครอบคลุมเนื้อหาทุกดาน ทั้งดานการเลี้ยงดูเด็ก โภชนาการ
สําหรับเด็ก การพัฒนาเด็กตามหลักจิตวิทยา และการปกปองค ุมครองและการสงเสริมพัฒนาการ
3) ชุมชน/ทองถิ่นเขมแข็ง
(3.1) พัฒนาระบบฝกอบรมและแนะแนวเพื่อยกระดับศักยภาพเจาหนาที่ในทองถิ่น ตั้งแต
คณะกรรมการดานการศึกษาในพืน้ ที่ และเจาหนาทีท่ อ งถิน่ ทีร่ บั ผิดชอบกํากับดูแลศูนยเด็กเล็ก โดยพัฒนาระบบฝกอบรม
และแนะแนวเพิม่ เติม ตัง้ แตการสรางความเขาใจเกีย่ วกับการสอนและการเรียนรูท ถี่ กู ตองการสนับสนุนครูและผูด้ แู ลเด็ก
ในเรื่องการติดตามการเรียนรูของเด็ก ทั้งเรื่องการปรับปรุงสภาพแวดลอมของศูนยและการจัดกิจกรรม การสราง
ความรูค วามเขาใจแกพอ่ แม่/ผูป้ กครอง ซึง่ ปจจัยตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนสําคัญตอความสําเร็จในการพัฒนาสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย
(3.2) สรางระบบจูงใจใหทอ งถิน่ ในการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยสรางความสนใจ
ใหผูบริหารทองถิ่นเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ ทั้งนี้ อาจมาจาก
ความสนใจส ว นตั ว และการที่ ผู ้ น�ำหรื อ นั ก วิ ช าการในพื้ น ที่ ใ ห ค วามสนใจ การเห็ น ผลสํ า เร็ จ ในพื้ น ที่ อื่ น รวมถึ ง
การมี ผู  ก ระตุ  น ในพื้ น ที่ โดยเฉพาะผู ้ อ�ำนวยการโรงพยาบาลที่ จ ะมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในเรื่ อ งพั ฒ นาการของเด็ ก
ใหเขามามีสวนรวมในกระบวนการ ดังนั้น ควรมีมาตรการสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
กับกล ุมผูน าํ /ผูม้ ชี อื่ เสียงในพืน้ ที่ รวมถึงมุง เนนมาตรการสรางความรูค้ วามเขาใจแกคนในทองถิน่ เพือ่ ใหเกิดกระแสสังคม
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อเปนแรงผลักสําคัญที่ทําใหผู้บริหารในทองถิ่น
เห็นถึงความสําคัญของการยกระดับคุณภาพอยางจริงจัง
(3.3) จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย การพัฒนาเด็ก
ไมจํากัดอยู่เพียงพื้นที่ในบานหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แตตองมีการจัดสภาพแวดลอมในชุมชนที่เอื้อตอการพัฒนา
อยางเปนองครวมดวย อาทิ การจัดสภาพแวดลอมนอกหองเรียนโดยพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน (วัสดุ อุปกรณ เครือ่ งเล่น
พืน้ ทีส่ าธารณะ) ทีส่ นับสนุนการเรียนรู้ การสนับสนุนใหเกิดรานขายอาหารทีม่ ปี ระโยชน ความปลอดภัยของการใหบริการ
รับ - สงเด็ก
4) สวนสนับสนุนการดําเนินงานในมิติอื่น ๆ
(4.1) พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลเด็กรายบุคคล (Personalized data) เพือ่ ใชในการกําหนดนโยบาย
จัดสรรงบประมาณ และติดตามพัฒนาการดานตาง ๆ โดยการสราง platform ในการเก็บรวบรวมขอมูลสําคัญ
ทีเ่ ปนตัวชีว้ ดั ตาง ๆ รวมถึงการสรางความเขาใจในเกณฑคะแนนและวิธกี ารเก็บขอมูล ซึง่ ตองฝกอบรมครูและผูเ้ กีย่ วของ
กับการเก็บขอมูลดังกลาว รวมถึงเชือ่ มโยงระบบเก็บขอมูลรายบุคคลกับระบบทีม่ อี ยูอ นื่ ๆ อาทิ ขอมูลการตรวจคัดกรอง
ของกระทรวงสาธารณสุข
(4.2) พัฒนาการศึกษาวิจยั และการสรางมาตรการทีก่ อ ใหเกิดประสิทธิผลตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ประกอบดวย
(4.2.1) การวิจยั เชิงสํารวจระยะยาว (Longtitudinal Survey Study) โดยการศึกษา/เก็บขอมูล
การรับบริการ/พัฒนาการของเด็กคนเดิมในชวงระยะเวลาที่ยาวนานระดับหนึ่ง รวมกับขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม
ของครอบครัวเด็ก เพื่อนําผลการศึกษาไปทําการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ของเด็กปฐมวัย พรอมทั้ง
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วิเคราะหเปรียบเทียบผลการพัฒนาระหวางเด็กที่เร่งเรียนเขียนอาน กับเด็กกลุ่มอื่น ๆ เพื่อนําผลการวิเคราะหมาใช
ในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเรื่องการเลี้ยงดูใหถูกตอง ตลอดจนสรางเครือขายงานวิจัยระหวางหนวยงานตาง ๆ และ
เผยแพรงานวิจัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(4.2.2) งานวิจยั เชิงพฤติกรรม โดยเฉพาะการศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจของพอแม/ผูป กครอง
ในกล ุมตาง ๆ เพือ่ ทําความเขาใจและกําหนดมาตรการตามบริบทเฉพาะกลุม ใหชดั เจนยิง่ ขึน้ อาทิ กล ุมพอแมทหี่ าเชากินค�ำ่
กลุมพอแมระดับกลาง รวมถึงพัฒนาไปสูมาตรการที่จะสามารถปรับเปลี่ยนความเชื่อของพอแมผู้ปกครองบางกลุม
ใหไปสู่การเลี้ยงดูที่ถูกตองตามหลักพัฒนาการเด็ก นอกจากนี้ ควรมีการวิจัย เพื่อสะทอนประสิทธิภาพของบริการ
ทีจ่ ดั ขึน้ สําหรับพอแมผปู้ กครอง เพือ่ ใหรฐั สามารถเลือกลงทุนบนหลักฐานเชิงประจักษในบริการทีเ่ กิดประโยชนตอ เด็ก
และครอบครัวอยางแทจริง
(4.3) พัฒนาระบบสงตอเพื่อชวยเหลือเด็กกลุมเปราะบาง โดยควรมีการพัฒนาระบบการสงตอ
เพื่อใหสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถสงตอเด็กที่มีความเปราะบางเขารับบริการที่มีความจําเปนได เชน หนวยงาน
ดานสวัสดิการสังคม หนวยงานดานสาธารณสุข เปนตน โดยนํากระบวนการจัดการรายกรณี (case management)
เขามาชวยดูแลติดตามการจัดบริการสําหรับเด็กกลุมดังกลาว เพื่อใหแนใจวาเด็กกลุมนี้จะไดรับการสนับสนุน
ทีจ่ ะนําไปสูพ ฒ
ั นาการทีเ่ หมาะสมตอไป ทัง้ นี้ ปจจุบนั กระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาและนํารองระบบ Child Shield
ที่ทําหนาที่คัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง จากฐานขอมูลเด็กที่ใชบริการโรงพยาบาล พรอมทั้ง
เชื่อมโยงขอมูลสูการรับบริการชวยเหลือ และติดตามผานกระบวนการ case management ที่เชื่อมโยงขอมูลของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนั้น การเชื่อมโยงบริการเขาดวยกันจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจะสงผลใหเด็กไดรับ
การปกปองคุ้มครองที่เหมาะสม
(4.4) บูรณาการรวมมือกับกลไกในพืน้ ทีก่ ารพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางเปนองครวมมีผมู้ สี ว นไดสว นเสีย
จํานวนมาก และมีงานหลายสวนทีท่ าํ งานกับเด็กและครอบครัว ดังนัน้ จึงควรมีการบูรณาการกลไกทีม่ อี ยูอ่ ย่างรอบดาน
อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ศูนยพัฒนาครอบครัว เครือขาย
จิตอาสาในชุมชน รวมทั้งพิจารณาเพิ่มเติมกลไกในเชิงระบบที่อาจสงผลสําคัญตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย เชน ระบบ
พี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาในชุมชน ผู้เชี่ยวชาญดานการคุมครองเด็ก ระบบคุ้มครองเด็กในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหเด็กเขาถึงบริการดานการปกปองคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพ
(4.5) ยกระดับแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหเปนแผนบูรณาการเพื่อใหการทํางาน
ดานการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีรูปแบบบูรณาการ (Cross-sectoral Approach) ระหวางสวนราชการที่เกี่ยวของ
สามารถเกิดการทํางานแบบบูรณาการ ทั้งในระดับชาติและเชิงพื้นที่ ทั้งในสวนที่เปนแผนงานและแผนการจัดสรร
งบประมาณ
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และประเมินผล
ภาคราชการของ อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง คณะที่ 3
การบริหารจัดการขยะ
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อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 3 :
การบริหารจัดการขยะ
1. ข้อมูลทั่วไป
		 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กลุมกระทรวง คณะท่ี 3 ไดติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น โครงการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) กําหนด
โดยให อ.ค.ต.ป กลุมกระทรวง คณะที่ 3 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในหัวขอเรื่องการบริหารจัดการขยะ
ซึ่งมีรองศาสตราจารยวรากรณ สามโกเศศ เปนประธาน โดยเรื่องขยะจัดเปนปญหาสําคัญที่อยูคูกับสังคมไทยมานาน
และนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น แมในระยะที่ผานมารัฐบาลจะมีนโยบาย ท่ีกําหนดใหขยะเปนวาระแหงชาติ
จนสามารถแกไขปญหาไดในระดับหน่ึงแมวิธีการในการกําจัดขยะจะทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนกวาในอดีต
อยางไรก็ตาม ปญหาขยะตกคางก็ยังมีสะสมอยูจํานวนมาก และเปนปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม
และสุขอนามัยของประชาชนเปนอยางมาก จึงเปนเรือ่ งท่ที กุ หนวยงานท่เี กีย่ วของจะตองดําเนินการอยางจริงจังมากขึน้
อยางตอเนื่องตอไป
		 จากรายงานสถานการณขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ของกรมควบคุมมลพิษ ปลาสุดคือ ป พ.ศ. 2561
พบวาขยะมูลฝอยท้ังหมดของประเทศมีปริมาณรวม 27.93 ลานตันตอป หรือ 76,529 ตันตอวัน เพ่ิมข้ึนจํานวน
0.56 ลานตัน คิดเปนรอยละ 1.64 ของปทผ่ี า นมา โดยอัตราการเกิดขยะมูลฝอยตอคนตอวันมีปริมาณ 1.15 กิโลกรัม
เนือ่ งจากการเพ่มิ ขึน้ ของจํานวนประชากร การขยายตัวของชุมชนเมือง การสงเสริมการทองเท่ยี ว การปรับเปล่ยี นวิถชี วี ติ
จากสังคมเกษตรกรรมสูสังคมเมืองในหลายพ้ืนท่ี ทําใหการบริโภคเพ่ิมขึ้นสงผลใหปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นดวย
ในการดําเนินการท่ผี า นมา ขยะทีเ่ กิดข้นึ ท้งั หมดจะถูกนํามาคัดแยกเปนขยะเปยกและขยะแหงกอน นําไปกําจัด
โดยขยะเป ย กจะถู ก นํ า ไปฝ ง กลบขณะท่ี ข ยะแห ง บางประเภทจะมี ก ารนํ า มาใช ป ระโยชน ใ หม ถ า ไม ส ามารถ
นํามาใชประโยชนไดดวยวิธีการรีไซเคิล ก็จะถูกนําไปกําจัดโดยวิธีการอ่ืน ๆ เชน การเผา การฝงกลบ การลักลอบทิ้ง
ในพื้นที่ตาง ๆ เปนตน
		 ในป พ.ศ. 2561 ขยะที่ เ กิ ด ข้ึ น จํ า นวน 27.93 ล า นตั น ยกเว น กากของเสี ย อุ ต สาหกรรม จะแบ ง เป น
1) ขยะพลาสติ ก ประมาณ 2 ล า นตั น หรื อ คิ ด เป น ร อ ยละ 7.16 ของจํ า นวนขยะทั้ ง หมด ในจํ า นวนนี้ จ ะมี
การนํากลับมาใชใหมเพียง 0.5 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 25 เทานั้น ที่เหลือจํานวน 1.5 ลานตัน จะนําไปเทกอง
เผากําจัดกลางแจง เผากําจัดในเตาเผาขนาดเล็กที่ไมมีการบําบัดมลพิษทางอากาศ และการลักลอบทิ้งในพื้นที่ตาง ๆ
2) ของเสียอันตรายจากชุมชน ประมาณ 0.63 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 2.25 ของจํานวนขยะทั้งหมด ขยะเหลานี้
ประกอบดวย ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ถานไฟฉาย และแบตเตอรี่ เปนตน จะถูกนําไปกําจัด
โดยมีการจัดการอยางถูกตองเพียงประมาณรอยละ 12.7 ทีเ่ หลือจะนําไปฝงกลบ 3) ขยะอืน่ ๆ เชน ขยะอินทรีย โลหะ
เศษผา ไม ยาง เปนตน จํานวน 25.30 ลานตัน คิดเปนรอยละ 90.58 ของจํานวนขยะทัง้ หมดทีย่ งั มีปญ
 หาในการกําจัด
อยางมาก เพราะมีหลายประเภทปะปนกัน ทําใหตองมีการนํามาคัดแยกกอนที่จะนําไปกําจัด ทําใหเสียเวลา
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และยากตอการกําจัดใหมใหหมดไปอยางรวดเร็วสําหรับกากของเสียอุตสาหกรรม จํานวนทั้งหมด 37 ลานตัน
สามารถนํามากําจัดไดอยางถูกตองเพียง จํานวน 22.02 ลานตัน คิดเปนรอยละ 59.51 จากกากของเสียอุตสาหกรรม
ท้ังหมด โดยเปนกากไมอันตราย 20.8 ลานตัน และกากอันตราย 1.2 ลานตัน สวนที่เหลือ 14.98 ลานตัน นําไป
กักเก็บไวเพื่อทําการบําบัดทําลายฤทธ์ิท้ิง กําจัด จําหนายจายแจก แลกเปล่ียน หรือนํากลับไปใชประโยชนใหม
ในรูปแบบตาง ๆ
กระบวนการกําจัดขยะท่ีเปนอยูในปจจุบันมีหลายวิธี โดยวิธีท่ีกําลังไดรับความสนใจอยางมาก คือ การนํามา
ทําเปนขยะเช้อื เพลิง (Refuse Derived Fuel: RDF) ซ่งึ สามารถนําไปเปนเชือ้ เพลิงเพ่อื ผลิตไฟฟาได แตกย็ งั มีขอ จํากัด
ในเรื่องของโรงงานผลิต ตลอดจนประเภทและจํานวนขยะท่ีสามารถนํามาทําได บางพื้นท่ีตองนําไปดําเนินการ
ในจั ง หวั ด อื่ น ๆ ทําใหไ มมีมีขยะท่ีสามารถนํามาทํ า เป น RDF ไม เ พี ย งพอ และอี ก วิ ธี คื อ การฝ ง กลบ ซ่ึ ง ขยะ
ที่ฝงกลบอยูนี้ ในอนาคตหากมีความตองการเช้ือเพลิงขยะเพ่ือนํามาผลิตไฟฟามากขึ้น จะสามารถขุดขยะเหลานี้
มาทําเปน RDF ได ซึ่งจะมีสวนชวยลดปญหาขยะตกคางไดมาก
ตารางแสดงปริมาณขยะมูลฝอยลาสุดที่เกิดข้ึน ในป พ.ศ. 2561
ปริมาณ
ขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น

ปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่กําจัด
อยางถูกตอง
ปริมาณ

ปริมาณ
ปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่กําจัด ขยะมูลฝอย ที่นํากลับ
อยางไมถูกตอง
ไปใชประโยชนใหม
(รีไซเคิล ทําปุยอินทรีย)

(ลานตัน)

(ลานตัน)

รอยละ

(ลานตัน) รอยละ (ลานตัน)

27.93

10.85

38.85

7.32

26.21

9.76

ปริมาณ
ขยะมูลฝอย
ตกคาง
(จากการสํารวจ)

รอยละ

(ลานตัน)

34.94

4.52

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ
ตารางแสดงปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน
ของเสียอันตราย
จากชุมชน

ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส

อื่น ๆ เชน ถานไฟฉาย
แบตเตอรี่

ไดรับการจัดการ
อยางถูกตอง

(ลานตัน)

(ลานตัน)

ร้อยละ

(ลานตัน)

ร้อยละ

(ลานตัน)

0.63

0.42

65

0.22

35

0.08
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กากของเสียอุตสาหกรรม
เขาสูระบบการจัดการ

กากของเสียไมเปนอันตราย

กากของเสียอันตราย

(ลานตัน)

(ลานตัน)

(ลานตัน)

22.02

20.82

1.2
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุมกระทรวง คณะท่ี 3 ไดเห็นความสําคัญ
จากปญหาขยะซ่ึงเปนปญหาสําคัญของประเทศที่ตองเรงดําเนินการ จึงกําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาปญหาขยะในประเทศไทย ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อหาแนวทางแกไข รวมทั้งมีขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการแกไข ปรับลด สงเสริมการแกไข
ปญหาขยะในประเทศไทยใหลดลง เพ่อื ใหหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบและทีเ่ ก่ยี วของรับขอสังเกตและขอเสนอแนะไปพิจารณา
ดําเนินการ ท้ังนี้ ไดมีการเชิญหนวยงานที่รับผิดชอบและหนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมท้ัง ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและ
ประสบการณในการบริหารจัดการขยะมาใหขอมูล ไดแก กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย
กรมควบคุมมลพิษ และกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร และอาจารยสันติวิภา พานิชกุล กรรมการผูจัดการ บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท เอ็นเนอยี่ แอนด
เอ็นไวรอนเมนท จํากัด รวมท้งั ไดมกี ารลงพืน้ ท่เี พือ่ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ขยะทัง้ 4 ประเภท ประกอบดวย
ขยะมูลฝอยขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ และขยะทะเลและชายฝง ณ องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง
เทศบาลตําบลฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เมืองพัทยา เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี เทศบาลตําบลทากวาง อําเภอสารภี เทศบาลตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
บริษัท วงษพาณิชย เทศบาลบานคลอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และองคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
จากการรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานที่รับผิดชอบ และหนวยงานที่เก่ียวของ รวมทั้งลงพ้ืนท่ี จังหวัด
ท่ีนาจะมีปญหาการจัดการขยะ และจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะท่ีดี พบวา มีปญหาอุปสรรคท่ีตองเรงดําเนินการ
แกไข เพ่ือใหปญหาขยะซ่ึงปจจุบันลนเมืองไดลดลงหรือหมดไป รวมท้ังมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้
			l ขอคนพบและขอเสนอแนะ
				 1. ปญหาการเพ่ิมขึ้นของขยะ
					ปจจุบันการบริหารจัดการในการกําจัดขยะยังไมประสบผลสําเร็จ เน่ืองจากประชาชนยังขาด
ความเขาใจ และไมใสใจในการท้ิงขยะ อีกท้ังไมทราบวาปจจุบันปญหาขยะของประเทศไทยมีความรุนแรง โดยเฉพาะ
ขยะพลาสติกที่ตกคางอยูในอันดับ 6 ของโลก สาเหตุเนื่องมาจากไมมีการคัดแยกขยะ ทําใหไมสามารถแยกประเภท
ของขยะได มีขยะเปยกปะปนอยูกับขยะทั่วไป (ขยะอินทรีย เศษอาหาร และขยะแหงขวดพลาสติก แกวพลาสติก
ถุงพลาสติก กระปอง ฝาอะลูมเิ นียม และขวดแกว) ทําใหยากตอการนําไปกําจัด การจะแกปญ
 หา ขยะใหเปนรูปธรรม
จะตองเกิดจากความเขาใจ ความรวมมือ และมีจิตสํานึกในการคัดแยกขยะอยางจริงจัง จากทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทุกคน โดยการสรางการรับรู และความเขาใจถึงประโยชนทจ่ี ะเกิดจากการคัดแยกขยะ
ตัง้ แตตน ทาง โดยมีการรณรงค ประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึกในการทิง้ ขยะคัดแยกขยะ และมีการปลูกฝงใหเด็กนักเรียน
รูจักการคัดแยกขยะใหถูกวิธีซึ่งในเร่ืองน้ีควรมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)
กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร รับไปดําเนินการ
2. ปญหาความไมสอดคลองกันในการแบงประเภทถังขยะขององคกรตาง ๆ
					การแบ ง ประเภทถั ง ขยะขององค ก รต า ง ๆ ยั ง มี ค วามแตกต า งกั น บางแห ง กํ า หนด 4 ถั ง
บางแหง 3 ถัง และคําอธิบายไมชัดเจน ทําใหคนท้ิงขยะเกิดความสับสน ท้ิงขยะไมถูกถัง ควรมีการประชาสัมพันธ
ถึงประเภทขยะท่ีจะท้ิง โดยควรมีการกําหนดจํานวนถัง ประเภทของถังขยะใหชัดเจน รวมท้ังควรมีคําอธิบายและ
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รูปภาพประกอบบนถังขยะเพือ่ ใหมคี วามชัดเจน เขาใจงาย และเขาใจตรงกัน เชน จําแนกออกเปน 4 ถัง ประกอบดวย
1) ขยะทัว่ ไป คือขยะทีไ่ มใชขยะยอยสลายได หรือไมใชขยะรีไซเคิล เชน ถุงแกงใสอาหาร โฟม หรือฟอยล์เปอ นอาหาร
2) ขยะเปยก คือ ขยะที่ยอยสลายไดงาย เชน เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม 3) ขยะรีไซเคิล คือ กระดาษ
พลาสติกทีไ่ มเลอะอาหารหรือลางสะอาดแลว แกว แกวพลาสติกโลหะ เศษผา ไมยาง และ 4) ขยะอันตราย คือ ขยะ
ทีม่ สี ารเคมี หรือสารอันตรายปนเปอ น เชน แบตเตอร่ี หลอดไฟฟลูออเรสเซนส นอกจากนี้ ยังพบวาทีแ่ มจะมีการคัดแยก
ในบานแลว แตหนวยทีเ่ ก็บก็ยงั ตองนําขยะไปแยกใหมอกี ครัง้ เพราะแยกไมตรงตามความตองการ จึงควรสรางแรงจูงใจ
ใหแกประชาชนในการคัดแยกขยะ เชน ครัวเรือนใดมีถังมาวางหนาบานและแยกขยะใสถังตามประเภทขยะที่กําหนด
จะไดรับการลดคาบริการเก็บขยะใหครึ่งราคา หรืออาจมีรางวัลสําหรับครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะกอนทิ้ง หรือ
การเก็บคาบริการเก็บขยะแพงขึ้นในกรณีที่มีจํานวนขยะเพิ่มขึ้นและไมมีการคัดแยกขยะ ซึ่งในเรื่องนี้ควรมอบหมาย
ใหกระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) และกรุงเทพมหานคร รับไปดําเนินการ
3. ผูนํา
					ผนู าํ มีสว นสําคัญอยางย่งิ ท่จี ะทําใหการดําเนินการบริหารจัดการขยะประสบความสําเร็จ ตัวอยางเชน
โครงการธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิตขององคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง นายกองคการบริหารสวนตําบล
บางบัวทอง มีความเปนผูนําโดยสามารถสรางแรงจูงใจใหแกประชาชน และมีความสามารถสรางการมีสวนรวม
ของคนในชุมชน ตองทําใหประชาชนเขาใจวัตถุประสงคของโครงการ และประชาชน มองเห็นประโยชนของโครงการ
ซ่ึ ง จะทํ า ให ชุ ม ชนมี ค วามเข ม แข็ ง โดยการดํ า เนิ น โครงการธนาคารคั ด แยกขยะประกั น ชี วิ ต ก อ นเร่ิ ม โครงการ
จะมีการฝกอบรมกอนและมีการดําเนินการแบบเครือขาย รวมถึงมีการเวียนรับซื้อขยะ เพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหแกสมาชิกท่ีมีเวลาวางไมตรงกัน รวมท้ังมีธนาคารของรัฐบาล (ธนาคารออมสิน) เขามาชวยในดานวิชาการ
ซึ่ ง ในเร่ื อ งน้ี ค วรมี ก ารผลั ก ดั น ให ชุ ม ชนอ่ื น ๆ นํ า โครงการธนาคารคั ด แยก ขยะประกั น ชี วิ ต ไปใช เ ป น ต น แบบ
ในการดําเนินการบริหารจัดการขยะในชุมชน อยางไรก็ตามการดําเนินโครงการยังมีความเส่ียง หากมีผูเสียชีวิต
จํานวนมากในเวลาเดียวกันอาจทําใหจํานวนเงินไมเพียงพอที่จะจายใหแกสมาชิกท่ีเสียชีวิต ควรมีการศึกษาความเส่ียง
และหาแนวทางแกไขไวดวยซ่ึงในเรื่องน้ีควรมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) และ
ธนาคารของรัฐรับไปดําเนินการ
4. ขาดความเช่ือมโยงขอมูลของหนวยงาน
ปจจุบันการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาขยะมีหลายหนวยงานท่ีมีการบริหารจัดการท่ีแตกตางกัน
มีระบบฐานขอมูลแยกออกจากกัน และขาดความเชื่อมโยงกันในการนําขอมูลมาใชประโยชนรวมกันไดในทันที
จึงควรสนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของหนวยงานตาง ๆ เขาดวยกัน เชน ขอมูลเก่ียวกับปริมาณ
มูลฝอยที่เกิดข้ึนมีการกําจัดแลวจํานวนเทาใด จํานวนคงเหลือปลายทางท่ีตองกําจัด ซึ่งในเร่ืองนี้กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ควรเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ
5. ทองถิ่นยังขาดความสนใจในการแกปญหาขยะ
เนื่องจากสวนใหญใหความสําคัญกับโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) ดานอื่น ๆ มากกวา
เชน การสรางถนน สรางตลาด จึงละเลยปญหาดานขยะและสภาวะแวดลอมสงผลตอสภาพดิน นํ้าผิวดิน น้ําใตดิน
นํา้ ทะเล มลพิษทางอากาศ (กลิน่ ) เชือ้ โรค ซ่งึ เปนปญหาสาธารณสุขท่สี ง ผลตอสุขภาพของประชาชนในทองถ่นิ โดยตรง
และมักนําไปสูปญหามวลชน โดยไมมีทิศทางในการแกไขและปองกันการตอตานของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
ทําใหภาพการพัฒนาที่ยั่งยืนไมสามารถเกิดข้ึนได รัฐบาลควรใหความสําคัญ โดยกําหนดเปนนโยบายใหทองถ่ิน
ตองมีแผนการบริหารจัดการขยะ ซ่ึงในเร่ืองน้ีควรมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)
รับไปดําเนินการ
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6. ไมมีการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดในทุกพื้นท่ีของประเทศ
รั ฐ บาลควรบู ร ณาการกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งจากทุ ก กระทรวงให เ ป น กฎหมายฉบั บ เดี ย ว
ครอบคลุมการจัดการขยะทุกประเภท (ขยะชุมชน ขยะติดเชื้อ ขยะอุตสาหกรรม ขยะอันตราย ขยะเกษตรกรรม
ขยะอิเล็กทรอนิกส) โดยรัฐบาลควรดําเนินการเก็บคาธรรมเนียมการทองเที่ยว และนําภาษีตาง ๆ มาใชในการบริหาร
จัดการในเรื่องสิ่งแวดลอมดวย รวมท้ังควรกําหนดคาธรรมเนียมการจัดการขยะใหเพียงพอตอการบริหารจัดการ
โดยกําหนดมาตรการใหครัวเรือนที่ไมคัดแยกขยะกอนท้ิงตองเสียคาธรรมเนียมเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังควรกําหนด
มาตรการหรือกําหนดบทลงโทษอยางจริงจังในการดําเนินการกับผูท ท่ี งิ้ ขยะไมถกู ท่ี โดยเฉพาะท้งิ ลงแมนา้ํ ลําคลอง และ
ควรกําหนดวิธกี ารให อปท. ในพ้นื ท่ดี าํ เนินการวาจางภาคเอกชนจัดเก็บขยะ โดยเสียคาธรรมเนียมเปนมาตรฐานเดียวกัน
ซ่ึงในเรื่องน้ีควรมอบหมายใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร
รับไปดําเนินการ
7. ไมมีการควบคุมการใชวัสดุท่ีนํามาผลิตพลาสติก
การดําเนินธุรกิจบางประเภทของบางบริษัทยังใชพลาสติก PVC ซึ่งเปนวัสดุพลาสติกอันตราย
หากตองการกําจัดตองกําจัดโดยวิธสี บั ละเอียด ก็จะกอใหเกิดการปนเปอ นไปกับหิน ดิน ทราย และเมือ่ เกิดการเผาไหม
ก็ จ ะก อ ให เ กิ ด สารก อ มะเร็ ง และก า ซมี เ ทนสู ง ซ่ึ ง ทํ า ให เ กิ ด ปรากฏการณ เรื อ นกระจก หน ว ยงานท่ี รั บ ผิ ด ชอบ
ควรให ค วามสํ า คั ญ และหาแนวทางในการแก ไขป ญ หา ซึ่ ง ในเรื่ อ งนี้ ค วรมอบหมายให ก ระทรวงอุ ต สาหกรรม
รับไปดําเนินการ
8. ปญหาการบริหารจัดการในการกําจัดขยะติดเชื้อ
					ป จ จุ บั น การกํ า จั ด ขยะติ ด เช้ื อ ในหลายจั ง หวั ด มี ก ารขนส ง ขยะติ ด เชื้ อ ไปกํ า จั ด ข า มจั ง หวั ด
ซึง่ มีระยะทางไกล หากบรรจุไมรดั กุมพออาจมีความเส่ยี งท่ขี ยะติดเช้อื จะรวงหลนระหวางทางทําใหเช้อื โรคแพรกระจาย
และเกิดอันตรายในเร่ืองของสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งในเร่ืองนี้ควรมอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุข
รับไปดําเนินการ
9. พื้นที่การฝงกลบหายากมากขึ้น
					เน่ืองจากมีการตอตานของประชาชนในพ้ืนที่ ในอนาคตอาจมีปญหาไมมีพืน้ ที่ใหฝงกลบในเรื่องนี้
ควรศึกษาและจัดหาพื้นท่ีฝงกลบเพ่ือเตรียมความพรอมหากบอฝงกลบเต็ม และสรางความเขาใจใหกับประชาชน
ในพ้ืนที่ โดยประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัด และวิเคราะหผลกระทบกับประชาชนท่ีอยูใกลเคียง
กั บ สถานที่ น้ั น รวมทั้งสงเสริมใหมีก ารผลิตเชื้ อ เพลิ ง จากขยะ (RDF) และการสร า งโรงไฟฟ า ในการกํ า จั ด ขยะ
เพือ่ ลดปริมาณการฝงกลบขยะ แตทงั้ น้ตี อ งมีการศึกษาถึงขนาด (scale) และความคมุ คาในการลงทุนและการบริหารจัดการ
ซ่ึงในเร่ืองนี้ควรมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) รับไปดําเนินการ
10. ไมมีการทําการศึกษาและวิเคราะหองคประกอบของขยะ
เนื่ อ งจากป จ จุ บั น ยั ง ไม มี ก ารทํ า การศึ ก ษาและวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบของขยะ ดั ง น้ั น
ควรใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทําการศึกษาและวิเคราะหองคประกอบของขยะ เน่ืองจาก
วัสดุหรือองคประกอบของขยะจะเปล่ียนแปลงตามแบบแผนการดํารงชีวิตของประชาชน
11. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม
					 ปจจุบันบุคลากรที่มีความรูในเรื่องส่ิงแวดลอมยังมีจํานวนนอย ดังน้ัน ควรสงเสริมใหบุคลากร
มีความรูความเขาใจในเร่ืองสิ่งแวดลอมมากข้ึน และสงเสริมใหสถานศึกษาทุกแหงมีการสอนและปลูกฝงจิตสํานึก
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ใหนักเรียน มีวินัย รูจักแยกขยะกอนท้ิง และปลูกฝงใหนักเรียนนํากลับไปใชท่ีบานดวย ซึ่งในเร่ืองนี้ควรมอบหมาย
ใหกระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
กระทรวงศึกษาธิการ รับไปดําเนินการ
12. หนวยงานที่มีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการขยะ
เนื่องจากการบริหารจัดการขยะของประเทศเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐ
หลายแหง ท้ังระดับประเทศและระดับทองถ่ิน และตองอาศัยการประสานงานระหวางหนวยงานเหลาน้ีอยางใกลชิด
และตอเน่อื งเพ่อื ใหประสบผลสําเร็จในการแกปญ
 หาการบริหารจัดการขยะ ดังนัน้ จึงจําเปนตองมีกลไกเพือ่ เอือ้ อํานวย
ใหเกิดการประสานงานระหวางหนวยงานทีเ่ ก่ยี วของไดอยางจริงจัง โดยแนวทางหนึง่ ในการสรางกลไกการประสานงาน
คือ ควรต้งั คณะกรรมการในการบริหารจัดการขยะในภาพรวมของประเทศโดยมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี
ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน มีหนวยงานท่ีเกี่ยวของเปนกรรมการ และมีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และกระทรวงมหาดไทย เปนเลขานุการรวมกัน
13. การขาดเทคโนโลยีในการกําจัดขยะติดเช้ือที่มีประสิทธิภาพ
การขาดเทคโนโลยีในการกําจัดขยะติดเช้ือที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในทองถ่ิน ซ่ึงพบวา
ปจจุบนั มีเตาเผาท่มี รี ะบบบําบัด และเตาเผาอยางเดียวยังไมมมี าตรฐานเพียงพอทําใหมโี อกาสกระจายออกไปขางนอกได
จึ ง ควรมอบหมายให ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม (กรมควบคุ ม มลพิ ษ ) กระทรวงมหาดไทย
(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) รับไปดําเนินการ
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อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 1 :
ระบบขอมูลภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ
1. ข้อมูลทั่วไป
คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) เฉพาะกิ จ คณะที่ 1 ได ้ ติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินโครงการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ตามที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ก�ำหนด โดยให้ อ.ค.ต.ป.
เฉพาะกิ จ คณะที่ 1 ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผล ในหั ว ข้ อ เรื่ อ งระบบข้ อ มู ล ภาครั ฐ เพื่ อ การตั ด สิ น ใจ
ซึ่งมี ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นประธาน โดยเริ่มต้นจากการรวบรวมสภาพปัญหาของระบบติดตามประเมินผล
ของหน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบัน และวิเคราะห์ข้อมูลความเพียงพอและความเชื่อมโยงของข้อมูลในระบบต่าง ๆ
ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการก�ำหนดนโยบาย แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงตรวจสอบและติดตามประเมินผลคุณภาพของการด�ำเนินการตามแผนงานโครงการ
และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ เพื่อช่วยในการวางแผนการด�ำเนินงาน
การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ส�ำหรั บ แนวทางในการติ ด ตามฯ ได้ ใช ้ ห ลั ก การของวงจรคุ ณ ภาพ หรื อ Plan-Do-Check-Act : PDCA
เป็นกรอบในการวิเคราะห์ระบบข้อมูลต่าง ๆ ของส่วนราชการเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีคุณภาพ กล่าวคือ
ข้อมูลที่ใช้วางแผนการด�ำเนินงานอย่างรอบคอบ (Plan) ข้อมูลในการปฏิบัติและด�ำเนินการตามแผน (Do) ข้อมูล
ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) และการสรุปผลการด�ำเนินงานและตรวจสอบประเมินผลเพื่อให้เห็น
ภาพรวมของบรรลุเป้าหมายตามแผนและนโยบายที่ก�ำหนดขึ้นส�ำหรับใช้ในการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงการก�ำหนด
นโยบายอย่ า งเหมาะสม (Act) และมุ ่ ง เน้ น การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลระบบข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู ่ แ ล ้ ว
ของหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการวางแผนนโยบาย และติดตามประเมินผลเป็นส�ำคัญ
จากการศึกษาสภาพปัญหาของระบบติดตามประเมินผลของหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนวิเคราะห์รูปแบบ
ของการรายงานที่ใช้ในการตรวจสอบประเมินผลของหน่วยงานที่มีบทบาทหลัก โดยคัดเลือกระบบติดตามประเมินผล
ที่มีการด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบันมาเป็นกรณีศึกษา อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 1 ได้มีข้อค้นพบเกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาของระบบการวางแผน ติดตามและประเมินผลของประเทศ กล่าวคือ ปัจจุบันการก�ำหนดนโยบายยังไม่ได้เป็น
วงจรที่มีคุณภาพ ข้อมูลที่จ�ำเป็นต้องใช้ในแต่ละขั้นตอนจัดเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญต่อการตัดสินใจ และจ�ำเป็น
ต้องมีการพัฒนาระบบทีส่ ามารถเชือ่ มโยงแลกเปลีย่ นข้อมูลอันน�ำไปสูก่ ารวิเคราะห์ส�ำหรับการตัดสินใจอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ในขั้นต่อไปได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ สามารถสรุปปัญหาได้ ดังนี้
2. สรุปผลการด�ำเนินงาน และข้อค้นพบที่ส�ำคัญ
		2.1 ข้อมูลขาดการเชื่อมโยงระบบที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายที่มีประสิทธิภาพ
โดยหน่วยงานต่าง ๆ มีการจัดท�ำเก็บข้อมูลที่กระจัดกระจาย และมีหลายระบบซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถ
เชื่อมโยงกันระหว่างระบบได้ส่งผลให้เป็นภาระกับส่วนราชการในการจัดท�ำรายงานส่งให้กับหน่วยงานติดตาม
ประเมินผลต่าง ๆ ซึง่ มีทงั้ การรายงานในรูปแบบกระดาษ ไฟลข์ อ้ มูล การกรอกขอ้ มูลแบบ Online ผา่ นระบบหรือเว็บไซต์
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ทั้งนี้ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบกับระบบในรูปแบบดิจิทัลยังมีอยู่น้อยมาก นอกจากนี้ การก�ำหนดนโยบาย
ยังมีข้อมูลย้อนหลังที่ไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะข้อมูลเชิงประจักษ์
สั ม ฤทธิ์ ผ ลจากผลการด�ำเนิ น งานในอดี ต ข ้ อ มู ล แวดล้ อ มรอบด้ า น และข้ อ มู ล ความต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง ดั ง นั้ น
ส่วนใหญ่จึงก�ำหนดนโยบายโดยอ้างอิงจากนโยบายเดิมมาวิเคราะห์เพิ่มเติม หรือก�ำหนดนโยบายตามกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลก ส่วนใหญ่จึงมีเนื้อหาที่กว้างและครอบคลุมมากเกินไป ขาดการเน้นจุดส�ำคัญ ส่งผล
ให้เกิดความซ�้ำซ้อนในเชิงเป้าหมายและแผนการด�ำเนินงานที่อาจท�ำให้เกิดความซ�้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ
ตามไปด้วย
		2.2 ความซ�้ ำ ซ้ อ นของการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ในหน ่ ว ยงานที่ ท�ำหน้ า ที่ ก�ำหนดนโยบาย และหน ่ ว ยงาน
ที่ท�ำหน้าที่ติดตามประเมินผล ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ติดตามประเมินผลหลายหน่วยงาน ซึ่งแตกต่างกันไป
ตามมิตขิ องความรับผิดชอบ ทัง้ ในรูปแบบของคณะกรรมการและหน่วยงานกลาง อีกทัง้ หน่วยงานติดตามประเมินผลต่าง ๆ
ยังมีระบบการท�ำงานและการจัดท�ำขอ้ มูลทีไ่ มส่ ามารถเชือ่ มโยงระหวา่ งกันได้ หรือมีวธิ กี ารหรือมาตรฐานทีแ่ ตกตา่ งกัน
โดยเฉพาะรูปแบบข้อมูล เอกสาร และแบบฟอร์มการรายงาน ที่ยากต่อการน�ำมาประมวลผลดังนั้น ข้อมูลที่มาจาก
ระบบที่พัฒนาขึ้นแตกต่างกันอาจมีผลลัพธ์ที่คลาดเคลื่อนกันได้ แม้ว่าข้อมูลชนิดเดียวกัน
		2.3 ขาดระบบคัดกรองความถูกต้องความครบถ้วนของข้อมูล และข้อมูลไม่ทันสมัย เนื่องจากระบบ
ทีไ่ ดร้ บั การพัฒนาขึน้ เพือ่ ใช้ตดิ ตามประเมินผล ส่วนใหญ่มรี อบระยะเวลาการติดตามประเมินผลเป็นรายเดือน รายไตรมาส
ราย 6 เดือน หรือรายปี โดยยังขาดการออกแบบระบบที่สามารถติดตามความก้าวหน้าแบบทันท่วงที (real-time)
นอกจากนี้ ยั ง ขาดการติ ด ตามและประเมิ น ผลเชิ ง พื้ น ที่ ที่ เ ป็ น พื้ น ที่ จ ริ ง โดยไม่ ส ามารถก�ำหนดพิ กั ด (ปั ก หมุ ด )
ของโครงการได้จริง หลายโครงการที่ด�ำเนินการในพื้นที่ แต่ส่วนราชการเลือกปักหมุดที่กระทรวง/กรมในส่วนกลาง
ท�ำให ้ ร ะบบไม ่ ส ามารถติ ด ตามเชิ ง พื้ น ที่ ไ ด้ และประการส�ำคั ญ คื อ ระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลในปั จ จุ บั น
ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ รายงานผลการด�ำเนินงาน โดยไม่ได้มีระบบการคัดกรองความถูกต้อง
และความครบถ้วนของข้อมูลที่ชัดเจน ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ โดยหัวหน้าส่วนราชการอาจไม่ได้รับทราบ
เนื้อหาของข้อมูลที่รายงานเข้าระบบ ซึ่งอาจส่งผลต่อการประเมินผลของส่วนราชการนั้น ๆ ได้
		2.4 เจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ ต้ อ งใช้ เวลาในการพั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ร ะบบที่ ทั น สมั ย เนื่ อ งจากมั ก ติ ด กั บ ดั ก
การไม่สามารถปรับตัวในการใช้ระบบและเทคโนโลยีทที่ นั สมัยไดม้ ากนักโดยนิยมปฏิบตั ติ ามวิธกี ารเดิม ๆ ทีส่ บื ทอดกันมา
ดังนั้น การปรับเปลี่ยนวิธีการท�ำงานที่ใช้องค์ความรู้ใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ผ่านการพัฒนาระบบดิจิทัลจึงจ�ำเป็น
ต้องใช้ระยะเวลา นอกจากนี้ ผลจากการที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ภายนอกด้านเทคโนโลยี
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว อาจเปน็ ชอ่ งทางใหเ้ กิดการแสวงหาประโยชน์ผา่ นการอาศัยความรูท้ ไี่ ม่เท่าทันโดยมิชอบได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดซือ้ จัดจ้างระบบทีม่ รี าคาสูงเกินจริง หรือระบบทีจ่ ะพัฒนาขึน้ ไมส่ ามารถน�ำมาใชป้ ระโยชนไ์ ด้จริง
ท�ำให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณของภาครัฐ
		2.5 ขาดการบู ร ณาการระบบที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และไม่ ส ามารถแลกเปลี่ ย นเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ระหว่ า งกั น ได้
โดยภาครัฐยังไม่มีการออกแบบการพัฒนาระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงอย่างเป็นล�ำดับขั้นตอนจากยุทธศาสตร์ในภาพใหญ่
ที่ถ่ายทอดไปสู่การก�ำหนดยุทธศาสตร์หรือแผนระดับชาติในระดับย่อยแต่ละด้าน ส่วนใหญ่เป็นลักษณะด�ำเนินการ
แบบตา่ งคนตา่ งท�ำ ตา่ งคนตา่ งคิด และตา่ งหนว่ ยงานต่างพัฒนาข้อมูลและระบบขึน้ เองตามทีอ่ อกแบบภายใต้ภารกิจของตน
โดยไมไ่ ดค้ �ำนึงในภาพรวมของการเชือ่ มโยงให้เกิดการวิเคราะห์ตงั้ แต่ตน้ น�ำ 
้ กลางน�ำ 
้ ปลายน�ำ้ ทีช่ ดั เจน ส่งผลให้มรี ายการ
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ที่แต่ละหน่วยงานให้กรอกซ�้ำซ้อนค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การขาดการบูรณาการข้อมูลและระบบข้อมูลทั้งภายใน
หนว่ ยงานและระหวา่ งหนว่ ยงาน สง่ ผลใหเ้ กิดความซำ�้ ซอ้ นในการปฏิบตั งิ าน อีกทัง้ ไมส่ ามารถดึงขอ้ มูลจากหนว่ ยงานอืน่
มาใชไ้ ดโ้ ดยตรง ท�ำใหข้ าดเอกภาพของขอ้ มูลเพือ่ ใชป้ ระกอบการตัดสินใจของผูบ้ ริหารสว่ นราชการ ประการส�ำคัญ คือ
ขาดการจัดท�ำข้อมูลอ้างอิง (Reference Data) ที่เป็นมาตรฐานกลางในการใช้ร่วมกันระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ
ทั้งในมิติของข้อมูล เลขทะเบียน (ID) เลขรหัสโครงการ ชื่อโครงการ การเรียกชื่อเอกสารที่เป็นเรื่องเดียวกัน
2.6 ขาดการจัดเก็บข้อมูลการท�ำธุรกรรมจ�ำแนกตามรายการต่าง ๆ โดยระบบที่พัฒนาขึ้นในปัจจุบัน
ยังไม่มีการเก็บบันทึกข้อมูลการท�ำธุรกรรม (Transaction Record Keeping) ที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้ระบบ
ซึ่ ง สามารถน�ำมาวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ได้ ใ นหลากหลายมิ ติ อาทิ การวิ เ คราะห ์ แ ละจั ด ล�ำดั บ ความส�ำคั ญ ของข ้ อ มู ล
การวิเคราะห์ความนิยม ความทันสมัยของหน่วยงานหรือบุคลากรที่ใช้งานบ่อย พฤติกรรมการใช้งาน เป็นต้น
ทั้ ง นี้ หากมี ก ารออกแบบแพลตฟอร์ ม กลางในการแลกเปลี่ ย นเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ภาครั ฐ โดยเก็ บ เฉพาะข ้ อ มู ล
การด�ำเนินธุรกรรม โดยมีระบบคัดกรองความถูกต้องของการด�ำเนินธุรกรรมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง
อย่างครบถ้วนจะเป็นการลดภาระของส่วนราชการ และเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ของการด�ำเนินกิจกรรมตา่ ง ๆ และสามารถสังเกตความผิดปกติในประเด็นตา่ ง ๆ รวมทัง้ วิเคราะหส์ าเหตุทที่ �ำใหโ้ ครงการ
บรรลุ/ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้
		2.7 การเข้าใช้งานระบบมีหลายรูปแบบและส่วนใหญ่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจริง
การไม่ได้ก�ำหนดรูปแบบของบัญชีผู้เข้าใช้งานระบบภาครัฐ ท�ำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
จริงหรือไม่ โดยปัจจุบันระบบต่าง ๆ จะส่ง Username & Password ให้แก่ผู้กรอกข้อมูลแยกกัน โดยไม่ได้อ้างอิง
กับอีเมลของหนว่ ยงาน สง่ ผลใหผ้ ทู้ ที่ �ำหนา้ ทีก่ รอกขอ้ มูลมี Username & Password หลายบัญชีแยกกัน เพือ่ เขา้ ใชง้ าน
ในแตล่ ะระบบ อีกทัง้ เจา้ หนา้ ทีข่ องรัฐยังใช้ free email หรืออีเมลของต่างประเทศในการติดต่อราชการ ส่งผลต่อการรัว่ ไหล
ของข้อมูลภาครัฐไปยังเครือ่ งแมข่ า่ ย (server) ในต่างประเทศได้งา่ ย กระทบความมัน่ คงในการบริหารราชการแผน่ ดิน
			 ปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการขาดการออกแบบให้ระบบต่าง ๆ สามารถบูรณาการแลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงกันได้ ท�ำให้การด�ำเนินการมีความซ�้ำซ้อน ข้อมูลที่ได้ยังไม่สามารถประเมินความส�ำเร็จของเป้าหมาย
ได้อย่างครบถ้วน ไม่เห็นถึงความเชื่อมโยงว่าผลการด�ำเนินการตามบทบาทภารกิจของส่วนราชการ และแผนงาน
โครงการที่ ส่ ว นราชการด�ำเนินการ มีความสอดคล้ อ งและส่ ง ผลถึ ง การผลั ก ดั นให้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด ท�ำให้ผู้บริหาร
ขาดข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ครบถ้วนในทุกมิติของการด�ำเนินการ
			 ดั ง นั้น เพื่อให้ ก ารบริห ารจัดการภาครั ฐ มี ร ะบบข้อ มู ล ภาครั ฐ เพื่ อ การตั ดสิ นใจ เป็ นกลไกในการน�ำ
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดยหน่วยงานเกี่ยวข้องด�ำเนินการ
โดยมีเป้าหมายร่วมกัน ตั้งแต่การวางแผน การน�ำแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน
ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพื้นที่ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) เฉพาะกิจ คณะที่ 1 จึงมีข้อเสนอแนะให้มีการน�ำหลักการของวงจรคุณภาพ หรือ PDCA
มาใช ้ ใ นการบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ ให้ มี ก ารติ ด ตามการด�ำเนิ น การกิ จ กรรมต ่ า ง ๆ ที่ ต ่ อ เนื่ อ ง และมี ข ้ อ เสนอแนะ
ในการเชื่อมโยงและบูรณาการระบบการวางแผน ติดตามและประเมินผลของภาครัฐ เพื่อให้เกิดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
และน�ำไปประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ดังนี้
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ข้อเสนอแนะ
1. ใช้ระบบ eMENSCR เป็นระบบกลางในการติดตามประเมินผลของทุกส่วนราชการ
เสนอใหใ้ ชร้ ะบบ eMENSCR ของส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ ชาติ เปน็ ระบบกลาง
ในการรับขอ้ มูลเขา้ (Input) จากส่วนราชการทุกหนว่ ยงาน ซึง่ สว่ นราชการตอ้ งปรับปรุงหลังบา้ นของระบบ (System
Classif ication) ให้ตรงกัน เพื่อให้รับข้อมูลเข้าจากระบบ eMENSCR ได้ ทั้งนี้ ส่วนราชการควรตั้งงบประมาณปี 2564
ให้สอดรับกับการเชือ่ มโยงเขา้ กับระบบ eMENSCR โดยก�ำหนดบทบาทให้หน่วยงานกลางท�ำหน้าทีต่ ดิ ตามประเมินผล
ในประเด็นต่าง ๆ ตามหนา้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบ เชน่ ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตดิ ตามความส�ำเร็จ
ของการด�ำเนินการตามยุทธศาสตรช์ าติและแผนแมบ่ ทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 โดยก�ำหนดตัวชีว้ ดั ในระดับ Final Outcome ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการติดตามความส�ำเร็จ
ของการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยก�ำหนดตัวชี้วัด
ระดับของหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดในระดับ Outcome ส�ำนักงบประมาณติดตามความส�ำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
ในการด�ำเนินโครงการ โดยก�ำหนดตัวชี้วัดระดับโครงการ เป็นตัวชี้วัดในระดับ Output และตัวชี้วัดระดับ Input
ในการก�ำกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึง่ ปัจจุบนั แต่ละหนว่ ยงานมีรปู แบบและชอ่ งทางการจัดเก็บขอ้ มูลทีใ่ ชใ้ นการติดตาม
ประเมินผลทีแ่ ตกตา่ งกัน และมีวธิ กี ารวัดผลทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ นี้ ข้อมูลในระบบ eMENSCR จะต้องมีขอ้ มูลของแผนงาน
โครงการและกิจกรรมที่ใช้งบประมาณจากทุกแหล่งเงิน ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พร้อมท�ำก�ำหนด
ค�ำส�ำคัญ (tag key word) รายโครงการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจ�ำแนกตามประเด็นที่ต้องการ
รวมทั้งสามารถติดตามความก้าวหน้าและความส�ำเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับประเทศ
ได้อย่างครบถ้วน
l

2. ก�ำหนดมาตรการการสือ่ สารราชการผ่านช่องทางดิจทิ ลั ทีร่ วดเร็ว มัน่ คงปลอดภัย และน่าเชือ่ ถือ
1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ได้อนุมัติหลักการการพัฒนาระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ ซึ่งถือเป็นนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของข่าวสารภาครัฐ
โดยมอบหมายให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ส�ำนักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐและ
ใหข้ า้ ราชการและพนักงานของรัฐยุตกิ ารใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกสฟ์ รีของเอกชนโดยเฉพาะของตา่ งประเทศภายใน 1 ปี
ทั้งนี้ ให้ข้าราชการระดับผู้อ�ำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปต้องใช้ระบบของตนเองหรือของภาครัฐภายใน 3 เดือน
2) ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง
เพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ หรือ MailGoThai ขึ้น เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐใช้บริการจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ทเี่ ก็บขอ้ มูลในประเทศและด�ำเนินงานโดยหน่วยงานภาครัฐ เพือ่ รักษาความปลอดภัยของข่าวสารภาครัฐ
และท�ำให้ระบบปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องแม้จะเกิดภัยพิบัติ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมข้อมูลจัดท�ำ Government ID ส�ำหรับ
การให้บริการต่าง ๆ แก่ภาครัฐ
3) แม้วา่ คณะรัฐมนตรีจะมีมติเมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2550 อนุมตั หิ ลักการการพัฒนาระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ ซึ่งถือเป็นนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของข่าวสารภาครัฐ และ
ต่อมา ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสาร
ของหน่วยงานภาครัฐ หรือ MailGoThai ขึ้น เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน
ยังพบว่าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐยังขาดความตระหนักในความปลอดภัยของขอ้ มูลภาครัฐ โดยหลายหนว่ ยงานยังคงใช้ free email

104

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

ในการติดต่อราชการ และบางหน่วยงานมีการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใช้เอง หรือมีการน�ำ MailGoThai
มาใช้งานแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐยังคงใช้ free email ในการท�ำงานด้วย ซึ่งอาจส่งผลกระทบความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้
เหตุ ผ ลการประการหนึ่ ง ที่ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ยั ง คงเลื อ กใช้ free email ในการติ ด ต่ อ ราชการ
แทนการใช้ MailGoThai เนือ่ งจาก MailGoThai ยังมีความไมเ่ สถียร ลม่ บอ่ ย เปน็ อุปสรรคในการติดตอ่ สือ่ สาร นอกจากนี้
ผูร้ บั จะได้รบั จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ทีส่ ง่ จาก MailGoThai ล่าช้ากว่า free mail หรือในบางครัง้ อาจไมไ่ ดร้ บั
email เลย รวมถึงการที่ email ที่ส่งจาก MailGoThai เข้าไปอยู่ใน junk mail ของผู้รับ ท�ำให้ผ้รู ับไม่กล้าเปิดอ่าน
4) เสนอใหภ้ าครัฐก�ำหนดนโยบายในการสง่ เสริมใหข้ า้ ราชการใช้ email address ของภาครัฐในการติดตอ่
ประสานงานราชการอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ความมัน่ คงปลอดภัยของขอ้ มูลภาครัฐ โดยก�ำหนดเปน็ Digital ID ของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั ริ าชการ การเก็บขอ้ มูล การ log in เข้าสูร่ ะบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงการส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง Digital ID ดังกล่าวสามารถใช้อ้างอิงข้อมูลตัวตนของผู้ใช้งาน รวมทั้งส่วนราชการต้นสังกัด
สามารถก�ำหนดขอบเขตหน้าที่และการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานได้ด้วย
ทัง้ นี้ ควรจัดท�ำเปน็ ขอ้ เสนอของ ค.ต.ป. ตอ่ คณะรัฐมนตรี เพือ่ พิจารณาก�ำหนดมาตรการการสือ่ สารราชการ
ผ่านช่องทางดิจิทัล โดยให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐมี Digital ID ที่เป็น email addressของภาครัฐ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติราชการและถือเป็นหลักฐานทางราชการได้ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีส�ำหรับผู้ให้บริการ
Digital ID ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามทีก่ �ำหนด โดยมอบหมายใหห้ นว่ ยงานทีม่ หี นา้ ทีร่ บั ผิดชอบ เปน็ ผูร้ บั ขึน้ ทะเบียนผูใ้ หบ้ ริการ
ดังกลา่ ว พรอ้ มทัง้ มอบหมายหนว่ ยงานรัฐทีม่ คี วามเชีย่ วชาญดา้ นการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีท�ำหนา้ ทีต่ รวจสอบ
และทดสอบคุณสมบัตทิ างเทคนิคเพือ่ เสนอหนว่ ยงานทีร่ บั ผิดชอบดังกล่าวพิจารณาประกาศขึน้ ทะเบียน เพือ่ ใหม้ รี ะบบ
ยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจริง
3. พัฒนารูปแบบการด�ำเนินงานตรวจสอบและประเมินผล
เสนอให้ภาครัฐมีการบูรณาการระบบการวางแผน ติดตามประเมินผลของหน่วยงานกลางต่าง ๆ
เข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาให้เป็นระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ โดยเน้นความเชื่อมโยงตั้งแต่แผนระดับชาติ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ลงไปถึงแผนปฏิบัติราชการและแผนงานโครงการของส่วนราชการ เพื่อน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผล
เพื่อช่วยให้การด�ำเนินงานและการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดขั้นตอนและความผิดพลาดที่เกิดจาก
การปฏิบตั งิ านลง มีการด�ำเนินงานแบบอัตโนมัตมิ ากขึน้ รวมทัง้ เป็นเครือ่ งมือในการบริหารจัดการของผูบ้ ริหารโดยการน�ำ
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงไปประกอบการตัดสินใจไดอ้ ยา่ งเพียงพอและทันทว่ งที ตามหลักการของวงจรคุณภาพ หรือ PDCA
ทั้งนี้ หน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลแผน การใช้ทรัพยากร และการติดตามประเมินผลควรท�ำ
ความตกลงในเรื่องของการใช้ข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้เกิดวงจรการติดตามประเมินผลที่มีการเชื่อมโยงกิจกรรมเข้ากับ
ตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ได้ และมีการติดตามความก้าวหน้าของการด�ำเนินการของหน่วยงานภาครัฐจากระบบ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยใช้ประโยชน์จากการเก็บบันทึกข้อมูลการท�ำธุรกรรม (TransactionRecord Keeping)
โดยไม่ต้องท�ำสรุปรายงาน นอกจากนี้ หลังจากด�ำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ควรมีการติดตามผลลัพธ์และผลกระทบ
ของการด�ำเนินโครงการที่เกิดกับประชาชน ซึ่งสามารถติดตามได้จากระบบร้องเรียน และ Social Network ต่าง ๆ
ทั้งนี้ ภาครัฐมีระบบร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ “www.1111.go.th” และช่องทางต่าง ๆ ซึ่งหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เช่น ค.ต.ป. ก.พ.ร. สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลจากระบบดังกล่าวได้
จะเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมากยิ่งขึ้น
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4. จัดท�ำข้อมูลอ้างอิงที่เป็นมาตรฐานกลางและก�ำหนดให้ใช้งานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ
เสนอให ้ มี ก ารพั ฒ นาแพลตฟอร ์ ม กลางของข ้ อ มู ล เพื่ อ ใช ้ ใ นการอ ้ า งอิ ง และก�ำหนดรหั ส (ID)
ของข้อมูลต่าง ๆ ใหใ้ ชร้ ว่ มกัน เพือ่ ใชใ้ นการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ โดยจัดหมวดหมูข่ อง ID ในแต่ละกลุม่
ตามประเภทผู้ใช้/ลักษณะของการใช้งาน โดย ID ที่ส�ำคัญ มีดังนี้
1) ID ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
โดยให ้ มี ก ารน�ำรายชื่ อ ส ่ ว นราชการ ชื่ อ ต�ำแหน่ ง ของบุ ค ลากรภาครั ฐ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ รั ฐ มนตรี
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง กรม ส�ำนัก กอง ฝ่าย กลุ่ม ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาจัดท�ำเป็น
มาตรฐานเดียวกันที่ใช้ร่วมกัน เพื่อระบุตัวตนของหน่วยงานในการด�ำเนินการ จากนั้น ให้มีการน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี
เพือ่ ประกาศใช้ และพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลอ้างอิงให้สามารถเชือ่ มโยงข้อมูลร่วมกันข้ามหน่วยงานได้ อันเป็นการปรับปรุง
แก้ไขระบบของการท�ำงานภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น
2) ID ของแผนงานโครงการ
การก�ำหนด ID ของแผนงานโครงการ (Project ID) ในระบบงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
การบริหารโครงการ รวมทัง้ การติดตามประเมินผลใหเ้ ปน็ ชุดเดียวกัน เนือ่ งจากในปจั จุบนั ขอ้ มูลโครงการทีอ่ ยูใ่ นระบบ
ติดตามประเมินผลของหน่วยงานกลางต่าง ๆ ไม่ได้ใช้ Project ID เดียวกันตลอดทั้งวงจรของการบริหารโครงการ
รวมถึงการจัดหมวดหมู่ของแผนงานโครงการและกลุ่มผู้ใช้งานมีความแตกต่างกัน ท�ำให้ไม่สามารถค้นหาหรืออ้างอิง
โครงการหนึ่ง ๆ ได้ด้วยหมายเลขโครงการเดียวกัน
ดังนัน้ ระบบทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับการบริหารโครงการและระบบงบประมาณของหนว่ ยงานกลางตา่ ง ๆ เชน่
ส�ำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงควรใช้ Project ID
เดียวกัน และมีระบบทีเ่ ป็นตัวเชือ่ มโยงแผนงานโครงการในระบบงบประมาณใหส้ ามารถสืบคน้ ติดตามไดต้ ลอดทัง้ วงจร
ของการบริหารโครงการ ทัง้ นี้ เพือ่ ใหห้ นว่ ยงานทีเ่ กีย่ วกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เชน่ ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น สามารถเข้าไปติดตามตรวจสอบข้อมูลในระบบได้
3) ID ของเป้าประสงค์และตัวชี้วัด
เนื่องจากการบริหารจัดการภาครัฐที่มียุทธศาสตร์ชาติเป็นตัวก�ำหนดทิศทางในการด�ำเนินการ
ท�ำให้หน่วยงานภาครัฐทุกสว่ นตอ้ งปฏิบตั งิ านโดยมีเป้าหมายร่วมกันตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 2580) รวมถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งปัจจุบันส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (ระบบ eMENSCR) ขึ้นเพื่อใช้ติดตามความก้าวหน้าและความส�ำเร็จ
ของเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น เพื่อให้การวางแผน
การน�ำแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ และการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานทัง้ ในระดับของแผนระดับชาติ แผนปฏิบตั ริ าชการ
และแผนงานโครงการของหน่วยงานภาครัฐ มีความสอดคลอ้ งกัน จึงควรมีการก�ำหนด ID ของเปา้ ประสงคแ์ ละตัวชีว้ ดั
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรช์ าติ ทัง้ นี้ ID ดังกลา่ ว จะตอ้ งมีความเชือ่ มโยงกับ ID ของแผนงาน
โครงการตามข้อ 2) ด้วย
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5. พัฒนาแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
เนือ่ งจากข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารจัดท�ำระบบข้อมูลภาครัฐ
เพื่อการตัดสินใจ ดังนั้น จึงควรร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มกลางที่ท�ำให้ระบบการเข้าถึงการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง
ข้อมูลต่าง ๆ ของภาครัฐเป็นหนึง่ เดียว โดยแพลตฟอรม์ ดังกลา่ วนีจ้ ะไมท่ �ำหนา้ ทีจ่ ดั เก็บขอ้ มูลใด ๆ ทัง้ สิน้ แตจ่ ะท�ำให้เกิด
การแลกเปลีย่ นเชือ่ มโยงขอ้ มูลขา้ มหนว่ ยงานกันได้ โดยขอ้ มูลยังคงอยูท่ หี่ นว่ ยงานเจา้ ของขอ้ มูล ซึง่ เจา้ หนา้ ทีท่ ดี่ �ำเนินการ
จัดส่งข้อมูลไปยังผู้ร้องขอ ต้องได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการจากหัวหน้าส่วนราชการ จากนั้นเมื่อหน่วยงานที่ได้รับ
ค�ำขอเอกสารตรวจสอบความถูกต้องและความครบถว้ นของขอ้ ก�ำหนดวา่ เปน็ เจา้ หนา้ ทีท่ ไี่ ดร้ บั มอบหมายจริง ใหส้ ามารถ
จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารต่าง ๆ ไปยังผูร้ อ้ งขอได้ ซึง่ ขอ้ มูลหรือเอกสารดังกลา่ วจะถูกเขา้ รหัส โดยแพลตฟอรม์ จะไม่จดั เก็บ
ข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ แตจ่ ะจัดเก็บและบันทึกการด�ำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ในทุกขัน้ ตอนทีถ่ กู บันทึกข้อมูลแบบทันทว่ งที
และเป็นปัจจุบนั รวมทัง้ มีระบบการรายงานผลในภาพรวม (Dashboard) ตามมุมมองของภารกิจของแต่ละหนว่ ยงาน
รวมถึงการบริการประชาชน บริการธุรกิจต่าง ๆ การรับข้อร้องเรียนซึ่งการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางร่วมกันดังกล่าว
จะเป็นการลงทุนทางด้าน IT ของภาครัฐที่ค้มุ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
การพัฒนาจะใช้รูปแบบการด�ำเนินงานแบบ Agile Development คือ มีการพัฒนาระบบ น�ำระบบ
ไปใช้งาน และประเมินผล เพื่อน�ำมาปรับปรุงให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) และ
ใช้วธิ กี ารสร้าง Pool Data Scientists และการท�ำงานแบบ Co-Creation Development ซึง่ จะท�ำให้ได้ตน้ แบบระบบ
ทีแ่ สดงให้เห็นภาพการใช้งานได้แบบรวดเร็ว โดยแหลง่ งบประมาณทีจ่ ะน�ำมาด�ำเนินการสามารถพิจารณาจากงบประมาณ
ของหนว่ ยงานทีม่ ภี ารกิจเกีย่ วข้องซึง่ ได้รบั จัดสรรแลว้ และใหม้ ผี เู้ ชีย่ วชาญมารว่ มงานในการพัฒนาระบบมาด�ำเนินการ
โดยไม่ตอ้ งใช้กระบวนการพัสดุจดั ซือ้ จัดจา้ งทีข่ าดความยืดหยุน่ คล่องตัว การตรวจรับงานทีต่ อ้ งเป็นไปตามข้อก�ำหนด
คุณสมบัตขิ นั้ ต�ำ 
่ (TOR) หากมีการปรับปรุงหรือเปลีย่ นแปลง เงือ่ นไขการดําเนินงานจะตองเขาสูก ระบวนการจัดซือ้ จัดจาง
ซึ่งลาชาและยุงยาก
ในการพัฒนาแพลตฟอรมดังกลาว ควรจัดทําเปนขอเสนอของ ค.ต.ป. ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
มอบหมายหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ในการพัฒนาเทคโนโลยีและมีผลงานเปนที่ประจักษดานการพัฒนาระบบตาง ๆ
รับไปดําเนินการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

107

108

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

รายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินผล
ภาคราชการของ อ.ค.ต.ป.
เฉพาะกิจ คณะที่ 3
การวิจัยและนวัตกรรม
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อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 3 :
การวิจัยและนวัตกรรม
1. ข้อมูลทั่วไป
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) เฉพาะกิจ คณะที่ 3 ได้ตดิ ตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการด�ำเนินโครงการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ตามที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ก�ำหนด โดยให้ อ.ค.ต.ป.
เฉพาะกิ จ คณะที่ 3 ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผล ในหั ว ข้ อ เรื่ อ งการติ ด ตาม การวิ จั ย และนวั ต กรรม
ซึง่ มีรองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมริ ตั น เปน็ ประธาน ส�ำหรับการขับเคลือ่ นประเทศใหก้ า้ วพน้ กับดักรายไดป้ านกลาง
ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว การสร้างความเข้มแข็งในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศถือเป็นแนวคิดที่ส�ำคัญ
โดยการติดตามและประเมินผลระบบวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (ววน.) ท�ำใหท้ ราบสมรรถนะและขีดความสามารถ
การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และเป็นข้อมูลส�ำคัญในการวางแผน ปรับปรุงการด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
2. สรุปผลการด�ำเนินงาน และข้อค้นพบที่ส�ำคัญ
2.1 สถานภาพการติ ด ตามและประเมิ น ผลระบบวิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม ก่ อ นการจั ด ตั้ ง
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ก่อนการจัดตัง้ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแหง่ ชาติไดม้ กี ารปฏิรปู ระบบวิจยั
และนวัตกรรมของประเทศ ทีด่ �ำเนินการมาได้ระยะหนึง่ แลว้ โดยมุง่ เนน้ ใหม้ กี ารปฏิรปู ทัง้ ในเชิงโครงสรา้ ง และเชิงกลไก
แต่ยังพบข้อจ�ำกัด ดังนี้
(1) โครงสร้างระบบวิจัยและนวัตกรรม
รัฐบาลได้มีนโยบายและให้ความส�ำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการพัฒนา
ประเทศ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งกลไกในการพัฒนาประเทศได้มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบวิจัย
และนวัตกรรม การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาแขนงต่าง ๆ ให้เกิดความรู้  และการพัฒนา
เพือ่ เสริมสรา้ งความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและคุณภาพชีวติ
ของประชาชน เพือ่ สนับสนุนให้การด�ำเนินการดังกลา่ วเปน็ ไปอยา่ งมีประสิทธิภาพ จึงมีการจัดหนว่ ยงานในระบบวิจยั
และนวัตกรรมให้มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพรวมถึงมีการบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ให้ตรงตามความต้องการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดความซ�้ำซ้อน และสามารถผลักดันให้มีการน�ำไป
ใช ้ ใ ห ้ เ กิ ด ประโยชน ์ อ ย ่ า งเป ็ น รู ป ธรรม โดยก�ำหนดให้ มี ส ภานโยบายวิ จั ย และนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (สวนช.)
ท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจน
ก�ำกับและติดตามการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ และประเมินผลการด�ำเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีเอกภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการวิจัยของประเทศและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 62/2559 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 แต่พบว่า
ยังมีประเด็นที่เป็นข้อจ�ำกัดในเชิงโครงสร้างของระบบวิจัยและนวัตกรรม คือ ขาดการบูรณาการการท�ำงานระหว่าง
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หน่วยงานในระดับเดียวกันในลักษณะแนวนอน (Horizontal Integration) ตัวอย่างเช่น หน่วยงานบริหารงานและ
สนับสนุนทุนซึง่ มีจ�ำนวนมากและอยูภ่ ายใตก้ ารก�ำกับดูแลของกระทรวงตา่ ง ๆ แตใ่ นปจั จุบนั ยังไมม่ รี ะบบการบูรณาการ
การท�ำงานระหว่างหน่วยงานให้ทุน ต่างคนต่างท�ำ ท�ำให้ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล เกิดความซ�้ำซ้อน ท�ำให้ขาด
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานในภาพรวมของประเทศ นอกจากนี้ ยังขาดการบูรณาการการท�ำงานระหวา่ งหนว่ ยงาน
ในแต่ละระดับในลักษณะแนวตัง้ (Vertical Integration) เชน่ ความเชือ่ มโยงระหวา่ งนโยบายชาติและนโยบายกระทรวง
การให้กระทรวงต่าง ๆ เป็นผู้ขับเคลื่อนงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังขาดการวิเคราะห์ว่าการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย อยู่ในระยะใด เพื่อจะได้ก�ำหนดนโยบายและวิธีให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม
ที่เหมาะสม รวมถึงขาดกลไกให้หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชนและชุมชน ซึ่งมีส่วนส�ำคัญ
ในการร่วมก�ำหนดนโยบายและโจทย์วิจัยของประเทศ เพื่อให้เกิดการน�ำผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิผล
(2) การก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ได้มีการจัดท�ำร่างยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยคณะอนุกรรมการ
ภายใต้ สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) เพื่ อ ใช้ เ ป็นกรอบการด�ำเนิ นงานวิ จัย และนวั ต กรรม
ของหน่วยงานต่าง ๆ แต่ยุทธศาสตร์ดังกล่าวก็ยังขาดรายละเอียดที่สามารถบอกเป้าหมายที่ต้องการจะบรรลุผล และ
สาระส�ำคัญทีจ่ ะใช้เปน็ โจทยส์ �ำหรับการวิจยั และนวัตกรรมทีป่ ระเทศต้องการโดยเฉพาะอย่างยิง่ โจทย์ส�ำหรับแผนงาน/
โครงการวิ จั ย และนวั ต กรรมขนาดใหญ่ ที่ ต ้ อ งการความชั ด เจนและต ้ อ งเป ็ น การก�ำหนดมาจากระดั บ นโยบาย
(Top down) รวมถึงยังไม่มีการจัดท�ำแผนที่น�ำทาง (Roadmap) ที่จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการของประเทศ
ในช่วงเวลาต่าง ๆ ท�ำให้หน่วยงานบริหารจัดการและสนับสนุนทุนไม่มีข้อมูลที่จะใช้เป็นฐานในการจัดสรรทุนวิจัยและ
นวัตกรรมให้สอดคล้องและไปทิศทางเดียวกัน
(3) การจัดสรรงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม
คณะกรรมการพิจารณาการจัดท�ำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ คณะที่ 4.3 การวิจยั
และนวัตกรรม ซึ่งมีส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นหน่วยงานเจ้าภาพแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา) ท�ำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอแผนงาน และจัดท�ำกรอบวงเงินงบประมาณเบื้องต้น
(Pre-ceiling) เสนอต่อคณะกรรมการฯ และส�ำนักงบประมาณ (สงป.) ตามล�ำดับโดย สงป. มีวธิ กี ารจัดสรรงบประมาณ
บูรณาการวิจยั และนวัตกรรม 3 วิธี ประกอบดว้ ย (1) จัดสรรงบประมาณแบบรายโครงการตรงไปยังหน่วยด�ำเนินการ
(2) จัดสรรงบประมาณแบบเป็นเงินก้อน (Block Grant) ให้หน่วยบริหารและสนับสนุนทุน เพือ่ ให้ไปประกาศรับข้อเสนอ
แผนงาน/โครงการจากหนว่ ยด�ำเนินการ จากนัน้ หนว่ ยบริหารและสนับสนุนทุนจะจัดสรรงบประมาณให้กบั หน่วยด�ำเนินการ
ทีไ่ ดร้ บั การอนุมตั ขิ อ้ เสนอแผนงาน/โครงการ (3) จัดสรรงบประมาณแบบเปน็ เงินกอ้ น (Block Grant) ใหก้ บั หนว่ ยงาน
เจ้าภาพแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
จากการด�ำเนินการของหน่วยงานเจ้าภาพ พบข้อจ�ำกัดและอุปสรรค สรุปได้ดังนี้
				 งบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรมยังกระจายอยู่ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนบูรณาการอื่น ๆ
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาที่ไม่อยู่ในแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
มากถึง 8,794 ล้านบาท ท�ำให้ไม่สามารถติดตามและประเมินผลการด�ำเนินกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมภาพรวม
ของประเทศ
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				 โครงการวิ จั ย ส่ ว นใหญ่ กระจั ด กระจาย ยั ง ไม่ มี ก ารบู ร ณาการในลั ก ษณะของคลั ส เตอร ์ ห รื อ
ห่วงโซ่มูลค่า
				 จ�ำนวนค�ำของบประมาณที่มีปริมาณมากในลักษณะนี้ส่งผลกระทบต่อการพิจารณากลั่นกรอง
แผนงาน/โครงการ และการติ ด ตามและประเมิ น ผลโดยเฉพาะในส ่ ว นที่ มี ก ารจั ด สรรงบประมาณในลั ก ษณะ
รายโครงการตรงไปที่หน่วยท�ำวิจัยและนวัตกรรม
				 การเสนอของบประมาณตามปฏิ ทิ น งบประมาณ จะต้ อ งท�ำล่ ว งหน้ า ก่ อ นการด�ำเนิ น งานจริ ง
เป็ น ระยะเวลา 2 ปี (เช่ น ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 จะต้ อ งเสนอของบประมาณตั้ ง แต่ ป ลายปี พ.ศ. 2560)
ซึ่งการให้เสนอของบประมาณที่มีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงมากเกินไป อาจไม่เหมาะสมกับงานที่ต้องรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
(4) การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม
การบริหารจัดการงานวิจยั และนวัตกรรมในประเทศ มี 2 รูปแบบ ประกอบด้วย (1) รูปแบบคลัสเตอร/์
ชุดโครงการ/โปรแกรม และ (2) รูปแบบรายโครงการ ซึ่งบริหารจัดการโดยหน่วยบริหารและสนับสนุนทุน และ
หน่วยด�ำเนินการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ริเริ่มให้มีแผนงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่เพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) โดยในส่วนของแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ เน้นสนับสนุน
ผลงานวิจยั ทีม่ รี ะดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level หรือ TRL) ขัน้ ตำ�่ ทีร่ ะดับ 5 ขึน้ ไป
และมีเงื่อนไขให้มีการร่วมลงทุนของบริษัทเอกชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าแผนงานทั้งหมด โดยเป็นรูปแบบ
เงินลงทุน (In-cash) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าแผนงานและต้องมีเอกสารยืนยันการร่วมลงทุนจากภาคเอกชน
ทั้งนี้ ภายใต้แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจจะก�ำหนดให้มีผู้จัดการนวัตกรรม (Innovation Manager and
Facilitator หรือ IMF) ท�ำหนา้ ทีบ่ ริหารจัดการและขับเคลือ่ นแผนงาน โดยจะมีการทดลองการบริหารจัดการงานวิจยั
และนวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่มีบริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์ เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีความเข้าใจเรื่อง
การตลาดเป็นอย่างดีมาร่วมบริหารจัดการแผนงาน Spearhead ดา้ นเศรษฐกิจ และท�ำหนา้ ทีเ่ ปน็ IMF ซึง่ แตกต่างจาก
การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบเดิม ทั้งนี้พบข้อจ�ำกัดและอุปสรรคของแผนงาน Spearhead
ด้านเศรษฐกิจ ยังขาดการวางภูมิทัศน์ด้านเงินทุน (Funding Landscape) ในภาพใหญ่เพื่อให้ทราบว่าแผนงาน
Spearhead ด้านเศรษฐกิจ มีหน้าที่ใดในภาพใหญ่ และจะมีการส่งต่ออย่างไรกับแผนการให้เงินทุน (Funding
Scheme) อื่น รวมถึงการเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Policy & Plan)
ของแต่ละสาขา (Sector) เพื่อให้งานวิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่างเต็มที่และ
ยังไม่มีการวิเคราะห์ศักยภาพและความเข้มแข็งของภาคส่วนต่าง ๆ ในระบบ ได้แก่ ภาคเอกชน (S/M/L) สถาบันวิจัย
ของรัฐ (GRIs) สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานให้ทุนวิจัย ฯลฯ ตลอดจนไม่มีการก�ำหนดแผนที่น�ำทางเทคโนโลยีและ
การวิจัย (Technology/Research Roadmap) ที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถผลักดันการท�ำงานให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) ระบบการติดตามและประเมินผลด้านวิจัยและนวัตกรรม
วช. และ สวทน. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมท�ำหน้าที่ติดตาม
และประเมินผลการด�ำเนินการวิจัยและนวัตกรรม โดยได้ปรับปรุงการติดตามการด�ำเนินงานของหน่วยงานจาก
การรายงานผลการด�ำเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management
System: NRMS) เพียงอย่างเดียวเป็นการจัดให้มกี ารลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มชม (Site Visit) การด�ำเนินโครงการ การใหผ้ เู้ ชีย่ วชาญ
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วิเคราะห์ผลจากรายงานความกา้ วหนา้ ในการด�ำเนินงาน และการใหห้ นว่ ยงานมาน�ำเสนอความกา้ วหนา้ ในการด�ำเนินงาน
โดยคัดเลือกโครงการที่มีมูลค่าสูงในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา) อย่างไรก็ตาม
การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินการวิจัยและนวัตกรรม ยังมีข้อจ�ำกัดและอุปสรรคที่ส�ำคัญบางประการ เช่น
				 มีการติดตามและประเมินผลในระดับโครงการ แผนงาน แต่ไม่มีในระดับคลัสเตอร์/อุตสาหกรรม
หรือกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) และระดับระบบวิจัยและนวัตกรรม
				 การก�ำหนดตัวชี้วัดแผนงานบูรณาการฯ ยังขาดความเชื่อมโยงที่ชัดเจนในการส่งมอบผลไปสู่ตัวชี้วัด
ในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงตัวชี้วัดของกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
				 มีผเู้ ชีย่ วชาญไทยทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญเฉพาะทางในการประเมินผลการด�ำเนินงานคอ่ นขา้ งจ�ำกัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการหรือแผนงานวิจัยเพื่อเข้าสู่เชิงพาณิชย์
				 ยังไม่สามารถใช้ข้อมูลผลการด�ำเนินงานให้ทันต่อการวิเคราะห์เพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดทิศทาง
การวิจัยและการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป ท�ำให้ไม่เกิดระบบความรับผิดชอบ (Accountability)
ที่ชัดเจน
(6) ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถน�ำมาใช้ในการติดตามและประเมินผลด้านวิจัยและนวัตกรรม
ประกอบด้วย
(1) ระดับนโยบาย : ระบบ eMENSCR (สศช.) เพื่อติดตามการด�ำเนินงานให้มีความสอดคล้อง และ
เชื่อมโยงกับนโยบายยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติ
(2) ระดับบริหารและจัดสรรงบประมาณ : ระบบ E-budgeting (สงป.) เพื่อใช้ในการจัดท�ำค�ำขอ
และพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และระบบ E-EvMIS (สงป.) ใช้ในการติดตามผลการด�ำเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ
(3) ระดับการบริหารจัดการทุนวิจัยและด�ำเนินการวิจัย : ระบบ NRMS (วช.) ระบบ E-pms (สกว.)
เป็นระบบการบริหารงานวิจยั เพือ่ ใชใ้ นการขอทุนวิจยั ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการวิจยั
(4) ระดับการด�ำเนินการวิจยั : ระบบสารสนเทศของหน่วยงานวิจยั เช่น มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจยั
เพื่อใช้บริหารจัดการงานวิจัยภายในหน่วยงานรวมถึงใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงาน
โครงการวิจัย
จากระบบดังกล่าวข้างต้น พบข้อจ�ำกัดบางประการ ดังนี้
				 ยังไม่มีระบบสารสนเทศที่สามารถติดตามและประเมินผลระบบวิจัยและนวัตกรรมในภาพรวม
ของประเทศ
				 ระบบสารสนเทศขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ท�ำให้การจัดสรรทุนวิจัยมีความซ�้ำซ้อน
				 การเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมบางตัวชี้วัด ยังมีข้อจ�ำกัด เนื่องจาก
ขาดการเตรียมการในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ และตัวชี้วัดบางตัวไม่มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (Baseline)
มาก่อน ส่งผลต่อการวัดผลเชิงเปรียบเทียบ และท�ำให้ไม่สามารถน�ำมาใช้ประกอบการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจริง
				 หน่วยงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณไม่ให้ความร่วมมือในการรายงานผลเท่าที่ควร ท�ำให้ไม่สามารถ
แสดงภาพรวมข้อมูลการวิจัยของประเทศได้อย่างแท้จริง
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				 การรายงานระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (TRL) ของหน่วยงานวิจัย เพื่อน�ำไปสู่การใช้ประโยชน์
ยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน�ำไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
2.2 สถานภาพการติดตามประเมินผลระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลังการจัดตั้งสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ประเทศไทยได้มกี ารปฏิรปู ระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อววน.) เพือ่ ตอบสนอง
ตอ่ การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสูเ่ ศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม และเพือ่ ขับเคลือ่ นการปฏิรปู ระบบวิจยั
และนวัตกรรมให้สามารถด�ำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในระบบ อววน.
อย่างจริงจัง จึงได้จัดตั้งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และจัดตั้งกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) ขึน้ โดยมีเปา้ หมายหลัก คือการเตรียมคนไทยเขา้ สูศ่ ตวรรษที่ 21
และการน�ำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ได้ก�ำหนดทิศทางและกลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ทั้งในมิติของการปฏิรูปเชิงโครงสร้างและการปฏิรูปเชิงกลไก เพื่อให้การด�ำเนินการตามภารกิจของ อว. เป็นไปโดย
บรรลุเป้าหมาย 3 ด้าน ได้แก่
(1) การปฏิรูปการบริหารภาครัฐ (Administrative Reform) เพื่อจัดให้มีองค์กรในรูปแบบที่เหมาะสม
กับการขับเคลื่อนงานด้าน อววน. มีการบริหารงานที่คล่องตัว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการบูรณาการ
การท�ำงานในด้านวิจยั ร่วมกัน เพือ่ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีประเด็นการปฏิรปู ส�ำคัญ เชน่ การจัดประเภทหน่วยงาน
ในระบบวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล และระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน อววน.
เป็นต้น
(2) การปฏิรปู ระบบงบประมาณ (Budgeting Reform) เพือ่ ใหก้ ารจัดสรรงบประมาณสอดคลอ้ งกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนด้าน อววน. ของประเทศ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้ด�ำเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านกองทุนที่มีการจัดสรรงบประมาณแบบเป็นเงินก้อน (Block Grant) และสามารถ
ท�ำวิจยั ได้อย่างต่อเนือ่ ง (Multi-year) โดยมีประเด็นการปฏิรปู ส�ำคัญ ไดแ้ ก่ การออกแบบระบบการจัดสรรและบริหาร
งบประมาณ การบริหารจัดการกองทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการจัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการ
ทุนวิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น
(3) การปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ (Regulatory Reform) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกลดปัญหาอุปสรรค
และสามารถขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน ได้อย่างคล่องตัว และ
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม โดยมีประเด็นการปฏิรูปส�ำคัญ ได้แก่ การเร่งผลักดันกฎหมายส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมนวัตกรรมด้านใหม่ การอุดมศึกษา และ
การผลิตก�ำลังคนระดับสูง (Regulatoty Sandbox) และมาตรการการสนับสนุนงบประมาณของรัฐ เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เป็นต้น
		l ข้อเสนอแนะ
1. การปรับระบบการติดตามและประเมินผลระบบวิจยั และนวัตกรรม ควรอยูบ่ นหลักการส�ำคัญดังตอ่ ไปนี้
หลั ก การข้ อ ที่ 1: ควรออกแบบระบบการติ ด ตามและประเมิ น ผลของระบบวิ จั ย และนวั ต กรรม
(Monitoring & Evaluation System) ให้ครอบคลุมทุกระดับตามโครงสร้างระบบวิจัยและนวัตกรรมในปัจจุบัน
ตั้งแต่ (1) ระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน (2) ระดับการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และ (3) ระดับปฏิบัติ
โดยในแต่ละระดับควรก�ำหนดวิธีการ เครื่องมือ และประเด็นการติดตามและประเมินผลที่เหมาะสม
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หลักการขอ้ ที่ 2: ควรออกแบบการติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย ยุทธศาสตรแ์ ละแผนใหเ้ ชือ่ มโยง
และตอบสนองต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติ เพือ่ ใหก้ ารด�ำเนินงานดา้ นการวิจยั และนวัตกรรม สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ
หลักการข้อที่ 3: ควรออกแบบให้ระบบการติดตามและประเมินผลเอือ้ ต่อการเกิดความรับผิดชอบต่องาน
(Result-based Accountability) และต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) ระหว่างหน่วยงานในธรรมาภิบาล
ของการบริหาร
หลักการขอ้ ที่ 4: ควรมีกลไกการติดตามและประเมินผลแบบข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ให้เกิดการเรียนรู้
และสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลในลักษณะ Double-loop Learning
หลักการข้อที่ 5: ควรมีระบบข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ (Open Data Access) ข้อมูลมีความถูกต้อง
สามารถวิเคราะห์ผลได้ทันเวลา
2. ข้อเสนอการปรับระบบการติดตามและประเมินผลระบบวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่
1) ควรออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลของระบบวิจัยและนวัตกรรม (Monitoring &
Evaluation System) ให้ครอบคลุมทุกระดับตามโครงสรา้ งระบบวิจยั และนวัตกรรมในปจั จุบนั ตัง้ แต่ (1) ระดับนโยบาย
ยุทธศาสตรแ์ ละแผน (2) ระดับการแปลงนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ และ (3) ระดับปฏิบตั โิ ดยในแตล่ ะระดับควรก�ำหนด
วิธีการ เครื่องมือ และประเด็นการติดตามและประเมินผลที่เหมาะสม
2) การติดตามและประเมินผลระบบวิจัยและนวัตกรรมจะต้องสามารถสะท้อนได้ว่าการด�ำเนินงาน
ของระบบวิจัยและนวัตกรรมนั้นตอบสนองต่อทิศทางและโจทย์การพัฒนาตามที่ก�ำหนดไว้ในนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนระดับชาติ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแมบ่ ทภายใตย้ ทุ ธศาสตรช์ าติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ ชาติ
นโยบายรัฐบาล เป็นต้น โดยคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประเมินระดับนโยบายและยุทธศาสตร์
จะต้องมีการวิเคราะห์ความเชือ่ มโยงระหว่างนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนของระบบวิจยั และนวัตกรรม หรือในปจั จุบนั
คือนโยบายและยุทธศาสตร์ดา้ นการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อววน.) พ.ศ. 2563 - 2570 กับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ระดับชาติตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้มั่นใจว่าผลการด�ำเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม
จะสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติได้
3) ควรออกแบบให้ระบบการติดตามและประเมินผลเอือ้ ต่อการเกิดความรับผิดชอบต่องาน (Result-based
Accountability) และต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) ระหว่างหน่วยงานในธรรมาภิบาลของการบริหาร
4) กลไกการติดตามและประเมินผลแบบข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ให้เกิดการเรียนรู้  และสนับสนุน
การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลในลักษณะ Double-loop Learning ซึง่ หากท�ำไดล้ กั ษณะนีจ้ ะเปน็ กลไกขอ้ มูลยอ้ นกลับ
(Feedback) ใหเ้ กิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ การด�ำเนินการติดตาม
และประเมินผลแบบ Double-loop Learning นัน้ จะเกิดขัน้ ได้ตอ่ เมือ่ กระบวนการก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
การแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์เหล่านั้นลงมาเป็นแผนงานและโครงการ ด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ ท�ำให้เกิด
การร้อยเรียงเป้าหมายแต่ละระดับอย่างถูกต้องสอดคล้อง ผู้ติดตามและประเมินผลมีความเข้าใจในการติดตามและ
ประเมินผลแบบ Double-loop Learning ดังกลา่ วนีอ้ ย่างถ่องแท้ และมีระบบข้อมูลทีส่ ามารถเข้าถึงได้ (Open Data
Access) ข้อมูลมีความถูกต้องสามารถวิเคราะห์ผลได้ทันเวลา เพื่อใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based)
ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย และเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมในทุกระดับและทุกมิติ
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ได้ทันเวลา

5) ควรมีระบบขอ้ มูลทีส่ ามารถเขา้ ถึงได้ (Open Data Access) ข้อมูลมีความถูกต้อง สามารถวิเคราะหผ์ ล

6) ก�ำหนดบทบาทขององค์คณะและหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้ท�ำหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลระบบวิจยั และนวัตกรรม ซึง่ พระราชบัญญัตทิ เี่ กีย่ วข้องกับการจัดตัง้ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ การจัดตัง้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) จ�ำนวน 10 ฉบับ
ได้ก�ำหนดให้มีกลไกการติดตามและประเมินผลใน 2 ระดับ ได้แก่
(1) คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องที่ตั้งขึ้นตามมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ. สภานโยบายฯ ซึ่งบัญญัติ
ให้สภานโยบายฯ แต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องดังกล่าวขึ้นหนึ่งคณะ เพื่อท�ำหน้าที่ติดตามและประเมินผล
การด�ำเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ และรายงานให้สภานโยบายฯ ทราบถึงผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว
(2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ที่ตั้งขึ้นตามมาตรา 64 และก�ำหนดหน้าที่และอ�ำนาจของคณะกรรมการดังกล่าว ตามมาตรา 65 แห่ง พ.ร.บ.
สภานโยบายฯ ซึ่งบัญญัติให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน ววน. ดังกล่าว ท�ำหน้าที่ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) การด�ำเนินงานของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(สกสว.) และหน่วยงานในระบบวิจยั และนวัตกรรมทีไ่ ดร้ บั การสนับสนุน เพือ่ รายงานผลการปฏิบตั งิ านพรอ้ มขอ้ เสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เพื่อสภานโยบายฯ ต่อไป
(3) ควรยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของหนว่ ยงานทีเ่ ปน็ กลไกส�ำคัญในการติดตาม
และประเมินผลระบบวิจัยและนวัตกรรม อย่างน้อยสองหน่วยงานที่จะมีหน้าที่หลักในการสนับสนุนการติดตาม
และประเมินผลของระบบวิจยั และนวัตกรรม โดยจะเรง่ สรา้ งความเขม้ แข็งดา้ นการติดตามและประเมินผลใหแ้ กบ่ คุ ลากร
ซึ่งต้องมีทั้งจ�ำนวนบุคลากรที่เพียงพอและต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้  ความเข้าใจและทักษะในเรื่องการติดตามและ
ประเมินผลอย่างถ่องแท้ ได้แก่ (1) ส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สอวช.) ซึ่งต้องท�ำหน้าที่สนับสนุนการท�ำงานของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องเพื่อติดตามและประเมินผล
นโยบายยุทธศาสตร์ แผนและระบบ อววน. และ (2) ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจยั และนวัตกรรม
(สกสว.) ซึง่ ต้องท�ำหนา้ ทีส่ นับสนุนการท�ำงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน ววน. และสนับสนุน
การท�ำงานของหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม (Project Management Unit)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

117

118

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

รายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินผล
ภาคราชการของ อ.ค.ต.ป.
กลุมจังหวัด
การบริหารงานจังหวัด
กลุมจังหวัด และภาค

120

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด :
การบริหารงานจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค
1. ข้อมูลทั่วไป
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กลุ่มจังหวัด ได้ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด�ำเนินโครงการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ�ำปงี บประมาณ พ.ศ. 2562
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ก�ำหนด โดยให้ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล ในหัวข้อเรื่องการบริหารงานจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค ซึ่งมีศาสตราจารย์กิตติคุณ
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน โดยที่รัฐบาลมีแนวคิดใช้ภูมิภาคเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
เพื่อสร้างเข้มแข็งจากภายใน ทดแทนการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบเดิมที่เน้นพึ่งพาการส่งออกที่ก�ำลังประสบปัญหา
อั น เนื่ อ งมาจากภาวะเศรษฐกิ จ โลกชะลอตั ว โดยยึ ด แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ สิ บ สอง
(พ.ศ. 2560 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ เป็นแนวทางในการด�ำเนินการ
ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาภาคที่ก�ำหนดประเด็นการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น
ด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ฯลฯ ในพื้นที่จังหวัด และ
กลุม่ จังหวัดของแต่ละภาค เพือ่ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหก้ ระจายตัวอยา่ งทัว่ ถึง โดยมีเปา้ หมายเพือ่ ลดชอ่ งวา่ งรายได้
ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น
และเพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาภาค ตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ 9 ของแผนฯ ฉบั บ ที่ 12 บรรลุ ผ ลส�ำเร็ จ
อยา่ งเปน็ รูปธรรมยิง่ ขึน้ รัฐบาลจึงไดก้ �ำหนดใหม้ กี ลไกในการขับเคลือ่ นเพิม่ เติมจากเดิมทีม่ เี ฉพาะกลไกระดับกลุม่ จังหวัด
ในการจั ด ท�ำแผนพั ฒ นากลุ ่ ม จั ง หวั ด และกลไกระดั บ จั ง หวั ด ในการจั ด ท�ำแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด โดยเพิ่ ม เติ ม
ให้มีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ในระดับภาคขึ้น เพื่อจัดท�ำแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โดยเน้นในประเด็นการพัฒนา
ที่เป็นการพัฒนาร่วมกันของทุกจังหวัดในภาค หรือเป็นประเด็นการพัฒนาที่ข้ามกลุ่มจังหวัดในภาค พร้อมทั้งจัดสรร
งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาค ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โดยเริ่มด�ำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดได้ด�ำเนินการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาคขึ้น เพื่อจัดท�ำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์เชิงพืน้ ทีแ่ บบบูรณาการให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นการเสริมสรา้ ง
ความเข้มแข็งของการก�ำกับดูแลควบคุมตนเองที่ดีของส่วนราชการอันจะน�ำไปสู่การบรรลุเจตนารมณ์ตามหลัก
การบริ ห ารกิ จการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให ้ ก ารท�ำงานของหน่วยงานภาครั ฐ ขั บเคลื่ อ นนโยบายรั ฐ บาลในเชิ ง พื้ น ที่
เกิดประโยชน์สงู สุด สนองตอบตอ่ ความตอ้ งการของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุม้ คา่ โดยมุง่ เพือ่ ประโยชน์
ของประชาชนอย่างแท้จริง รายละเอียด ดังนี้
1) ความเป็นมาของการบริหารงานจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค
การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ซึ่งได้บัญญัติให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ใหส้ อดคลอ้ งกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิน่ ในจังหวัด/
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กลุ่มจังหวัดรวมทั้งให้มีการจัดตั้งงบประมาณของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด โดยให้ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติให้มีกลไกในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ แนวทางการจัดท�ำแผนพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี และค�ำของบประมาณ
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การจัดตั้งกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการติดตามประเมินผลแผนฯ โดยเริ่มใช้กับการจัดท�ำแผนฯ
และงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
ต ่ อ มา ได ้ มี ร ะเบี ย บส�ำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานเชิ ง พื้ น ที่ แ บบบู ร ณาการ พ.ศ. 2560
ก�ำหนดใหม้ ี “ภาค” เพือ่ เป็นพืน้ ทีซ่ งึ่ ก�ำหนดขึน้ เพือ่ ประโยชน์ในการบูรณาการงบประมาณหรือปฏิบตั ภิ ารกิจทีเ่ ชือ่ มโยงกัน
โดยครอบคลุมกลุม่ จังหวัดทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชกฤษฎีกาวา่ ดว้ ยการบริหารงานจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. 2551 ตัง้ แต่หนึง่ กลุม่ จังหวัดขึน้ ไป ซึง่ ผลจากกฎหมายทีก่ ล่าวอ้างถึงข้างต้น ท�ำให้เกิดยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงพื้นที่ระดับภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดขึ้น ซึ่งมีผลตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2) วิธีการศึกษา
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ได้ก�ำหนดวิธีการศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณ์หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ได้แก่ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส�ำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณากลไกการบูรณาการแผนงาน
และงบประมาณในระดับพื้นที่ การสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น
ในประเด็นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจากหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวม 4 จังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดนครพนม จังหวัดกระบี่ จังหวัดนา่ น และจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน โดยมีประเด็นทีข่ อรับฟังข้อคิดเห็น ประกอบดว้ ย
1) บทบาทของผูว้ า่ ราชการจังหวัดตอ่ การจัดท�ำแผนงานบูรณาการเชิงพืน้ ที่ 2) แนวทางในการจัดท�ำแผนงานโครงการ
และค�ำของบประมาณของหนว่ ยงานทีเ่ กีย่ วขอ้ งในแตล่ ะแผนงานบูรณาการ 3) แนวทางในการบริหารโครงการของหน่วยงาน
ที่ได้รับงบประมาณในแผนบูรณาการต่าง ๆ
นอกจากนี้ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดยังได้มีการติดตามความก้าวหน้าของการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษ
เพือ่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอยา่ งยัง่ ยืน : พืน้ ทีจ่ งั หวัดนา่ น (นา่ น แซนดบ์ อ็ กซ)์ และการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (แม่ฮ่องสอนโมเดล) เพิ่มเติมด้วย
2. สรุปผลการด�ำเนินงาน และข้อค้นพบที่ส�ำคัญ
จากการลงพื้ น ที่ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการบริ ห ารงานจั ง หวั ด กลุ ่ ม จั ง หวั ด และภาค
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ของ 4 จั ง หวั ด ข้ า งต้ น พร้ อ มทั้ ง การประชุ ม หารื อ กั บ สภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ และส�ำนักงบประมาณ สรุปข้อค้นพบได้ดังนี้
2.1 ข้อค้นพบจากพื้นที่ที่เป็นกรณีศึกษา
1) แผนงานโครงการและงบประมาณในประเด็นด้านการท่องเที่ยว และด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ส่วนราชการเป็นผู้ด�ำเนินการในพื้นที่ขาดการมีส่วนร่วมกับพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
2) แผนงานโครงการและงบประมาณในประเด็นดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ มทีส่ ว่ นราชการ
เป็นผู้ด�ำเนินการในพื้นที่ที่เป็นกรณีศึกษา มีกิจกรรมที่มีความซ�้ำซ้อนกัน คือ กิจกรรมการจัดท�ำแนวกันไฟและ
กิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก
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3) การบริ ห ารโครงการและงบประมาณของส่ ว นราชการในพื้ น ที่ พบว่ า ส่ ว นราชการเหล ่ า นั้ น
จะมีความพยายามทีจ่ ะด�ำเนินแผนงานโครงการในส่วนของแผนงานบูรณาการฯ แผนงานยุทธศาสตร์ หรือแผนงานพืน้ ฐาน
ที่ได้รับงบประมาณจากกรมต้นสังกัดก่อน แล้วจึงจะมาด�ำเนินการในส่วนของงบประมาณที่ได้รับจากทางจังหวัดหรือ
กลุม่ จังหวัด ท�ำให้งบประมาณของจังหวัด/กลุม่ จังหวัดมีการเบิกจ่ายล่าช้า หรืออาจจะต้องมีการโอนเปลีย่ นแปลงโครงการ
และงบประมาณ
4) ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัด การเปลี่ยนแปลงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดบ่อยครั้ง จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่
5) การติดตามความก้าวหน้าของการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอ้ มอยา่ งยัง่ ยืน : พืน้ ทีจ่ งั หวัดนา่ น (นา่ น แซนดบ์ อ็ กซ)์ และการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวติ ประชาชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (แม่ฮ่องสอนโมเดล) พบว่า ในส่วนของจังหวัดน่าน นายบัณฑูร ล�่ำซ�ำ ในฐานะประธานกรรมการ
ภาคเอกชน ในคณะกรรมการด�ำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน ภายใต้ค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 48/2561 เรื่อง
การบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน : พื้นที่จังหวัดน่าน
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แจ้งต่อคณะ อ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัดรับทราบว่า ก�ำลังอยู่ระหว่างด�ำเนินการหาทุน
สนับสนุนจากต่างประเทศ พร้อมทั้งแสวงหาองค์ความรู้เพื่อน�ำมาช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท�ำกิน
ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
ส�ำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้ข้อมูลแก่ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดเกี่ยวกับปัญหาประเด็นการจัดท�ำรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) ในพืน้ ทีล่ มุ่ นำ�้ ชัน้ ที่ 1 หรือชัน้ ที่ 2 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดโครงการ กิจการ หรือการด�ำเนินการ ซึ่งต้องจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 4
มกราคม 2562 ซึง่ การด�ำเนินการตามประกาศดังกลา่ ว จะสง่ ผลกระทบตอ่ การจัดท�ำโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค รวมทั้งโครงการตามแผนอื่น ๆ ที่มาด�ำเนินการในพื้นที่ของจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรี
มี ม ติ เ ห็ น ชอบก�ำหนดให้ เ ป็ น พื้ น ที่ ชั้ น คุ ณ ภาพลุ ่ ม น�้ ำ ชั้ น ที่ 1 หรื อ ชั้ น ที่ 2 โดยขอเสนอแนวทางให ้ ท บทวนมติ
คณะรัฐมนตรีทกี่ �ำหนดให้เป็นพืน้ ทีช่ นั้ คุณภาพลุม่ นำ�้ ชัน้ ที่ 1 หรือชัน้ ที่ 2 ในเขตจังหวัดแมฮ่ อ่ งสอน ทีเ่ ปน็ พืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ของราษฎรเดิม เพื่อจะได้สามารถด�ำเนินโครงการตามแผนต่าง ๆ โดยไม่ต้องคืนงบประมาณ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการเหมือนที่ผ่านมา
2.2 ข้อค้นพบจากหน่วยงานกลาง
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดได้มีมติมอบหมายให้ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณมาลา และรองเลขาธิการ ก.พ.ร.
(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ) อนุกรรมการฯ ไปประชุมหารือเพื่อขอรับข้อคิดเห็นในประเด็นการบูรณาการระหว่าง
แผนงานและงบประมาณในระดับพื้นที่กับเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายทศพร
ศิริสัมพันธ์) และรองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ (นางพิมพร โอวาสิทธิ์) โดยมีประเด็นที่ได้จากการประชุม
ที่ส�ำคัญ ดังนี้
1) การบูรณาการแผนงาน/โครงการในพื้นที่ให้บรรลุผลส�ำเร็จ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับขีดความสามารถ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะบริหารงานภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
2) ลักษณะโครงการและงบประมาณที่ส่วนราชการได้ส่งค�ำขอไปยังส�ำนักงบประมาณ ส่วนใหญ่
เป็นการจัดท�ำโครงการที่เป็นลักษณะงานประจ�ำของหน่วยงานที่เป็นลักษณะโครงการแบบเดิมเช่นเดียวกันทุกปี
โดยไม่ได้ค�ำนึงถึงการด�ำเนินการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หรือประเด็นการพัฒนา
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3) การจัดท�ำโครงการของส่วนภูมิภาค เพื่อตอบสนองการพัฒนาในพื้นที่ โดยขอรับการสนับสนุน
จากส่วนกลาง จะได้รับการสนับสนุนหรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของส่วนกลางเป็นหลัก
4) พยายามสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในการจัดท�ำงบประมาณ ทั้งที่เป็น
ส่วนกลาง (Function) และพื้นที่ (Area) ด้วยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกัน เพื่อให้ทุกหน่วย
ได้เข้าใจเป้าหมายตัวชี้วัดในการจัดท�ำโครงการเพื่อตอบโจทย์ และนอกจากนี้ ได้ก�ำหนดให้มีการเร่งกระบวนการ
จัดท�ำแผนงาน/โครงการในระดับพื้นที่ให้เร็วขึ้นด้วย
5) ทิศทางของการจัดสรรงบประมาณในอนาคต มีความพยายามที่จะลดสัดส่วนงบประมาณส�ำหรับ
ภารกิจหลัก (Function) และแผนงานบูรณาการระดับชาติลดลง แล้วเพิ่มสัดส่วนของงบประมาณบูรณาการในระดับ
พื้นที่ให้มากขึ้น
2.3 สรุปประเด็นปัญหาที่ค้นพบในภาพรวม
1) ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำนักงบประมาณได้ก�ำหนดให้มแี ผนงานตาม “โครงสร้างงบประมาณ
ตามยุทธศาสตร์” ส�ำหรับใช้ในการจัดสรรทรัพยากรที่มุ่งเน้นให้การด�ำเนินงานตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ
บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ อันเป็นผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติและ
ประชาชน และเพื่ อ ใช้เ ป็ น รายการขออนุ มั ติ ก ารใช ้ จ่ า ยงบประมาณของแผ ่น ดิ น ต่ อ รั ฐ สภา ตามที่ บั ญ ญั ติ ไว ้ใ น
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือก�ำหนดขึ้นใหม่
ในระหวา่ งปี ซึง่ ตามโครงสร้างแผนงานดังกล่าว โดยไม่รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ จะประกอบด้วย 1) แผนงานพืน้ ฐาน
จ�ำนวน 6 แผนงาน 2) แผนงานยุทธศาสตร์ จ�ำนวน 27 แผนงาน และ 3) แผนงานบูรณาการ จ�ำนวน 24 แผนงาน
โดยที่แผนงานยุทธศาสตร์ จ�ำนวน 27 แผนงาน และแผนงานบูรณาการ จ�ำนวน 24 แผนงาน
จะมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน คือ เพื่อให้ส่วนราชการด�ำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ในเชิงนโยบาย หรือทีส่ อดคลอ้ งตามยุทธศาสตรช์ าติและต้องการผลักดันในช่วงระยะเวลาหนีง่ โดยก�ำหนดให้การจัดท�ำ
งบประมาณเป็นลักษณะ project based ซึ่งเมื่อรวมทั้ง 2 แผนงานดังกล่าวแล้ว จะมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 51 แผนงาน
จึงอาจท�ำให้ส่วนราชการมีความสับสนในการจัดท�ำค�ำของบประมาณ เนื่องจากมีช่องทางในการของบประมาณ
ได้หลายช่องทาง ส่งผลให้การตั้งงบประมาณของส่วนราชการมีลักษณะกระจายงบประมาณไปอยู่ในแต่ละแผนงาน
เกิดความซำ�้ ซอ้ น และสิน้ เปลือง (ดังตัวอยา่ ง กิจกรรมการจัดท�ำแนวกันไฟ หรือการปลูกหญา้ แฝกทีพ่ บในพืน้ ทีเ่ ปน็ ตน้ )
จึงท�ำให้ขาดพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายเรื่องส�ำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
2) ถึงแม้หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จะก�ำหนดให้การจัดท�ำแผนงาน
บูรณาการ ต้องมีองค์ประกอบทีส่ �ำคัญ ได้แก่ เป้าหมายรว่ ม วัตถุประสงค์ งบประมาณรายจา่ ยทีต่ อ้ งใชใ้ นการด�ำเนินการ
ระยะเวลาการด�ำเนินการที่ชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ แต่ในทางปฏิบัติพบว่ายังไม่ชัดเจน เป็นเพียงแนวทาง
กว้าง ๆ ยังไม่เห็นความเชือ่ มโยงของการด�ำเนินงานของสว่ นราชการทีเ่ กีย่ วขอ้ งกันไดอ้ ยา่ งเปน็ รูปธรรม ดังนัน้ การจัดการ
งบประมาณเชิงบูรณาการจึงเป็นการรวบรวมข้อมูลจากค�ำของบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานของรัฐอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับแผนงานบูรณาการเท่านั้น
3) การก�ำหนดตัวชี้วัด เป้าหมายตามแนวทางแผนงานบูรณาการส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดที่ไม่สะท้อน
เป้าหมายภาพรวมการท�ำงานที่คาดหวังของทุกหน่วยงานที่แสดงถึงผลส�ำเร็จ และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานร่วมทั้ง
ในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพอย่างชัดเจน ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
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4) คณะกรรมการพิจารณาการจัดท�ำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งมีรองนายก
รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และมีหน่วยงานเจ้าภาพหลักเป็นฝ่ายเลขานุการ ท�ำหน้าที่เป็นกลไก
การขับเคลือ่ นแผนงานบูรณาการ โดยรวมถึงคณะอนุกรรมการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) ซึง่ มีรองนายกรัฐมนตรี
ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และมีสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคในทางปฏิบัติยังไม่สามารถด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่
ตามที่ก�ำหนดได้อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะในขั้นตอนการก�ำหนดเป้าหมายบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานร่วม
เพื่อจัดท�ำโครงการและงบประมาณที่เชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก�ำหนดในภาพรวมได้อย่างชัดเจน และ
ในขั้นตอนการก�ำกับดูแลติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ
		
l ข้อเสนอแนะ
1. ควรให้ ส�ำนั ก งบประมาณทบทวนการก�ำหนดแผนงานตาม “โครงสร้ า งงบประมาณ
ตามยุทธศาสตร์”
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด มีข้อสังเกตว่า ตามที่ส�ำนักงบประมาณได้ก�ำหนดแผนงานตาม “โครงสร้าง
งบประมาณตามยุ ท ธศาสตร์ ” ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ แ ก่ 1) แผนงานพื้ น ฐาน จ�ำนวน 6 แผนงาน
2) แผนงานยุทธศาสตร์ จ�ำนวน 27 แผนงาน และ 3) แผนงานบูรณาการ จ�ำนวน 24 แผนงาน จึงเปน็ เหตุใหส้ ว่ นราชการ
มีช่องทางในการจัดท�ำค�ำของบประมาณได้หลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะงบประมาณที่จะมาด�ำเนินการในพื้นที่
ส่วนราชการสามารถขอได้ถึง 6 ช่องทาง ได้แก่ (1) แผนงานพื้นฐาน (2) แผนงานยุทธศาสตร์(3) แผนงานบูรณาการ
(4) แผนงานบูรณาการพัฒนาพืน้ ทีร่ ะดับภาค (5) ขอผา่ นงบประมาณกลุม่ จังหวัด และ (6) ขอผา่ นงบประมาณจังหวัด
จึงน�ำไปสู่ความสับสนในการจัดท�ำค�ำของบประมาณของส่วนราชการ ท�ำให้เกิดความซ�้ำซ้อน และสิ้นเปลือง ดังนั้น
จึงควรมีการทบทวนการก�ำหนดแผนงาน ให้คงเหลือเพียง 2 แผนงาน คือ 1) แผนงานพื้นฐาน (แผนงานที่ก�ำหนด
ใหเ้ ปน็ หนา้ ทีข่ องรัฐ เช่น ความมัน่ คง ความสงบเรียบร้อย การศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ) ซึง่ เป็นไปตามหลักสากล และ
2) แผนงานยุทธศาสตร์บรู ณาการ (โดยน�ำแผนงานยุทธศาสตรก์ บั แผนงานบูรณาการทีส่ �ำนักงบประมาณก�ำหนดไว้เดิม
มารวมเหลือเพียงแผนงานเดียว) และนอกจากนี้ ควรจะปรับลดจ�ำนวนแผนงานยุทธศาสตร์บูรณาการที่มาด�ำเนินการ
ในพื้นที่ และมีความซ�้ำซ้อนกับแผนงานของพื้นที่ (ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด) เพื่อให้แผนงานของพื้นที่ใช้เป็นหลัก
ในการจัดท�ำงบประมาณ ซึง่ จะท�ำใหก้ ารจัดท�ำค�ำของบประมาณของสว่ นราชการลดความซำ�้ ซอ้ น และไมเ่ ปน็ ภาระงาน
แก่ส�ำนักงบประมาณในการตรวจสอบความซ�้ำซ้อนของค�ำของบประมาณ ส่งผลให้กระบวนการจัดท�ำงบประมาณ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การปรับปรุงกระบวนการการจัดท�ำงบประมาณของส่วนราชการภายใต้แผนงานบูรณาการ
1) ในการจัดท�ำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ควรมีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
ระยะ 3 ปีที่ระบุโครงการ พื้นที่ ระยะเวลาที่ชัดเจน และผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตกลงกัน
ให้เรียบร้อย และสามารถเชือ่ มโยงโครงการทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบให้เกิดความต่อเนือ่ งโดยหน่วยงานเจ้าภาพในฐานะ
หน่วยนโยบาย (Policy unit) จะน�ำมาใช้เป็นกรอบแนวทางในการของบประมาณและมอบหมายให้หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วขอ้ ง (operation) ไปตัง้ งบประมาณ และจัดท�ำผลผลิต (output) สว่ นหนว่ ยงานเจา้ ภาพจะรับผิดชอบผลลัพธ์
(outcome) ตัวอย่างเช่น ในการท�ำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ควรจะท�ำแผนปฏิบตั กิ าร 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567) โดยเริม่ กระบวนการด�ำเนินงานตัง้ แตป่ งี บประมาณ พ.ศ. 2563 เปน็ ตน้
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2) เพือ่ ให้แผนงานบูรณาการมีการก�ำหนดตัวชีว้ ดั เป้าหมายทีส่ ะท้อนเป้าหมายภาพรวมการท�ำงาน
ทีค่ าดหวังของทุกหนว่ ยงานทีแ่ สดงถึงผลส�ำเร็จ และผลสัมฤทธิข์ องหน่วยงานร่วม ทัง้ ในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
อย่างชัดเจน ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด เห็นควรก�ำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลลัพธห์ ลักได้ในระยะเวลาที่ก�ำหนด และ
มีความชัดเจน รวมทั้งผลลัพธ์ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องทั้งกับประเด็นการบูรณาการที่ต้องการจะให้เกิดขึ้น และ
สอดคล้องกับหน่วยงานที่มาร่วมอยู่ในแผนงานบูรณาการ
3) ควรก�ำหนดกลไกในการขับเคลื่อนเพิ่มเติม เพื่อให้การด�ำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ
บรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ เนื่ อ งจากกลไกในระดั บ คณะกรรมการพิ จ ารณาการจั ด ท�ำงบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ซึง่ มีรองนายกรัฐมนตรีทไี่ ดร้ บั มอบหมายเปน็ ประธาน และมีหนว่ ยงานเจา้ ภาพหลักเปน็ ฝา่ ยเลขานุการนัน้
อาจจะไม่มีความคล่องตัว โดยเฉพาะในต�ำแหน่งประธานซึ่งมีภารกิจค่อนข้างมากโดยเสนอให้จัดตั้งคณะท�ำงาน
ซึ่งเป็นระดับเจ้าหน้าที่ เพื่อท�ำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการฯ ในการท�ำงานแบบครบวงจร คือ ก�ำหนดแนวทาง
การจัดท�ำงบประมาณเชิงบูรณาการ การบริหารงบประมาณ และการติดตามประเมินผลงบประมาณเชิงบูรณาการ
โดยประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการเจ้าภาพหลัก เป็นหัวหน้าคณะท�ำงาน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
งานบูรณาการ ผู้แทนจากหน่วยงานกลาง (ส�ำนักงบประมาณ ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส�ำนักงาน ก.พ.ร.) เป็นคณะท�ำงานเพือ่ ท�ำหน้าทีก่ �ำหนดกรอบแนวทางการด�ำเนินงาน ก�ำหนดผลลัพธห์ ลัก การกลัน่ กรอง
โครงการ งบประมาณที่เสนอขอในแผนงานบูรณาการการติดตามรายงานผลการด�ำเนินงาน การขอปรับแผนฯ และ
การติดตามประเมินผล โดยก�ำหนดให้มีการประชุมทุก 3 เดือน
3. การปรับปรุงกระบวนการการจัดท�ำงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพืน้ ทีร่ ะดับภาค
1) ควรมีการทบทวนบทบาทของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับกลไกการจัดท�ำแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ในการชี้เป้าเพื่อเป็นข้อมูล
ในระดับของพื้นที่ (bottom up) โดยอาจแบ่งระดับการเข้ามามีส่วนร่วมของ ก.บ.ก. ได้เป็น 2 ระดับ ดังนี้
(1.1) ระดับพื้นที่ โดยก�ำหนดให้มีเวทีประชุมร่วมระหว่างผู้แทน ก.บ.ก. ในภาค (ตัวอย่าง
ภาคเหนือ มี 4 กลุ่มจังหวัด ให้มีผู้แทน ก.บ.ก. แต่ละกลุ่มจังหวัดมาประชุมร่วม) เพื่อท�ำหน้าที่ชี้เป้าในแต่ละประเด็น
การพัฒนาภาค ได้แก่ ประเด็นท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง การค้าการลงทุน ประเด็นเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร ประเด็นสังคมและคุณภาพชีวิต และประเด็นทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเมือง และ
จัดท�ำข้อมูลส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท�ำงบประมาณ
ในแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคต่อไป
(1.2) ระดับ อ.ก.บ.ภ. โดยเสนอให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดในแต่ละกลุ่มจังหวัดในภาคในฐานะ
ผู้แทนพื้นที่ เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.บ.ภ. (ตัวอย่างภาคเหนือ มี 4 กลุ่มจังหวัด จึงก�ำหนดให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ทั้ง 4 คน มาเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.บ.ภ. เป็นต้น) เพื่อท�ำหน้าที่ในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเชิงพื้นที่
เพือ่ ใหก้ ารตัง้ งบประมาณในแผนบูรณาการเชิงพืน้ ทีร่ ะดับภาคสอดคลอ้ งกับความตอ้ งการของพืน้ ที่ และมีความเชือ่ มโยง
สอดคล้องกับงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
2) ส�ำหรับกระบวนการการจัดท�ำงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
เห็นควรให้ใช้แนวทางเดียวกับกระบวนการการจัดท�ำงบประมาณของส่วนราชการภายใต้แผนงานบูรณาการ ได้แก่
การก�ำหนดให้มีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ปี และการก�ำหนดกลไกในการขับเคลื่อนเพิ่มเติม โดยจัดตั้ง
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คณะท�ำงานซึ่งเป็นระดับเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเจ้าภาพหลัก
เป็นหัวหน้าคณะท�ำงาน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ งกับประเด็นงานบูรณาการ ผู้แทนจากส�ำนักงบประมาณเขตพื้นที่
ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนจากจังหวัดในภาค เป็นคณะท�ำงานเพื่อท�ำหน้าที่ช่วยเหลือ อ.ก.บ.ภ.
ในการก�ำหนดกรอบแนวทางการด�ำเนินงานก�ำหนดผลลัพธ์หลัก การกลั่นกรองโครงการ งบประมาณที่เสนอขอ
ในแผนงานบูรณาการ การติดตามรายงานผลการด�ำเนินงาน การขอปรับแผนฯ และการติดตามประเมินผล โดยก�ำหนด
ให้มีการประชุมทุก 3 เดือน
4. แนวทางการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
ปัจจัยส�ำคัญของการบริหารงานเชิงพื้นที่เชิงบูรณาการให้ประสบผลส�ำเร็จ คือผู้ว่าราชการจังหวัด
เนื่องจากจะต้องเป็นผู้ประสานความร่วมมือ (Coordination) และเอื้ออ�ำนวย (Orchestration) ทั้งในขั้นตอน
การจัดท�ำแผนงาน/โครงการและงบประมาณ และในขั้นตอนการบริหารโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ลงพื้นที่ด�ำเนินการส�ำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด จึงได้จัดท�ำข้อเสนอเพื่อประกอบ
การพิจารณาแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนี้
1) คุณสมบัติของผู้ว่าราชการจังหวัด
(1.1) เป็นนักบริหารที่มีวิสัยทัศน์เพื่ออนาคต มีมุมมองเชิงพัฒนาที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตควบคู่ไปกับมุมมองในเชิงแก้ปัญหา
(1.2) มีความสามารถในการดึงศักยภาพและความสามารถในการประสานความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในพื้นที่ เช่น ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคชุมชน ภาคประชาสังคม
เป็นต้น
(1.3) ควรมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 4 ปี
อย่างไรก็ดี เพื่อก�ำกับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามคุณสมบัติข้างต้น
ในระยะยาว จะต้องสร้างทัศนคติ (Mindset) ของการเป็นผู้บริหารเชิงพื้นที่ ส�ำหรับในระยะสั้น ควรก�ำหนด
ให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัด มีตัวชี้วัดที่สะท้อนการท�ำงานเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วน
ในพื้นที่ที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
2) ก�ำหนดระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่น้อยกว่า 4 ปี การแต่งตั้ง (ย้าย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดจะกระท�ำได้ต่อเมื่อด�ำรงต�ำแหน่งครบวาระ 4 ปี ยกเว้นมีกรณีการกระท�ำความผิด ทั้งนี้ ต้องมี
การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อก�ำหนดเรื่อง
ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดไว้ในกฎหมายดังกล่าวต่อไป
5. ควรให้การสนับสนุนการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมอยา่ งยัง่ ยืน : พืน้ ทีจ่ งั หวัดน่าน (น่าน แซนด์บอ็ กซ์) และการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวติ ประชาชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (แม่ฮ่องสอนโมเดล)
พิจารณามอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนการบริหารพืน้ ทีร่ ปู แบบพิเศษเพือ่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ มอยา่ งยัง่ ยืน : พืน้ ทีจ่ งั หวัดน่าน
(น่าน แซนด์บ็อกซ์) และการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (แม่ฮ่องสอนโมเดล)
เพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ งในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน รวมทัง้ ใหค้ วามชว่ ยเหลือในการแกไ้ ขปญ
ั หา อุปสรรคขอ้ ขัดข้อง
ที่เกิดจากการด�ำเนินงานของน่าน แซนด์บ็อกซ์ และแม่ฮ่องสอนโมเดลเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
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ส�ำนักนายกรัฐมนตรี

1. ข้อมูลทั่วไป
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น ผลประจ� ำ ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี (ค.ต.ป.นร.) ได้ ก� ำ หนดประเด็ น
การตรวจสอบและประเมินผล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย ประเด็นการตรวจสอบโดยอิสระ
จ�ำนวน 2 โครงการ และประเด็นการตรวจสอบเพิ่มเติม จ�ำนวน 4 โครงการ ซึ่งการด�ำเนินงานสอดคล้องตามแนวทาง
ที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด
		l ประเด็นการตรวจสอบโดยอิสระ จ�ำนวน 2 โครงการ
1) ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน�้ำ 25 ลุ่มน�ำ้ หลัก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณ 17,001,300 บาท ของ ส�ำนักงานทรัพยากรน�ำ้ แห่งชาติ
2) โครงการการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภค โดยการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 19,494,800 บาท ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
		l ประเด็นการตรวจสอบเพิ่มเติม จ�ำนวน 4 โครงการ
1) โครงการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระดับภูมิภาค (Regional Content)
และระดับท้องถิ่น (Local Content) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 39,000,000 บาท ของ
กรมประชาสัมพันธ์
2) ค่าใช้จา่ ยชักจูงการลงทุนต่างประเทศส�ำหรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 งบประมาณ 30,000,000 บาท ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
3) โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศเว็บไซต์
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 7,748,700 บาท ของ ส�ำนักงาน
ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
4) โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central
Biz Box) ประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 13,860,000 บาท ของ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
2. สรุปผลการด�ำเนินงาน และข้อค้นพบที่ส�ำคัญ
2.1 ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน�ำ 
้ 25 ลุ่มน�ำ้ หลัก งบประมาณ 17,001,300 บาท
ของส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ (สทนช.)
การด�ำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน�้ำ  25 ลุ่มน�้ำหลักเป็นการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
บริหารจัดการทรัพยากรน�้ำของประเทศ โดยมีการจัดท�ำระบบฐานข้อมูล Big Data ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และจัดท�ำ
แอปพลิเคชันส�ำหรับการติดตามโครงการฯ รวมทัง้ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ และความเชือ่ มโยงของกรอบแนวคิดต่าง ๆ
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ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำของประเทศให้กับหน่วยงานรับผิดชอบทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
และประชาชน ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุม่ น�ำ 
้ 25 ลุม่ น�ำ้ หลัก ประกอบด้วย การด�ำเนิน
กิจกรรม 6 กิจกรรม โดยด�ำเนินการแล้วเสร็จ 3 กิจกรรม คือ 1) การจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดท�ำ
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 2) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบาย
และสิ่งแวดล้อมเชิงประยุกต์ และ 3) การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมเชิงนโยบายและระดับยุทธศาสตร์
และอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ 3 กิจกรรม คือ 1) การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำ  และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ  2) โครงการสร้างการรับรู้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำภายใต้กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน�้ำ เนื่องจากมีความล่าช้าในขั้นตอนการจัดจ้าง และ 3) การตรวจสอบ
และติดตามการด�ำเนินงานตามแผนบูรณาการน�้ำภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สทนช. และ GISTDA เนื่องจาก
มีเกิดปัญหาภัยแล้ง น�้ำท่วมในพื้นที่เป้าหมาย ท�ำให้ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ โดยมีการเบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น
4,544,018.16 บาท กันไว้เบิกเหลื่อมปี 9,396,996.23 บาท คงเหลือ 3,060285.61 บาท
			

l

ผลการตรวจสอบในภาพรวม
1) การด�ำเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จ เนือ่ งจากมีความล่าช้าในขัน้ ตอนการจัดจ้างและเกิดปัญหาภัยแล้ง
น�้ำท่วมในพื้นที่เป้าหมาย ท�ำให้ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ โดย สทนช. สามารถด�ำเนินงานแล้วเสร็จเพียง
3 กิจกรรม และอยู่ระหว่างด�ำเนินการอีก 3 กิจกรรม ขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้
2) หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายเงินได้เพียงร้อยละ 26.73 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี ร้อยละ 55.27 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีเงินคงเหลือส่งคืนคลัง จ�ำนวน 3.06 ล้านบาท
3) การด�ำเนินโครงการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการด� ำ เนิ น งานผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ แ ละ Facebook ของหน่ ว ยงาน รวมถึ ง ช่ อ งทางอื่ น ๆ
ได้แก่ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ และเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมระดมความคิดเห็น
และมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนสามารถติดตามผลการด�ำเนินโครงการและร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหา
การด�ำเนินโครงการได้
4) ความเพียงพอของหลัก PDCA โครงการไม่สามารถด�ำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแผนที่ก�ำหนด
เนื่องจากการวางแผนการด�ำเนินงานไม่ละเอียดรอบคอบ ท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
5) การประเมินความเสี่ยง (Risk reduction) หน่วยงานไม่มีการก�ำหนดความเสี่ยงในเรื่องบุคลากร
ที่ขาดความรู้ความช�ำนาญในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและความเสี่ยงที่ไม่อาจควบคุมได้อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ
ท�ำให้การด�ำเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำ� หนดไว้
			

l

			

l

ข้อเสนอแนะ
สทนช. ควรวางแผนการด�ำเนินงานให้ละเอียดรอบคอบ และจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงในกระบวน
การจัดซื้อจัดจ้าง ระยะเวลาการลงพื้นที่ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ รวมทั้งเร่งรัดด�ำเนินกิจกรรม
ให้เสร็จเรียบร้อยครบถ้วน และเมื่อด�ำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ควรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการในภาพรวม
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สทนช. มีระบบการบริหารจัดการน�้ำที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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2.2 โครงการการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภค โดยการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครอง
ผู้บริโภค งบประมาณ 19,494,800 บาท ของส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
โครงการการพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารผู ้ บ ริ โ ภคเป็ น โครงการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ผู ้ ป ระกอบการ
ที่ถูกร้องเรียนในแต่ละประเภทกิจการให้เชื่อมต่อไปยังหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ประกอบ
การพิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การได้ รวมทั้ ง ให้ น� ำ ข้ อ มู ล การออกใบอนุ ญ าตมาใช้ เ ป็ น ฐานข้ อ มู ล
ในการติดตามการคุ้มครองผู้บริโภค
			

l

ผลการตรวจสอบในภาพรวม
1) การด�ำเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จ โดยด�ำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่ก�ำหนด 5 เดือน เนื่องจาก
ไม่มีผู้ยื่นซองประกวดราคาจึงได้มีการปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน (TOR) และด�ำเนินการประกวดราคาใหม่
ได้มีการส่งมอบงานแล้ว 2 งวด จากทั้งหมด 4 งวด ขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้
2) การด�ำเนินโครงการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยมีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารการด�ำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ สคบ. มีระบบติดตามผลผ่านระบบรายงานผลการด�ำเนินงาน ระบบติดตาม
สถานะของผู้ร้องทุกข์ฯ และมีกลไกจัดการข้อร้องเรียนและการทุจริตอย่างเหมาะสม มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
ประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น โครงการ และมี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่ก�ำหนด ท�ำให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ทั้งนี้ หน่วยงานควรด�ำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการเชื่อมโยง
ข้อมูลของหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�ำเนินงาน
			

l

			

l

ข้อเสนอแนะ
สคบ. ควรเร่งพัฒนาระบบเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 28 หน่วยงาน โดยก�ำหนดรูปแบบวิธีการ
เชื่อมโยงให้เป็นมาตรฐานกับทุกหน่วยงาน มีการจัดล�ำดับความส�ำคัญของข้อมูลที่จะเชื่อมโยง ตลอดจนติดตาม
ผลความพร้อมของระบบอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปยังหน่วยงานของรัฐ
2.3 โครงการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลระดับภูมิภาค (Regional Content)
และระดับท้องถิ่น (Local Content) งบประมาณ 39,000,000 บาท ของกรมประชาสัมพันธ์ (กปส.)
โครงการดั ง กล่ า วเป็ น การเพิ่ ม ช่ อ งทางโทรทั ศ น์ ร ะบบดิ จิ ทั ล โดยจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลส�ำหรับให้บริการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาค
จ�ำนวน 168 สถานี ซึง่ ประชาชนสามารถรับชมทางช่อง 11 ผ่านช่องทาง NBT ได้ 2 ช่อง คือ NBT 2 HD และ NBT 11
จากเดิมออกอากาศในช่อง 2 HD
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ผลการตรวจสอบในภาพรวม
1) การด�ำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ ำ� หนด และประชาชน
ในพื้นที่สามารถรับชมรายการในท้องถิ่นผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินได้ โดยในการด�ำเนินงานดังกล่าว
ได้เปิดให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและประชาชนมีสว่ นร่วมในการรับรู้ รับทราบเข้าใจให้ความเห็น ร่วมตัดสินใจในการด�ำเนินงาน
ของโครงการ
2) การให้บริการสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในส่วนภูมภิ าค จ�ำนวน 168 สถานี ท�ำให้ประชาชน
ในพื้นที่สามารถรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี ยังพบว่า
พื้นที่ของผู้ให้บริการในพื้นที่ของหน่วยงานอื่น ต้องประสานงานก่อนเข้าพื้นที่อาจท�ำให้ล่าช้า
			

l

			

l

ข้อเสนอแนะ
1) กปส. ควรเร่งก�ำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้ลงทุนจัดซื้อไปแล้ว
ในโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 1 - 4 และโครงการนี้
ที่ด�ำเนินการต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 2,628.73 ล้านบาท ให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน เนื่องจากขณะนี้ กปส.
ไม่ มี ร ายได้ จ ากการให้ เช่ า สถานี โดยควรปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารด� ำ เนิ น การโทรทั ศ น์ ร ะบบดิ จิ ทั ล ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
2) กปส. ควรมีการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนด�ำเนินโครงการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ควรน�ำผลการประเมินไปพัฒนาการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชม เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าทั้งด้าน
การให้บริการโครงข่าย การให้บริการด้านรายการ และการพัฒนางานด้านเทคนิคเพื่อต่อยอดเทคโนโลยีในการหา
ช่องทางใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินโครงการ
3) กปส. ควรมีการประสานงานและบูรณาการอย่างใกล้ชิดกับส�ำนักงาน กสทช. เพื่อให้การด�ำเนิน
โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
2.4 ค่าใช้จ่ายการชักจูงการลงทุนต่างประเทศส�ำหรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) งบประมาณ
30,000,000 บาท ของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อการด�ำเนินการตามโครงการ EEC ดังนั้น สกท. จึงจะต้องเร่งด�ำเนินการ
จัดกิจกรรมเพื่อชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายมายังพื้นที่ EEC
เพือ่ ให้นกั ลงทุนต่างชาติรบั ทราบ และเห็นถึงโอกาสการลงทุนในด้านต่าง ๆ ทัง้ นี้ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย
ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี/เชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
การแปรรูปอาหาร หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร
			

ผลการตรวจสอบในภาพรวม
1) การด�ำเนินกิจกรรมของโครงการเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการเบิกจ่ายเงิน โดย สกท.
สามารถจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ สูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด จ�ำนวน 9 ครั้ง และประชาสัมพันธ์
เพือ่ ชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศโดยการผลิตและออกอากาศภาพยนตร์โฆษณาทางสือ่ โทรทัศน์และสือ่ ออนไลน์ของ CNN
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และผลิตบทความและลงโฆษณาในสือ่ สิง่ พิมพ์ของ The Nikkei ประเทศญีป่ นุ่ โดยเมือ่ ประเมินผลลัพธ์โครงการ พบว่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มูลค่าค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
สูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด 473,672 ล้านบาท และจากผลการส�ำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้ชมสถานีโทรทัศน์ช่อง CNN และ
ผู้เข้าเว็บไซต์ www.CNN.com ซึ่งมีแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ของส�ำนักงาน พบว่า ร้อยละ 54 ของกลุ่มตัวอย่าง
ในภูมิภาค Asia สามารถจดจ�ำโฆษณาของส�ำนักงานได้ และร้อยละ 41 ของกลุ่มตัวอย่างในภูมิภาค Europe สามารถ
จดจ�ำโฆษณาของส�ำนักงานได้
2) การด�ำเนินโครงการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยมีการเปิดเผยข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของ สกท. มีระบบรับข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ และมีการติดตามแจ้งผลการจัดการ
เรื่องร้องเรียนไปยังผู้บริหาร และแจ้งกลับไปยังผู้ร้องเรียน รวมถึงจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น�ำข้อมูลและความคิดเห็นจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนไปประกอบการจัดท�ำเนื้อหาการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ และสอดคล้องตามวงจร PDCA
			

l

ข้อเสนอแนะ
1) สกท. ควรมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติการขอรับการส่งเสริมการลงทุน สถิติการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุน และสถิตกิ ารออกบัตรส่งเสริมการลงทุนในพืน้ ที่ EEC โดยมีการแบ่งแยกสถิตขิ องแต่ละปี และแต่ละประเภท
อุตสาหกรรมเป้าหมายในการให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวัดผลส�ำเร็จ
การด�ำเนินโครงการในปีต่อ ๆ ไป และควรมีการติดตามการด�ำเนินงานในภาพรวมของ สกท. เพื่อให้การตรวจสอบ
และประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
2) สกท. ควรจัดท�ำแบบส�ำรวจ (Survey) ของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมโฆษณาให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม
เพื่อให้เห็นถึงผลส�ำเร็จของการลงโฆษณาในสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างครบถ้วน หรือควรใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติจ�ำนวน
ผู้มาเข้ารับบริการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS : One Start One Stop Investment Center)
ที่เพิ่มขึ้นเพื่อส�ำรวจความต้องการของนักลงทุนและเพื่อใช้เป็นตัววัดผลส�ำเร็จของโครงการได้อีกทางหนึ่ง
			

l

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
ประชาชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจ้างงานที่นักลงทุนมาลงทุนในประเทศไทย

2.5 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศเว็บไซต์การรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน งบประมาณ 7,748,700 บาท ของส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศเว็บไซต์การรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 7,748,700 บาท เป็นโครงการเพื่อพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายสารสนเทศให้สามารถรองรับการใช้งานในการด�ำเนินการตามระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปอย่างต่อเนื่องมากขึ้น
			

ผลการตรวจสอบในภาพรวม
1) การด�ำเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จ โดยการด�ำเนินงานในระยะแรกล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากได้มีการ
แก้ไขเกณฑ์ราคากลางและครุภณ
ั ฑ์ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม โดย สปน. ได้จา้ ง
พัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
จากบริษัทคู่สัญญา จ�ำนวน 7.72 ล้านบาท ขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้
l

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

137

2) ภาครั ฐ มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล ที่ ทั น สมั ย และสร้ า งความสะดวกในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
ความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ รวมทั้ง การมีระบบการแจ้งเตือนท�ำให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าของโครงการทราบ
ความถูกต้องในการลงข้อมูลครบถ้วนจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และประชาชนสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็น
ในระบบฐานข้อมูลและในพื้นที่ห่างไกลสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้ท�ำให้ลดเวลาในการให้บริการและ
ลดต้นทุนต่อหน่วยได้ อย่างไรก็ตามยังพบว่าหน่วยงานภาครัฐยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูล
โครงการและไม่ปฏิบัติตามตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
รวมทั้งประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และขาดการตระหนักถึง
สิทธิที่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการได้ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีฯ
			

l

ข้อเสนอแนะ
1) สปน. ควรเร่งประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนให้ได้รับทราบถึงสิทธิของประชาชนที่ทุกคนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการของรัฐได้
2) สปน. ควรก� ำ กั บ ดู แ ล ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ และแนะน� ำ ภาคส่ ว นต่ า ง ๆ อย่ า งทั่ ว ถึ ง
เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2548
			

l

มากขึ้น

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับโครงการของรัฐต่าง ๆ เกิดความสะดวก

2.6 โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central
Biz Box) งบประมาณ 13,822,820 บาท ของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central
Biz Box) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. งบประมาณ 13,822,820 บาท เป็นโครงการที่ท�ำ
Biz Portal ซึง่ เป็นแพลตฟอร์มกลางทีแ่ ยกประเภทใบอนุญาตเป็นประเภทธุรกิจเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกของผูป้ ระกอบการ
โดยการยืน่ เอกสารขอใบอนุญาต ณ จุดเดียวทางออนไลน์ ผูป้ ระกอบการได้ขอ้ มูลในการขอใบอนุญาตทีเ่ กีย่ วข้องครบถ้วน
และเชือ่ มโยงระบบการท�ำงานของหน่วยงานรัฐต่าง ๆ เพือ่ ขยายไปสูก่ ารด�ำเนินงานเต็มรูปแบบทัว่ ประเทศ ซึง่ โครงการฯ
จากเดิมปี พ.ศ. 2560 โดยเริ่มที่ 2 ประเภทธุรกิจ ปี พ.ศ. 2561 มีการขยายเพิ่มเป็น 10 ธุรกิจ และปี พ.ศ. 2562
เพิม่ อีกเป็น 15 ธุรกิจ รวมเป็น 25 ธุรกิจ เริม่ แรกให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครก่อน และทดลองน�ำร่อง 2 จังหวัด
โดยปีนี้ขยายไปสู่ 76 จังหวัด ซึ่งใน 76 จังหวัด เป็นการขอใบอนุญาตในส่วนของส่วนราชการภูมิภาคกับเทศบาลเมือง
และเทศบาลนคร ยังไม่รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์การบริหารส่วนต�ำบล
			

ผลการตรวจสอบในภาพรวม
ผลการด�ำเนินงานทีไ่ ด้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ คือ ประชาชนและผูป้ ระกอบการ
มีระบบการให้บริการด้านการออกหนังสือรับรองใบอนุญาตและเอกสารต่าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จทีส่ ามารถอ�ำนวยความสะดวก
ในการรับบริการจากภาครัฐได้อย่างครบวงจร จ�ำนวน 1 ระบบ (ประกอบด้วย มีระบบการให้บริการออกหนังสือใบอนุญาต
และเอกสารต่าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จใบอนุญาต 15 ประเภทธุรกิจ หรือไม่น้อยกว่า 30 ใบอนุญาต) อย่างไรก็ตาม
ค.ต.ป.นร. มีความเห็นว่าตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงการยังไม่สะท้อนถึงผลลัพธ์ และเป้าหมายความส�ำเร็จที่แท้จริง
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ในการด�ำเนินโครงการว่าจะส่งผลท�ำให้เกิดผลกระทบ (impact) ต่อประเทศอย่างไร หรือมีเป้าหมายที่จะสามารถ
อ�ำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบฯ ได้อย่างไร หรือในปริมาณเท่าใด ดังนั้น ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ควรมีการก�ำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่แท้จริง และสามารถวัดและประเมินผลได้จริง เมื่อสิ้นสุดการด�ำเนินโครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
			

l

ข้อเสนอแนะ
1) ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ควรเป็นหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานพัฒนาระบบน�ำร่องที่ลดขั้นตอน
การท�ำงานให้ง่าย สะดวก และขยายผลการพัฒนาระบบไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีหน้าที่ออกเอกสารใบอนุญาตต่าง ๆ
ตลอดจนก�ำกับติดตามผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ควรมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้บริการจริง
อย่างกว้างขวาง เพื่อที่จะน�ำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ควรให้ความส�ำคัญเรื่องความพร้อมของการเปิดให้บริการที่จะต้องมีกระบวนการ
ด�ำเนินงานทีส่ ะดวก ชัดเจน มีการทดสอบระบบก่อนการใช้งานเพือ่ ป้องกันปัญหาระบบล่มซึง่ อาจจะเกิดความเสียหาย
ในวงกว้าง รวมทั้งความเชื่อมั่นของผู้รับบริการในระยะยาว
			

l

			

l

ประเด็นที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจ
เนื่องจากโครงการการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภค โดยการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูล
การคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค ของ สคบ. และโครงการยกระดั บ การพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารแก่ นิ ติ บุ ค คลแบบเบ็ ด เสร็ จ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ของ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้บริโภค และภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้การด�ำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก�ำหนด เห็นควรให้คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
1) โครงการการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภค โดยการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูล
การคุ้มครองผู้บริโภค ของส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
ให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลทัง้ 28 หน่วยงาน สนับสนุนข้อมูลและการเชือ่ มโยงแก่ สคบ. เพือ่ ให้การจัดท�ำ
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการแก่นติ บิ คุ คลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central
Biz Box) ของ ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
(1) ให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานพัฒนาระบบน�ำร่องที่ลดขั้นตอนการท�ำงานให้สะดวก
รวดเร็ว และก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิ ารอ�ำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เท่านั้น
(2) ให้ ส ่ ว นราชการต่ า ง ๆ สนั บ สนุ น โครงการยกระดั บ การพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารแก่ นิ ติ บุ ค คล
แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) โดยน�ำระบบน�ำร่องของส�ำนักงาน ก.พ.ร. ไปขยายผลในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกบริการ กรอกข้อมูลค�ำขออนุญาตและส่งเอกสารหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์
เพียงชุดเดียวโดยไม่ต้องส่งเอกสารต้นฉบับ หาข้อมูลได้รวดเร็ว เข้าใจง่าย และติดตามความก้าวหน้าได้แบบเรียลไทม์
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2

กระทรวงกลาโหม

1. ข้อมูลทั่วไป
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงกลาโหม (ค.ต.ป.กห.) ได้กำ� หนดประเด็นการตรวจสอบ
และประเมินผล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมุ่งเน้นและให้ความส�ำคัญต่อการตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม แต่เป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ทุกภาคส่วนจะต้องมีการบูรณาการร่วมกัน
คือ การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ติ า่ ง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในส่วนของกระทรวง
กลาโหม มีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งมีภารกิจหลักในการด�ำเนินการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน
และมีที่ตั้งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ มีก�ำลังพลและยุทโธปกรณ์ซึ่งสามารถสนับสนุนหน่วยราชการ
ในพื้นที่ใกล้เคียง และให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ประสบภัย และคาดว่าในอนาคตภัยพิบัติจะเกิดขึ้น
ในทุกภูมิภาคของประเทศซึ่งการด�ำเนินงานสอดคล้องตามแนวทางที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด
2. สรุปผลการด�ำเนินงาน และข้อค้นพบที่ส�ำคัญ
1) ค.ต.ป. กระทรวงกลาโหม ได้มีการเดินทางไปตรวจสอบและประเมินผลในระดับพื้นที่ ณ ส�ำนักงานพัฒนา
ภาค 2 ภาค 3 และ ภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
ภาคเหนือ และภาคใต้ตามล�ำดับ ซึง่ จากผลการตรวจสอบพบว่าหน่วยได้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เพือ่ รองรับ
การปฏิ บั ติ ก ารตามแผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ มี โ ครงสร้ า งการจั ด และยุ ท โธปกรณ์
ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั น มี ก ารบู ร ณาการกั บ ส่ ว นราชการในพื้ น ที่ รวมทั้ ง มี ก ารฝึ ก บรรเทาสาธารณภั ย ร่ ว มกั บ
ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ตามกรอบวงเงินทีไ่ ด้รบั การจัดสรร และเมือ่ เกิดภัยพิบตั ิ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
โดยส�ำนักงานพัฒนาภาคและหน่วยขึ้นตรง ได้จัดก�ำลังพลและยุทโธปกรณ์ออกไปช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว
2) อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการประเมินความเสี่ยงในการด�ำเนินงานพบว่ามีความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การปฏิบัติการ
และด้านการเงิน โดยด้านกลยุทธ์พบว่ายุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานพัฒนาภาค
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลือ่ นที่ ส�ำนักงานพัฒนาภาค หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา มีอายุประจ�ำการค่อนข้างนาน ส่งผลต่อการส่งก�ำลังและซ่อมบ�ำรุง ซึ่งอาจท�ำให้การช่วยเหลือประชาชน
ในเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ไม่มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งความหลากหลายของสภาพพื้นที่และสภาพอากาศ
ของพื้นที่ประสบภัย จึงมีความจ�ำเป็นต้องมียุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยที่มีความแตกต่างและหลายประเภท
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวงเงินงบประมาณในการจัดหา
ส�ำหรับด้านการปฏิบตั กิ ารพบว่าก�ำลังพลทีบ่ รรจุอยูใ่ นอัตราหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานพัฒนาภาค
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลือ่ นที่ ส�ำนักงานพัฒนาภาค หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา ในสภาวะปกติจะมีภารกิจงานประจ�ำที่ค่อนข้างมาก ซึ่งเมื่อออกไปปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน
อาจท�ำให้คุณภาพของงานประจ�ำลดลง และในส่วนของความเสี่ยงด้านการเงินหากพื้นที่นั้นยังไม่ได้ประกาศเป็น
พื้นที่ประสบภัย อาจท�ำให้หน่วยจะต้องใช้งบประมาณของหน่วยในการด�ำเนินการ โดยไม่สามารถเบิกทดแทนได้
อีกทั้งค่าใช้จ่ายในหลายรายการ เช่น ค่าซ่อมแซมยุทโธปกรณ์ หน่วยด�ำเนินการโดยใช้งบประมาณของหน่วยเองด้วย
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			 l ข้อเสนอแนะ
ควรมีการก�ำหนดกรอบอัตรายุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยในพื้นที่ ให้มีความสอดคล้อง
กับภัยพิบตั อิ ย่างเหมาะสมให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนส่วนราชการ
ในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เมื่อได้รับการร้องขอ ทั้งนี้ การจัดหายุทโธปกรณ์
บรรเทาสาธารณภัย จะต้องไม่เป็นภาระด้านวงเงินงบประมาณของหน่วยงาน
			 l ประเด็นที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจ
1) ควรให้มกี ารฝึกแบบรวมการทุกภาคส่วนอย่างครบถ้วนทุกขัน้ ตอนโดยต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการจัดท�ำแผนการฝึกในภาพรวม
ของส่วนราชการและองค์กรในภูมภิ าค เพือ่ ให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน มีเจ้าภาพหลักและเอกภาพในการบังคับบัญชา
อ่อนตัว ลดขั้นตอน ก�ำลังพลทุกนายสามารถปฏิบัติการได้อย่างมีระบบมีความเชี่ยวชาญและความพร้อมที่จะเผชิญ
กับภัยพิบัติ สามารถปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
2) ควรมีการเตรียมการทั้งด้านก�ำลังพล เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมรับมือ
กับสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ และด�ำเนินการต่าง ๆ เพื่อการป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัยโดยพิจารณา
จัดท�ำแผนงาน/โครงการ เพือ่ เสนอขอตัง้ ไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของทุกส่วนราชการในลักษณะแผนงานบูรณาการ
ร่วมกันทุกภาค เพือ่ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นเอกภาพและรูปธรรม และในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นและเร่งด่วนทีจ่ ะต้อง
รีบด�ำเนินการ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่การให้บริการต่อประชาชนหน่วยได้ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน
โดยทางราชการอาจจะยังมิได้ประกาศเป็น “เขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน” แต่หน่วยต้อง
ออกปฏิบตั งิ านตามหลักมนุษยธรรมท�ำให้คา่ ใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ บางรายการไม่สามารถเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและ
เงือ่ นไขของทางราชการได้จงึ ควรมีแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณการปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือประชาชนในพืน้ ทีภ่ ยั พิบตั ิ
ให้ครอบคลุมทุกค่าใช้จา่ ยให้มากทีส่ ดุ เพือ่ มิให้งบประมาณการด�ำเนินการดังกล่าว ต้องเป็นภาระของหน่วยปฏิบตั งิ าน
			 l ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
ประชาชนผูป้ ระสบสาธารณภัยได้รบั การช่วยเหลือจากหน่วยงานอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจที่ดี รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน
กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
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กระทรวงการคลัง

1. ข้อมูลทั่วไป
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงการคลัง (ค.ต.ป.กค.) ได้กำ� หนดประเด็นการตรวจสอบ
และประเมินผล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ โครงการ National e-Payment เพื่อไปสู่สังคมไร้เงินสด
ประกอบด้วย โครงการ จ�ำนวน 5 โครงการ ซึง่ การด�ำเนินงานสอดคล้องตามแนวทางที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด โดยมีสว่ นราชการ
รับผิดชอบ ดังนี้
1) กรมศุลกากร : โครงการพัฒนาระบบการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร
(e-Payment) มีผลการด�ำเนินการแล้วเสร็จ
2) กรมสรรพสามิต : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” มีผลการด�ำเนินการ
แล้วเสร็จ
3) กรมสรรพากร : จ�ำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาระบบบริการจัดท�ำและน�ำส่งข้อมูลใบก�ำกับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
(National e-Payment) 2) โครงการพัฒนาระบบการน�ำเข้าและคัดแยกข้อมูลการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National
e-Payment) และ 3) โครงการจัดท�ำฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหาร
การจัดเก็บภาษี (National e-Payment)
2. สรุปผลการด�ำเนินงาน และข้อค้นพบที่ส�ำคัญ
การด�ำเนินโครงการ National e-Payment เพื่อไปสู่สังคมไร้เงินสดของกระทรวงการคลัง จ�ำนวน 5 โครงการ
ข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุนการลดใช้เงินสดของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ในด้านการรับเงินภาครัฐของกระทรวงการคลังซึง่ มีชอ่ งทางการรับช�ำระเงิน 5 ช่องทาง คือ 1) รับช�ำระ
ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต 2) เครื่องรับช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture: เครื่อง EDC) 3) Bill
Payment 4) Mobile Apps และ 5) ช่องทางอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ
National e-Payment เพื่อไปสู่สังคมไร้เงินสด คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงการคลัง
พบปัญหาอุปสรรคในการรับช�ำระเงินจากการใช้เครื่อง EDC เช่น ปัญหาการค้นหาสัญญาณไม่พบหรือล่าช้า ปัญหา
ค่าธรรมเนียมในการใช้บตั รเครดิต เป็นต้น และมีความเห็นว่า ด้านการจ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลางควรเพิม่ ประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ และก�ำหนดให้มีการเบิกจ่ายเงินจากภาครัฐสู่ส่วนราชการ บุคคลภายนอก
และผู้ค้า (Vender) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
ต้องร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ความรูแ้ ก่ภาคประชาชน รวมทัง้ เพิม่ มาตรการจูงใจให้ประชาชนและร้านค้า เพือ่ ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการช�ำระเงินจากเงินสดไปสู่การช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจ�ำกระทรวงการคลัง
			 l ข้อเสนอแนะ
1) ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ต้องก�ำหนดมาตรการเพิ่มแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพิม่ มากขึน้ เช่น การให้สทิ ธิประโยชน์ในการสะสมแต้มรางวัลเพือ่ ใช้แลกซือ้ สินค้าหรือบริการ
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เมือ่ ใช้จา่ ยเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และการไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมจากการใช้บตั รเครดิตเมือ่ ใช้งาน
กับเครื่อง EDC เป็นต้น
ทัง้ นี้ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ดำ� เนินการตามข้อเสนอแนะโดยการส่งเสริมมาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการ
ส่งเสริมการช�ำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการน�ำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่าน e-Payment และ 2) มาตรการ
ชิมช้อปใช้
2) กรมศุลกากร ควรผลักดันนโยบายให้ดา่ นศุลกากรในภูมภิ าครับช�ำระภาษีอากร ค่าธรรมเนียมค่าปรับ
ต่าง ๆ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้มากขึน้ เช่น การก�ำหนดให้การจัดเก็บรายได้ผา่ นระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment) เป็นตัวชี้วัดของนายด่านศุลกากร เป็นต้น
ทั้ ง นี้ กรมศุ ล กากรได้ ด� ำ เนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ เชิ ง รุ ก เกี่ ย วกั บ บริ ก ารรั บ ช� ำ ระค่ า ภาษี อ ากร
ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมอบหมายให้คณะโฆษกกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด�ำเนินการแถลงข่าวประจ�ำ
ทุกเดือน
3) กรมสรรพากร ต้องมีการพัฒนาระบบงานสนับสนุนที่รองรับการช�ำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment) ที่ผู้ประกอบการไม่จ�ำเป็นต้องน�ำเอกสารภาษี เช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือส�ำเนาใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
เพือ่ มาใช้ในการติดต่อกับกรมสรรพากร ซึง่ จะช่วยลดภาระให้แก่ภาคเอกชนและผูป้ ระกอบการ อันจะส่งผลให้มกี ารใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) มากยิ่งขึ้น
ทัง้ นี้ กรมสรรพากรได้ดำ� เนินการเร่งรัดการพัฒนาระบบสนับสนุนรองรับการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งปัจจุบันกรมสรรพากรอยู่ระหว่างพัฒนาระบบดังสนับสนุนกล่าว
4) กรมสรรพสามิต ต้องก�ำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริม สนับสนุนการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment) ให้เต็มประสิทธิภาพ เช่น ผลักดันให้ส�ำนักงานสรรพสามิตภาค ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และ
ส�ำนักสรรพสามิตพืน้ ทีส่ าขา มีการจัดเก็บรายได้ผา่ นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้มากขึน้ เป็นต้น เพือ่ ให้โครงการ
National e-Payment เพื่อไปสู่สังคมไร้เงินสดเป็นไปอย่างเต็มรูปแบบ
ทัง้ นี้ กรมสรรพสามิตได้ดำ� เนินการจัดท�ำหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานดังกล่าวเพือ่ ประสานผูป้ ระกอบการ
ให้ชำ� ระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้ดำ� เนินการพัฒนาโครงการ National e-Payment เพือ่ ไปสูส่ งั คมไร้เงินสด
ให้มคี วามชัดเจนเป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด ได้แก่ (1) การพิมพ์ใบอนุญาตสุรา ยาสูบ และไพ่
(2) การจัดท�ำหนังสือค�้ำประกันราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bank Guarantee) และ (3) การใช้เทคโนโลยี Blockchain
ส�ำหรับการยกเว้นภาษีกรณีส่งออกสินค้าน�ำ้ มันและผลิตภัณฑ์นำ�้ มันไปนอกราชอาณาจักร
5) กรมธนารักษ์ ควรขยายขอบเขตการด�ำเนินงานทีใ่ ช้ระบบ National e-Payment เพือ่ ไปสูส่ งั คมไร้เงินสด
ให้ครอบคลุมในทุกระบบที่มีการรับช�ำระเงินจากภาคประชาชน
ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ได้ด�ำเนินการขยายขอบเขตให้ทุกหน่วยงานรับช�ำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment) โดยได้ก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
นอกจากนี้ เพือ่ เป็นการขยายผลการด�ำเนินโครงการ National e-Payment เพือ่ ไปสูส่ งั คมไร้เงินสด
จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการ ดังนี้
1) กรมบัญชีกลาง ควรมีระบบติดตามการประเมินผลการใช้เครื่อง EDC ที่ติดตั้งทั้งหมดว่าจะสามารถ
ตอบสนองต่อเป้าหมายตามที่กรมบัญชีกลางก�ำหนดไว้ภายในระยะเวลากี่ปี ทั้งนี้ การผลักดันการรับจ่ายเงินระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้เป็นการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้หน่วยงานภาครัฐ
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ทีม่ กี ารรับเงินจากภาคประชาชนติดตัง้ เครือ่ ง EDC ให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2558 และวันที่ 28 มิถนุ ายน 2559 รวมทัง้ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีส่ ดุ ที่ กค 0402.2/ว 494
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง เร่งรัดด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการ
น�ำส่งเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTC Corporate Online) และการวางอุปกรณ์รับช�ำรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(เครื่อง EDC)
ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้ด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะโดยสั่งการให้ส่วนราชการทุกแห่งรับวางอุปกรณ์
รับช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครือ่ ง EDC) และให้สว่ นราชการทุกแห่งรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสด
และเช็คทั่วประเทศ
2) ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ควรมีการเร่งรัดตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบทีไ่ ม่เสถียร
ของเครื่อง EDC โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันที่ 1 - 10 ของทุกเดือน รวมทั้งเร่งรัดการพัฒนาแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน
ประชารัฐ” เพื่อให้ภาคประชาชนเข้าถึงมากขึ้น
ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้ด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจ�ำกระทรวงการคลัง ดังนี้ 1) ด�ำเนินการเปลีย่ นสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากการใช้ซมิ มาเป็นสาย LAN
และในส่วนของระบบ KTB Corporate Online ได้มีการเพิ่มพื้นที่ความจุ (Capacity) เพื่อให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น
2) บัตรเดบิตของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแล้วตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561
3) มีการก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บตั รเครดิตต่างธนาคารใหม่ จากเดิมร้อยละ 0.90 เป็นร้อยละ 0.97 ของยอด
การจ่ายเงินผ่านบัตร 4) มีการพัฒนาเครือ่ ง EDC ของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ให้สามารถรองรับบัตรได้ทกุ ธนาคาร
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2561 และ 5) มีการก�ำหนดระยะเวลาการเข้าแก้ไขปัญหาเครือ่ ง EDC ตามมาตรฐานการให้บริการ
(Service Level Agreement: SLA) ของสัญญาทีร่ ะบุไว้ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ 3 วัน และนอกเขตกรุงเทพมหานคร
คือ 5 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไขปัญหาเครื่อง EDC ล่าช้า
3) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง จะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนซึง่ เป็นกลไกส�ำคัญทีท่ ำ� ให้โครงการ National e-Payment เพือ่ ไปสูส่ งั คมไร้เงินสดประสบความส�ำเร็จ
อย่างเต็มรูปแบบ โดยร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ความรูแ้ ก่ภาคประชาชนให้เกิดความเข้าใจว่าการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถท�ำได้โดยง่าย และมีความปลอดภัยเพือ่ ส่งเสริมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการช�ำระเงิน
จากเงินสดไปสู่การช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย
			 l ประเด็นที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจ
การผลักดันนโยบายรัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการ e-Payment ภาครัฐ ให้สามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ประกอบการ และผู้เสียภาษีทั่วประเทศรวมตลอดถึงภาคประชาชน
ให้สามารถเข้าถึงช่องทางการช�ำระภาษีโดยสะดวก เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ เป็นต้น
			 l ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การช�ำระเงินของประชาชน
และผูป้ ระกอบการมีความรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย และเกิดความเชือ่ มัน่ ในการใช้บริการระบบ e-Payment ทีภ่ าครัฐ
ได้พัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่อง
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กระทรวงการต่างประเทศ

1. ข้อมูลทั่วไป
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงการต่างประเทศ (ค.ต.ป.กต.) ได้ก�ำหนดประเด็น
การตรวจสอบและประเมินผล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ โครงการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบ
พหุภาคี ค่าใช้จ่ายในการเป็นประธานอาเซียนของไทยและการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการด�ำเนินงานสอดคล้อง
ตามแนวทางที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด
2. สรุปผลการด�ำเนินงาน และข้อค้นพบที่ส�ำคัญ
กระทรวงการต่างประเทศได้รบั จัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาความเชือ่ มโยงกับภูมภิ าค
และเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุน้ ส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ โครงการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบ
พหุภาคี รายการค่าใช้จา่ ยในการเป็นประธานอาเซียนของไทยและการประชุมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องจ�ำนวน 511,628,600 บาท
และจัดสรร ให้แก่ 2 หน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินการ คือ 1) กรมอาเซียน (ศูนย์ ASEAN TASK FORCE) ได้รับ
งบประมาณ จ�ำนวน 465,128,600 บาท ในการด�ำเนินการจัดประชุมอาเซียนในระดับต่าง ๆ และ 2) กรมสารนิเทศ
ได้รับงบประมาณ จ�ำนวน 46,500,000 บาท เพื่อด�ำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ และสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนให้กับประชาชนตามแผนที่ก�ำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง โดยการผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ในทุกภาคส่วน อาทิ การผลิตสปอตประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านจอ LCD/LED ภายในรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นต้น โดยมีข้อค้นพบที่ส�ำคัญ ดังนี้
1) การด�ำเนินโครงการเป็นไปตามแผนงาน และบรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีก่ ำ� หนดไว้ โดยการจัดประชุมอาเซียน
ในระดับต่าง ๆ ด�ำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประสบความส�ำเร็จ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สมศักดิศ์ รี เป็นทีย่ อมรับของประเทศสมาชิกและผูเ้ ข้าร่วมการประชุม ส�ำหรับในด้านนโยบาย
ไทยสามารถใช้โอกาสในการเป็นประธานอาเซียนผลักดันประเด็นทีป่ ระเทศไทยต้องการขับเคลือ่ นเพือ่ ผลประโยชน์ของไทย
และภูมิภาคโดยรวม กระชับความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจาและต่อยอดความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ส่งเสริม
ให้ประชาคมอาเซียนมีความเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ ความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาค ซึ่งสอดคล้อง
และช่วยสนับสนุนให้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องประสบผลส�ำเร็จ
โดยประเด็นส�ำคัญที่มีความคืบหน้าและการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญที่ได้ด�ำเนินการแล้วในระหว่างที่ไทยด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานอาเซียนในด้านต่าง ๆ ดังนี้
(1) การส่งเสริมความยัง่ ยืนในทุกมิติ ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนสนับสนุนการด�ำรงต�ำแหน่งประธานอาเซียน
ของไทย ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” เพื่อมุ่งเสริมสร้างความยั่งยืนในทุกมิติให้กับอาเซียน
โดยเฉพาะความมัน่ คงทีย่ งั่ ยืน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนโดยเน้นการสร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ
เชิงยุทธศาสตร์บนพืน้ ฐานของหลักการภายใต้สนธิสญ
ั ญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การแก้ไข
ปัญหาขยะทะเลและการท�ำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated
Fishing: IUU Fishing) การสร้างความมัน่ คงทางไซเบอร์ โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักรูแ้ ละปลูกฝังจิตส�ำนึกเรือ่ ง
การใช้พนื้ ทีไ่ ซเบอร์อย่างมีความรับผิดชอบควบคูไ่ ปกับการพัฒนาเศรษฐกิจทีม่ พี ลวัตและการส่งเสริมความเชือ่ มโยงในภูมภิ าค
เพื่อมุ่งไปสู่ดิจิทัลอาเซียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Digital and Green ASEAN)
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(2) การเสริมสร้างโครงสร้างสถาปัตยกรรมภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นแกนกลาง โดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
ครัง้ ที่ 34 ได้ยำ�้ ถึงความส�ำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความเป็นเอกภาพ และความเป็นแกนกลางของอาเซียน
ในโครงสร้างสถาปัตยกรรมภูมิภาคในเอเชีย-แปซิฟิกและอินโด-แปซิฟิก และได้รับรองเอกสารมุมมองของอาเซียน
ต่ออินโด-แปซิฟิก ซึ่งเป็น “วิถีทัศน์” (Vista) ของอาเซียนต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ เพื่อลดการแข่งขัน
และการเผชิญหน้าระหว่างมหาอ�ำนาจ โดยการส่งเสริมให้น�ำหลักการของ TAC มาใช้ในบริบทที่กว้างกว่าภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเสริมสร้างความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
(3) การส่งเสริมความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในอาเซียน เพื่อให้ผู้น�ำอาเซียนให้ความส�ำคัญ
กับการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางมองไปสู่อนาคต และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การสร้าง
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน และการเสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียน
(4) สถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ได้หารือเกี่ยวกับ
การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การอ�ำนวยความสะดวกในการส่งกลับผู้พลัดถิ่นและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในรัฐยะไข่ พร้อมสนับสนุนการท�ำงานของศูนย์ประสานงานอาเซียนเพือ่ ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการจัดการ
ภัยพิบัติ (AHA Centre)
(5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งในเรื่องนี้อาเซียนต้องมีท่าทีร่วมกันเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวในเวทีระหว่างประเทศ และให้มีการประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง
2) ภาพรวมการใช้จ่ายเงินของโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 92.35 โดยเบิกจ่ายเงิน
ค่าใช้จา่ ยครบถ้วนร้อยละ 30.22 และมีคา่ ใช้จา่ ยในการจัดการประชุมทีด่ ำ� เนินการเสร็จสิน้ แล้ว อย่างไรก็ตาม การจัดประชุม
อาเซียนเป็นการประชุมทีจ่ ดั ขึน้ ตลอดทัง้ ปี ท�ำให้ตอ้ งด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างและตรวจรับทุกเดือน ซึง่ แต่ละกระบวนการ
ใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไข และตรวจรับค่อนข้างนาน ประกอบกับมีกำ� หนดการจัดประชุมขนาดใหญ่มคี า่ ใช้จา่ ยสูง
ที่ต้องด�ำเนินการในช่วงปลายปีงบประมาณ จ�ำนวน 2 รายการ และการปรับเปลี่ยนแผนการด�ำเนินงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์บางกิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ตอ่ เนือ่ ง รวมทัง้ การเตรียมการด้านพิธกี ารและอ�ำนวยการเป็นการล่วงหน้าส�ำหรับ
การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2562 ท�ำให้มีการก่อหนี้ผูกพันโดยการท�ำสัญญา
จัดซื้อจัดจ้างตอนปลายปีงบประมาณ
			 l ข้อเสนอแนะ
1) เพือ่ ให้การเบิกจ่ายเงินทีเ่ หลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานควรทบทวน พัฒนากระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) ขอให้หน่วยงานติดตามการด�ำเนินกิจกรรมที่มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีให้เป็นไปตามแผนงาน
และวัตถุประสงค์ รวมถึงเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ก�ำหนดไว้
			 l ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการที่ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มประเทศอาเซียน
เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง

154

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

5
กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา

156

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

5

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1. ข้อมูลทั่วไป
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา (ค.ต.ป. กก.) ได้กำ� หนดประเด็น
การตรวจสอบและประเมินผล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ การส่งเสริมด้านความปลอดภัยแก่นกั ท่องเทีย่ ว
โดยกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาได้รบั การจัดสรรโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมความปลอดภัยแก่นกั ท่องเทีย่ ว
จ�ำนวนเงิน 772,879,700 บาท ซึ่งการด�ำเนินงานสอดคล้องตามแนวทางที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด
2. สรุปผลการด�ำเนินงาน และข้อค้นพบที่ส�ำคัญ
1) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด�ำเนินโครงการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยการด�ำเนินการส่งเสริม
ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในภาพรวมเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งทุกหน่วยงานได้ด�ำเนินงานตามภารกิจ
และอ�ำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้ปฏิบัติ (Operator) และการเป็นผู้อ�ำนวยการ
(Facilitator) ในการประสานงานกับเครือข่ายในการช่วยเหลือและอ�ำนวยความสะดวกแก่นกั ท่องเทีย่ ว และการปฏิบตั หิ น้าที่
ตามกฎระเบียบ (Regulatory) ในการกวดขันให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจน�ำเทีย่ วและมัคคุเทศก์ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2559
2) ข้อค้นพบจากการด�ำเนินงาน พบว่าในด้านการบริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีคณะกรรมการ
นโยบายการท่องเที่ยวเป็นกลไกหลักในการก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ายังขาดมาตรการ และนโยบายด้านการส่งเสริมความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในภาพรวม
ทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นเอกภาพ รวมถึงไม่มกี ฎหมายบังคับใช้ในการก�ำกับความปลอดภัยนักท่องเทีย่ ว นอกจากนี้
ด้านการปฏิบตั งิ านพบว่าเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ชว่ ยเหลือนักท่องเทีย่ วทีป่ ระจ�ำสนามบินและประจ�ำในทุกจังหวัดมีสถานะเป็นเพียง
พนักงานจ้างเหมาบริการ ท�ำให้ไม่ได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประสานงานในเรื่องต่าง ๆ อีกทั้ง
ศูนย์ชว่ ยเหลือนักท่องเทีย่ วบางแห่งมีจำ� นวนบุคลากรเพียง 1 คน จึงไม่สามารถท�ำงานครอบคลุมพืน้ ทีห่ รือแหล่งท่องเทีย่ ว
หรือให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์พร้อมกันหลายแห่ง และปัญหาทีพ่ บอีกประการหนึง่ ในด้าน
การปฏิบัติงาน คือ ยังไม่มีระบบติดตามข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถติดตามข้อร้องเรียน
ได้แบบปัจจุบัน (Real Time) และยังไม่มีระบบการติดตามเรื่องร้องเรียนที่ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
			 l ข้อเสนอแนะ
1) กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ควรขอความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศในการประชาสัมพันธ์
ให้นกั ท่องเทีย่ วซือ้ ประกันการเดินทางเพิม่ เติม เพือ่ คุม้ ครองนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
และระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว
2) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ควรน�ำกลไกของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
มาเป็นเครื่องมือในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างจริงจัง รวมทั้ง
ด�ำเนินการเชิงรุกโดยการจัดท�ำยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในภาพรวมของประเทศ
ให้ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันการเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ แนวทาง
การพัฒนา และแผนงาน/โครงการ งบประมาณ พร้อมแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
เสนอคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
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3) กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ควรส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการท�ำงานในลักษณะเครือข่ายโดยประสาน
ความร่วมมือกับผูป้ ระกอบการ สถานบริการ อาจารย์สอนภาษา อาสาสมัคร ล่ามแปลภาษา รวมทัง้ บุคคลและหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องในการให้ความช่วยเหลือและอ�ำนวยความสะดวกแก่นกั ท่องเทีย่ ว รวมทัง้ พัฒนาระบบและกลไกของอาสาสมัคร
ในพื้นที่ (อาสาสมัครพิทักษ์นักท่องเที่ยว) ให้มีครบทุกท้องถิ่นเช่นเดียวกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นต้น
4) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรมีการจัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงาน
ราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องในการช่วยเหลือนักท่องเทีย่ ว เพือ่ ให้การท�ำงานเป็นไปอย่างคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ให้มกี ารประชาสัมพันธ์บทบาทของศูนย์ชว่ ยเหลือนักท่องเทีย่ วให้นกั ท่องเทีย่ ว ส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ให้รับทราบ
5) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ควรสนับสนุนให้เกิดการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เทคโนโลยีดา้ นการแปลภาษา เนือ่ งจากปัจจุบนั มีนกั ท่องเทีย่ วเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วหลายสัญชาติ
และเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่สามารถสื่อสารได้เพียงภาษาอังกฤษ
6) กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาควรจัดท�ำสถิตกิ ารเกิดเหตุตอ่ นักท่องเทีย่ วทัง้ สถิตกิ ารบาดเจ็บเสียชีวติ
สถิติการร้องเรียน โดยน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อแบ่งโซนการท่องเที่ยว เช่น โซนสีขาวปราศจากการเกิดเหตุ โซนสีเทา
มีการเกิดเหตุเล็กน้อย และโซนสีดำ� เกิดเหตุบอ่ ยครัง้ เป็นต้น ซึง่ การแบ่งโซนดังกล่าวจะท�ำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ
ก�ำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสมตามสภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่
7) เนือ่ งจากปัจจุบนั กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬามีการส่งต่อเรือ่ งร้องเรียนจ�ำนวนมากไปยังหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมาย อาทิ กระทรวงคมนาคม ส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค เป็นต้น ดังนัน้ กระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬา ควรพัฒนาระบบติดตามข้อร้องเรียนการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติให้นกั ท่องเทีย่ วสามารถติดตาม
ความคืบหน้าแบบ Realtime
8) กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาควรวิเคราะห์ปริมาณงานของศูนย์ชว่ ยเหลือนักท่องเทีย่ วในแต่ละจังหวัด
เพื่อก�ำหนดอัตราก�ำลังให้สมดุลกับปริมาณงาน และยกสถานภาพของเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ เพื่อเพิ่ม
ความมัน่ คงในอาชีพ เสริมสร้างขวัญก�ำลังใจ รวมทัง้ เพิม่ ความน่าเชือ่ ถือ อันจะส่งผลให้การท�ำงานเกิดประสิทธิภาพสูงขึน้
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น นอกจากนี้ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วย
			 l ประเด็นที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจ
1) ก�ำหนดนโยบาย/มาตรการในการก�ำกับ ดูแล ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อซื้อ
ประกันภัยระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
2) สนับสนุนงบประมาณให้มกี ารติดตัง้ กล้องวงจรปิดในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วเพิม่ ขึน้ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
3) สนับสนุนให้คณะกรรมการการนโยบายการท่องเทีย่ วแห่งชาติดำ� เนินการตามภารกิจและอ�ำนาจหน้าที่
ตามกฎหมายให้ครอบคลุมทุกด้านอย่างเคร่งครัด
			 l ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
ประเทศไทยมีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเชื่อมั่นซึ่งส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ส่งผลเศรษฐกิจ
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1. ข้อมูลทั่วไป
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (ค.ต.ป. พม.)
ได้ก�ำหนดประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 3 ประเด็น ประกอบด้วย
1) การประสานส่งต่อกลุ่มเป้าหมายผู้ประสบปัญหาทางสังคมของหน่วยงาน พม. 2) โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน (ศพค.) 3) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยได้ตรวจสอบและประเมินผลผ่านวิธีการตรวจ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การประชุม การลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผล 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง (จังหวัดสระบุรี)
ภาคเหนือ (จังหวัดพิษณุโลก) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดหนองคาย) ภาคใต้ (จังหวัดยะลาและสงขลา)
ซึ่งการด�ำเนินงานสอดคล้องตามแนวทางที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด
2. สรุปผลการด�ำเนินงาน และข้อค้นพบที่ส�ำคัญ
2.1 การบริหารจัดการภารกิจส่งต่อกลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคมของ พม.
1) การส่งต่อผูป้ ระสบปัญหาทางสังคมจากหน่วยแรกรับไปยังหน่วยรับเฉพาะกลุม่ เป้าหมายติดขัด ไม่คล่องตัว
เนือ่ งจาก กฎ ระเบียบของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องไม่เอือ้ ต่อการท�ำงานร่วมกัน โดยพบว่า กรมกิจการผูส้ งู อายุ กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่างมีการก�ำหนด
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขัน้ ตอน และเงือ่ นไขเฉพาะในการรับกลุม่ เป้าหมายของหน่วยงาน ซึง่ บางครัง้ ไม่เอือ้ อ�ำนวย
ต่อการปฏิบัติงาน เช่น การส่งเรื่องและรายละเอียดของผู้ขอรับการสงเคราะห์ไปยังกรมต้นสังกัด เพื่อให้อธิบดีกรมนั้น
เป็นผูพ้ จิ ารณาซึง่ เป็นการเพิม่ ขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน หรือความซ�ำ้ ซ้อนไม่ชดั เจนในส่วนของคุณสมบัตขิ องผูป้ ระสบปัญหา
ทางสังคม ท�ำให้การพิจารณาในการส่งต่อล่าช้า ส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการท�ำให้ไม่ได้รับบริการในการแก้ปัญหา
ตามสภาพปัญหานั้น หรือท�ำให้สภาพปัญหาแย่ลง
2) อัตราก�ำลังบุคลากร โดยเฉพาะนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พยาบาล และพี่เลี้ยงไม่เพียงพอ
ในการดูแลผูป้ ระสบปัญหาทางสังคม ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนดไว้ อีกทัง้ ทักษะความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านทีจ่ ำ� เป็น
ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่น ทักษะในการดูแลเด็กแรกเกิด ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก/ติดเตียง/จิตเวช เป็นต้น
(3) สถานสงเคราะห์ตา่ ง ๆ มีจำ� นวนผูร้ บั บริการค่อนข้างมากและบางแห่งมีจำ� นวนผูร้ บั บริการเกินจ�ำนวนทีส่ ามารถให้บริการ
ได้แล้ว ท�ำให้ผู้รับบริการต้องรอคิวนาน
3) ขาดข้อมูลในการวิเคราะห์วางแผนปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นปัจจุบนั เช่น ข้อมูลสถานการณ์ปญ
ั หาข้อมูลผูป้ ระสบ
ปัญหาทางสังคมในพืน้ ที่ ข้อมูลจ�ำนวนผูร้ อรับบริการทัง้ หมดในภาพรวม ข้อมูลของหน่วยงานทีส่ ามารถให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
			 l ข้อเสนอแนะ
1) กรมควรมอบอ�ำนาจให้หน่วยงานในพืน้ ที/่ หน่วยปฏิบตั สิ ามารถเป็นผูพ้ จิ ารณาในการประสานส่งต่อ
เข้าสถานสงเคราะห์ และมีการก�ำหนดแนวทาง ระเบียบข้อปฏิบตั ริ ว่ มกันอย่างเป็นรูปธรรมทัง้ ส่วนกลาง และหน่วยปฏิบตั ิ
เพื่อให้การประสานส่งต่อเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
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2) กระทรวงควรพิจารณาทบทวนจัดระบบโครงสร้าง/ภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้ทันและรองรับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
3) จังหวัดควรมีกลไกในระดับพื้นที่ในการพิจารณาการประสานส่งต่อกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่แสวงหา
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอก ส่งเสริมให้ทอ้ งถิน่ /ชุมชน/อาสาสมัครเข้ามามีสว่ นร่วมในการดูแล
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดจ�ำนวนผู้รับบริการในหน่วยแรกรับ
4) จังหวัดควรมีการใช้ทรัพยากรและบริการของหน่วยงานร่วมกัน (Shared resource/shared service)
ทุกหน่วยงานควรท�ำงานร่วมกัน สนับสนุน ส่งเสริม ข้ามข้อจ�ำกัดและเงือ่ นไขต่าง ๆ ของหน่วยงาน และกรม/ส่วนกลาง
เป็นผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
2.2 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)
1) การด�ำเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ยังไม่ชดั เจน ส่วนใหญ่เน้นการด�ำเนินงานตาม
กรอบของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวก�ำหนด จึงขาดการเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ในพื้นที่
2) ศพค. มีการพัฒนาที่ค่อนข้างช้า เนื่องจากคณะท�ำงานไม่ขับเคลื่อนงาน ขาดองค์ความรู้ ขาดฐานข้อมูล
และโดยส่วนใหญ่ ศพค. ยังคงอาศัย อปท. เป็นหลักในการขับเคลื่อน อีกทั้งการท�ำงานของ ศพค. อยู่ที่เงินอุดหนุน
ของ พม. เป็นหลัก ซึง่ หากไม่มกี ารสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส่งผลให้ ศพค. ส่วนใหญ่ไม่มีการขับเคลื่อน
3) ศพค. บางแห่งมีการด�ำเนินการเชิงบูรณาการด้านกลุม่ เป้าหมายและประเด็นครอบครัวได้ดี ประสบความส�ำเร็จ
ควรมีการถอดบทเรียนและขยายผล
			 l ข้อเสนอแนะ
1) ควรก�ำหนดเป้าหมายในการพัฒนา ศพค. ให้ชดั เจน และควรยกระดับการท�ำงานของ ศพค. ให้เชือ่ มโยง
เข้าถึงคนทุกกลุ่มเป้าหมาย
2) ควรให้ทุกกรมยึดถือสถาบันครอบครัวเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนงานของกระทรวง พม. ให้ ศพค.
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาครอบครัวในภาพรวม โดยมีการสร้างความเข้าใจแนวทางการด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน และสนับสนุน
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
3) ควรสร้างกลไกการขับเคลื่อนงาน ศพค. ร่วมกับท้องถิ่น โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ ศพค. จดทะเบียน
เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ ศพค. สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งอื่นได้
4) ควรส�ำรวจข้อมูล ศพค. ที่มีการด�ำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กรมก�ำหนดมีการด�ำเนินการที่ดี
ถอดบทเรียนเพื่อเป็นคู่มือในการท�ำงานและขยายผลการด�ำเนินงาน
2.3 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1) ขัน้ ตอนในการลงทะเบียนมีหลายขัน้ ตอน ต้องติดต่อประสานงานหลายหน่วยงาน และใช้ระยะเวลานาน
กว่าจะได้รับเงินอุดหนุนตามสิทธิ เนื่องจากมีขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ ซึ่งผู้ขอรับสิทธิบางรายคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ต้องได้รับการรับรองจากผู้น�ำชุมชน/อปท. ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงระบบก่อนได้รับสวัสดิการ ซึ่งปัจจุบันระบบ
การบันทึกข้อมูลอยู่ในช่วงปรับปรุงระบบ ท�ำให้การลงทะเบียนผู้ได้รับสิทธิ์ในระบบล่าช้ามีบางส่วนตกค้าง และ
ยังไม่ได้รับสิทธิ์
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2) การด�ำเนินงานตามโครงการของหน่วยงาน พม. ยังเป็นในเชิงการบริหารจัดการเท่านั้น เช่น การบันทึก
ข้อมูล การตรวจเอกสาร ขาดการติดตามและประเมินผลความส�ำเร็จของโครงการในเชิงคุณภาพการเชื่อมโยงงาน
กับหน่วยงานต่าง ๆ
3) ไม่มีการก�ำหนดตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตแม่และเด็กโดยเฉพาะด้านสังคมที่เกี่ยวข้องรวมถึงไม่มีการติดตาม
และประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบ
			 l ข้อเสนอแนะ
1) ควรปรับรูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอนในการลงทะเบียน โดยอาจจะให้โรงพยาบาล/โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ทุกแห่งเป็นหน่วย one stop service ในการรับลงทะเบียน
2) ควรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ กระบวนการ และขั้นตอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนทราบ เพื่อลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และข้อขัดแย้งร้องเรียนต่าง ๆ
3) ควรมีการเชื่อมโยงงานในการดูแลคุณภาพชีวิตแม่และเด็กระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชน
และกรมอื่น ๆ ภายในกระทรวง พม. และเชื่อมโยงงานระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้แม่และเด็กได้รับ
การพัฒนาดูแลที่ครอบคลุมทุกด้าน
4) ควรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในกระทรวง และภายนอกกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์/
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดของโครงการให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน และมีการวางแนวทางและแผนในการติดตามประเมินผล
คุณภาพชีวิตของแม่และเด็กร่วมกัน
5) เร่งรัดการจัดท�ำระบบข้อมูลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถรองรับปริมาณข้อมูลผู้รับสิทธิ
ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้
			 l ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
ประชาชนทีป่ ระสบปัญหาทางสังคมได้รบั การคุม้ ครอง ดูแล ฟืน้ ฟูศกั ยภาพจากสวัสดิการของรัฐ มีการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถดูแลตนเอง และได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กให้มีพัฒนาการที่เหมาะสม
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. ข้อมูลทั่วไป
		คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ค.ต.ป. กษ.) ได้ก�ำหนดประเด็น
การตรวจสอบและประเมินผล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) แผนงานบูรณาการ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน�้ ำ ที่ ส นั บ สนุ น แผนงานภายใต้ โ ครงการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก และ
2) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยติดตามและประเมินผล
การด�ำเนินงานของส่วนราชการทีร่ บั ผิดชอบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดเชียงราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งการด�ำเนินงานสอดคล้องตามแนวทางที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด
2. สรุปผลการด�ำเนินงาน และข้อค้นพบที่ส�ำคัญ
		2.1 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำที่สนับสนุนแผนงานภายใต้โครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก
			 มติคณะรัฐมนตรีวนั ที่ 4 มกราคม 2560 เห็นชอบโครงการส�ำคัญภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่มีความจ�ำเป็นต้องเร่งด�ำเนินการในปี 2560 จ�ำนวน 48 โครงการ วงเงินรวม
6,992.67 ล้านบาท ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ 1) แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 2) แผนงานพัฒนา
คมนาคมและโลจิสติกส์ 3) แผนงานพัฒนาเมือง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจัดการสิง่ แวดล้อมเมือง ท่องเทีย่ ว
และสาธารณสุข และ 4) แผนงานบริหารจัดการ โดยให้สว่ นราชการต่าง ๆ ทีร่ บั ผิดชอบด�ำเนินการ 4 แผนงานข้างต้น
ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�ำความตกลงในรายละเอียดกับส�ำนักงบประมาณต่อไป
ซึง่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานร่วมรับผิดชอบแผนงานพัฒนาเมือง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ท่องเที่ยว และสาธารณสุข ในส่วนของระบบน�้ำ จ�ำนวน 16 โครงการ ประกอบกับ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการพิจารณาแผนการบริหารจัดการน�้ำและแนวทางการพัฒนา
เพือ่ รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยมีการเห็นชอบในหลักการแผนการพัฒนาเพือ่ รองรับ EEC ในระยะ 10 ปี
และมอบหมายให้ ส� ำ นั ก งานทรั พ ยากรน�้ ำ แห่ ง ชาติ ร ่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการใช้ น�้ ำ และอื่ น ๆ จั ด ท� ำ
แผนปฏิบตั กิ ารและจัดล�ำดับความส�ำคัญให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของ EEC รวมทัง้ ระบบโครงข่ายการส่งน�ำ้ ทีจ่ ำ� เป็น
และพิจารณาเรือ่ งการบรรเทาอุทกภัยด้วย โดยให้สำ� นักงานทรัพยากรน�ำ้ แห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจั ด ท� ำ แผนหลั ก เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาในระยะ 20 ปี รวมทั้ ง ทบทวนความเพี ย งพอของการพั ฒ นา
ในระยะ 10 ปี ให้ครอบคลุมถึงการใช้น�้ำระหว่างประเทศ เทคโนโลยีการพัฒนาน�้ำบาดาลชั้นสูง และการผลิตน�้ำจืด
จากน�ำ้ ทะเลด้วย ซึง่ แผนการพัฒนาเพือ่ รองรับ EEC ระยะ 10 ปี ทีค่ ณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการและวัตถุประสงค์
			 l ผลการตรวจสอบในภาพรวม
				กรมชลประทานสามารถด� ำ เนิ น การจั ด หาแหล่ ง น�้ ำ และจั ด สรรน�้ ำ เพื่ อ การอุ ป โภค - บริ โ ภค
ภาคอุ ต สาหกรรม และภาคการเกษตรได้ อ ย่ า งสมดุ ล เพี ย งพอ โดยวางแผนงาน/โครงการเพื่ อ สนั บ สนุ น น�้ ำ
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ในระยะ 10 ปี จ�ำนวน 22 โครงการ โดยสามารถด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จ�ำนวน 7 โครงการ อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
จ�ำนวน 6 โครงการ ยังไม่ได้ด�ำเนินการก่อสร้างแต่อยู่ในแผนการด�ำเนินงานในปีถัดไป จ�ำนวน 6 โครงการ ไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ จ�ำนวน 1 โครงการ อยูร่ ะหว่างการศึกษา EIA จ�ำนวน 1 โครงการ โครงการศึกษาจัดหาแหล่งน�ำ้
โดยภาคเอกชน จ�ำนวน 1 โครงการ ซึ่งจากการด�ำเนินโครงการท�ำให้กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการน�้ำ
ภาคตะวันออกได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยมีปริมาณการจัดสรรน�ำ้ รวมแล้ว 2,188 ล้านลูกบาศก์เมตร ผ่านโครงข่าย
การเชือ่ มโยงแหล่งน�ำ้ ภาคตะวันออก มีการวางระบบท่อเพือ่ ส่งน�ำ้ และกระจายน�ำ้ อย่างครอบคลุมพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก
และมีการเตรียมการรองรับอุทกภัยและภัยแล้งที่เหมาะสม โดยมีการผันน�ำ้ รองรับภัยแล้งในแต่ละปี ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เริ่มการผันน�้ำตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2561 และจากการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ค.ต.ป.กษ.) พบความเสี่ยงที่ส�ำคัญอันส่งผลกระทบ
ต่ อ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายการขั บ เคลื่ อ นแผนงาน/โครงการภายใต้ แ ผนการพั ฒ นาเพื่ อ รองรั บ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ระยะ 10 ปี ดังนี้
				1) ความเสี่ยงด้านงบประมาณ ส่วนราชการที่รับผิดชอบได้รับจัดสรรไม่ครอบคลุมแผนงาน/โครงการ
ที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น ค่าชดเชยค่าที่ดิน ค่าสิ่งก่อสร้าง
				2) ความเสีย่ งด้านความพร้อมของสถานทีด่ ำ� เนินการ การเปิดโครงการเพือ่ จัดหาหรือพัฒนาแหล่งน�ำ้ ใหม่
เพิ่มเติมในพื้นที่ ปัจจุบันและในอนาคตมีความยุ่งยากส�ำหรับการด�ำเนินงานตั้งแต่กระบวนการเริ่มเสนอโครงการ
การประชาคมกับชุมชน การขออนุญาตใช้พนื้ ทีด่ ำ� เนินการ เนือ่ งจากติดปัญหาข้อกฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ทส.) จ�ำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (2) พระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ (3) พระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแห่งชาติและการอนุรกั ษ์สตั ว์ปา่ พ.ศ. 2518 ประกอบกับ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของบางโครงการยังไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผู้ช�ำนาญการ
				3) ความเสี่ ย งด้ า นฐานข้ อ มู ล ปริ ม าณความต้ อ งการใช้ น�้ ำ ทั้ ง ภาคการเกษตร ภาคอุ ต สาหกรรม
การอุปโภค - บริโภค เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานกลางในการจัดท�ำฐานข้อมูลที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์
ความต้องการที่ครอบคลุมในระยะ 10 ปี ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการภายใต้โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(EEC) สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมการป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเพื่อภาคการเกษตร การอุปโภค - บริโภค
การรักษาระบบนิเวศ
			 l ข้อเสนอแนะ
				กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ควรด�ำเนินการ ดังนี้
				 1) สรุปผลการด�ำเนินการสนับสนุนน�้ำในภาคอุตสาหกรรม/ภาคการเกษตร/การอุปโภค - บริโภค
และผลการใช้จา่ ยงบประมาณ เพือ่ รวบรวมปัญหา/อุปสรรคจากการด�ำเนินงานเสนอ สทนช. ในฐานะผูร้ บั ผิดชอบหลัก
				 2) จั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล แผนงาน/โครงการที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ แ ผนการพั ฒ นา EEC ให้ ค รบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง
และสอดคล้องกันทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่
				 3) ทบทวนข้ อ มู ล water balance ของแผนงาน/โครงการเพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการพั ฒ นา EEC
โดยให้พิจารณาปัจจัย/ตัวแปรที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำที่มีอย่างจ�ำกัด
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				 4) เร่งรัดด�ำเนินการปรับแก้ไขสาระส�ำคัญของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
ของรายการอ่างเก็บน�ำ้ คลองวังโตนด ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการ ส�ำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) หรือเสนอข้อมูลเพิม่ เติมให้คณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการใช้ประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติม
			 l ประเด็นที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจ
				 1) ควรพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก รอบวงเงิ น งบประมาณให้ เ พี ย งพอส� ำ หรั บ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ของระบบบริหารจัดการน�้ำ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนา EEC บรรลุวัตถุประสงค์
ในการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงของประเทศ และควรพิจารณามอบหมาย
ให้ส�ำนักงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นการเฉพาะ ส�ำหรับแผนงาน/โครงการ
ภายใต้การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) อย่างเพียงพอ เพื่อมิให้กระทบกับการจ่ายค่าชดเชยที่ดิน
ของแผนงาน/โครงการอืน่ ๆ ทีก่ รมชลประทานรับผิดชอบ โดยต้องครอบคลุมแผนงาน/โครงการทีค่ ณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 และวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้กรมชลประทานสามารถด�ำเนินการพัฒนาแหล่งน�้ำ
ต้นทุน และจัดสรรน�้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรให้มีความสมดุลกับภาวะ
การเจริญเติบโตของชุมชนควบคู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป
				 2) ควรก�ำหนดมาตรการก�ำกับและติดตามเพือ่ ให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ด�ำเนินการจัดท�ำนโยบายและแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนการใช้ประโยชน์
ในที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค แผนการด�ำเนินงานให้มีความชัดเจน
โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบบริหารจัดการน�้ำต้องสอดคล้องกับแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ให้ครอบคลุมเรื่องการใช้พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติและป่าอนุรักษ์เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน�้ำต้นทุนให้มีความชัดเจน
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบระบบบริหารจัดการน�้ำสามารถน�ำแผนงานมาบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ
ที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดให้มีความสมดุล มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
				 3) ควรพิ จ ารณามอบหมายให้ สทนช. และกรมชลประทานร่ ว มกั น ทบทวนฐานข้ อ มู ล ปริ ม าณ
ความต้องการใช้นำ�้ ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมปริมาณความต้องการใช้น�้ำ
				 4) ควรก�ำหนดมาตรการก�ำกับดูแล และติดตามให้ สทนช. ด�ำเนินการอนุมัติแผนงาน/โครงการ
โดยค�ำนึงถึงความพร้อมของการด�ำเนินการ พิจารณาความจ�ำเป็น เหมาะสม คุม้ ค่าของแผนงาน/โครงการ ให้ครอบคลุม
ทุกมิติ และครอบคลุมถึงความพร้อมและความถูกต้องในกรณีที่ต้องมีการขอใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ
และป่ า อนุ รั ก ษ์ ใ ห้ ชั ด เจนเพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ แ ผนงาน/โครงการที่ อ นุ มั ติ เ กิ ด ความล่ า ช้ า ไม่ ส ามารถด� ำ เนิ น การ
ตามแผนงาน/โครงการที่ก�ำหนดได้ โดยการพิจารณาต้องครอบคลุมความพร้อมทางกายภาพ สภาพภูมิศาสตร์
กรรมสิทธิ์ครอบครองโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรูปแบบรายการที่เหมาะสม
				 5) ควรพิ จ ารณามอบหมายให้ ส� ำ นั ก งานทรั พ ยากรน�้ ำ แห่ ง ชาติ (สทนช.) ท� ำ การศึ ก ษาแนวทาง
การบริหารจัดการน�้ำ ทั้งน�้ำผิวดินและน�้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์ให้เต็มศักยภาพ โดยขอความร่วมมือกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น เพื่อร่วมกันพิจารณาศึกษา
ความเหมาะสมและความจ�ำเป็นในการพัฒนาแหล่งน�้ำอื่น ๆ เพื่อเก็บกักน�้ำท่าที่ไหลลงทะเลที่มีถึงประมาณ 90%
หรือการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เขื่อนเก็บน�้ำใต้ดิน และธนาคารน�้ำใต้ดิน หรือการน�ำบ่อบาดาลเพื่อใช้ส�ำหรับ
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ภาคการเกษตร เป็นต้น เนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออก มีข้อจ�ำกัดด้านการพัฒนาแหล่งน�้ำผิวดิน เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นพืน้ ทีป่ า่ ในเขตอุทยานแห่งชาติ และบางส่วนเป็นพืน้ ทีเ่ อกชนทีม่ รี าคาซือ้ -ขายค่อนข้างสูง ท�ำให้ยากต่อการพัฒนา
แหล่ ง น�้ ำ ผิ ว ดิ น ดั ง นั้ น การท� ำ เขื่ อ นเก็ บ กั ก น�้ ำ ใต้ ดิ น และธนาคารน�้ ำ ใต้ ดิ น จึ ง เป็ น ทางเลื อ กที่ เ หมาะสม
กับสภาพพื้นที่ และสมควรส่งเสริมให้มีการพิจารณาศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ทั้งนี้
ควรมีการขอความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับด้านการท�ำเขื่อนเก็บกักน�้ำใต้ดินจากประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น
ประเทศญี่ ปุ ่ น สาธารณรั ฐ เกาหลี หรื อ ประเทศอื่ น ๆ ที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละความเชี่ ย วชาญด้ า นการก่ อ สร้ า ง
เขื่อนใต้ดิน
			 l ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
				 ประชาชนจะมีระบบการบริหารจัดการน�้ำระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร การอุปโภค
บริโภคในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
		 2.2 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
				 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นการด�ำเนินงานซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกร
รายย่ อ ยในพื้ น ที่ โดยวางระบบการผลิ ต และการบริ ห ารจั ด การในแนวทางเดี ย วกั น เพื่ อ ประหยั ด ต้ น ทุ น และ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการด�ำเนินกิจกรรมที่ใกล้เคียงกันหรือ
ติดต่อกันเป็นแปลงใหญ่ท�ำให้เกิดขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น และลดต้นทุนการผลิตได้ (Economy of Scale)
		 l ผลการตรวจสอบในภาพรวม
				 ผลการด�ำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในภาพรวมตั้งแต่ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 - 2561 มีจ�ำนวนแปลงทั้งสิ้น 4,105 แปลง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 283,966 ราย และ
มีจ�ำนวนพื้นที่ที่ท�ำระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ�ำนวน 4,782,885 ไร่ และจากการลงพื้นที่ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลของ ค.ต.ป. กษ. จ�ำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชัยนาท
และจังหวัดอุทยั ธานี พบว่า การด�ำเนินโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึง่ ปัจจุบนั การด�ำเนินงานโครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการพัฒนาเข้าสู่ระบบการเกษตร ยุค 4.0
เพิ่มขึ้น โดยกลุ่มเกษตรกรมีน�ำระบบเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในภาคการเกษตรเพิ่มมากขึ้น เช่น การวัดระดับน�้ำ
ในแปลงนาข้าวโดยผ่าน Application บน Smart phone การปรับระดับพืน้ ทีแ่ ปลงนาข้าวด้วยเครือ่ งเลเซอร์ (Laser)
เป็นต้น อย่างไรก็ตามยังพบประเด็นทีค่ วรต้องปรับปรุงเพิม่ เติมเพือ่ ให้การด�ำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
				 1) การบูรณาการการท�ำงานระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั ส่วนราชการ
นอกสังกัดหรือภาคส่วนอืน่ ๆ เพือ่ ด�ำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในบางพืน้ ทีย่ งั ไม่เพียงพอ
ในรู ป ของแผนการผลิ ต ร่ ว มกั น ในการจั ด ท� ำ โครงการเพื่ อ เสนอขอใช้ สิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ย ต�่ ำ (ดอกเบี้ ย 0.01%)
ทีร่ ฐั บาลให้การสนับสนุนการด�ำเนินการส�ำหรับการบริหารจัดการด้านการผลิตทางการเกษตร เช่น วัสดุทางการเกษตร
เมล็ดพันธุ์ โรงงานแปรรูป เป็นต้น
				 2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ส่วนใหญ่ยังมีเครื่องจักร
ทางการเกษตรไม่เพียงพอ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท�ำโครงการเพื่อเสนอขอใช้เงินจากแหล่งเงินทุน
ที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน และความรู้ในด้านการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตร

170

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

				 3) การบูรณาการจัดท�ำนโยบาย และการน�ำนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ รวมทัง้ การวางแผนการด�ำเนินงาน
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการยังไม่สามารถด�ำเนินการจัดท�ำโครงการด้วยตนเองได้ มีองค์ความรู้ในบางด้านไม่เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการกลุ่ม เช่น องค์ความรู้ด้านการวางแผนการผลิตสินค้าตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ การท�ำ
บัญชีรายรับ - รายจ่ายของกลุ่ม รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณที่ส่วนราชการส่วนกลางในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เพื่อใช้ส�ำหรับการบริหารจัดการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ยังไม่ครอบคลุมงาน
ที่ต้องด�ำเนินการบูรณาการร่วมกันในระดับพื้นที่ซึ่งยังขาดการบูรณาการระหว่างส่วนราชการในระดับพื้นที่
				 4) บางฤดูกาลกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ยังประสบ
ปั ญ หาการขาดแคลนน�้ ำ เนื่ อ งจากผลกระทบของปั ญ หาภั ย แล้ ง และบางกลุ ่ ม เกษตรกรที่ เข้ า ร่ ว มโครงการฯ
มีพนื้ ทีส่ ำ� หรับการผลิตสินค้าเกษตรอยูน่ อกเขตชลประทาน ซึง่ มีแหล่งน�ำ้ ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกจึงท�ำให้กลุม่ เกษตรกร
ประสบกับปัญหาด้านการวางแผนการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอต่อการจ�ำหน่าย
			 l ข้อเสนอแนะ
				 1) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริม และสนับสนุน ให้ค�ำปรึกษากับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
พร้อมทั้งองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรสามารถยกระดับการรวมกลุ่มไปสู่ระบบวิสาหกิจ
ชุมชน/กลุ่มสหกรณ์ โดยการบูรณาการการท�ำงานระหว่างส่วนราชการในสังกัด กับหน่วยงานนอกสังกัด ในการสร้าง
การรับรู้เกี่ยวกับจัดท�ำโครงการเพื่อเสนอขอใช้สินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ (ดอกเบี้ย 0.01%) ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน
เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถด�ำเนินการจัดท�ำโครงการด้วยตนเองได้ และสามารถเข้าถึงแหล่งทุน
ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการของกลุ่มเกษตรกร
				 2) การด�ำเนินการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ควรก�ำหนดเป็นเงือ่ นไขให้เกษตรกร
ต้องผ่านการอบรม ในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงาน เช่น การเพิม่ ผลผลิต การลดต้นทุน การจัดท�ำบัญชีตน้ ทุน
เป็นต้น เพื่อการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
				 3) ควรให้ความรูก้ บั เกษตรกรในการบริหารจัดการน�ำ้ ให้เพียงพอต่อการผลิตสินค้าเกษตรในรอบการผลิต
เช่น การน�ำ Solar cell มาใช้ในการสูบน�้ำเพื่อเก็บไว้ใช้ในการเกษตร รวมถึงสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรน�ำระบบ
Solar Cell มาปรับใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าส�ำหรับเครื่องเติมออกซิเจนในน�้ำ (กังหันตีน�้ำ) และให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาแหล่งน�ำ้ แบบให้มรี ะบบการกระจายน�ำ้ เป็นแบบ On farm ในพืน้ ทีน่ อกเขตชลประทานทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทั้งกรมชลประทานควรมีการศึกษาเพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมแห่งใหม่
เพื่อด�ำเนินการก่อสร้างฝายเป็นการเร่งด่วน กรณีโครงการเดิมถูกยกเลิก ตลอดจนพัฒนาแหล่งน�้ำเพื่อสนับสนุน
เกษตรกรในโครงการตามแผนการผลิต
				 4) การด�ำเนินการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ควรมีการพัฒนาผู้จัดการแปลง
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมืออาชีพ ทั้งด้านการบริหารจัดการ การวางแผนการผลิตสินค้า
ตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ รวมถึงระบบขนส่งสินค้าทางการเกษตร (Logistic) จนสามารถเชื่อมโยงสู่ระบบ
การตลาด รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจสามารถบริหารจัดการการตลาดแบบออนไลน์ หรือการตลาดรูปแบบใหม่
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการด�ำเนินการโครงการ
				 5) ควรเตรียมการ และสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ในการจัดท�ำแผนการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อเป็นข้อมูลให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในสังกัด
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนกลางใช้ในการก�ำหนดนโยบายและน�ำนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินงานปีตอ่ ไป
รวมถึงการวางแผนการจัดท�ำค�ำของบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
			 l ประเด็นที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจ
				1) รัฐบาลควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ จัดหาเครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตรต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต
มาใช้ในกระบวนการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่จนถึงการเก็บเกี่ยว โดยอาจใช้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว
บ้านพระแก้วเป็นโมเดลต้นแบบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและขยายผลอย่างยั่งยืนต่อไป โดยรัฐบาลควรมีการสนับสนุน
ให้กลุม่ เกษตรกรทีเ่ ข้าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เข้าถึงแหล่งเงินทุน (ธ.ก.ส.) เพือ่ ให้เกษตรกร/
กลุ ่ ม เกษตรกรน� ำ มาใช้ ใ นการจั ด หาเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รกลทางการเกษตรมาบริ ห ารจั ด การภายใน/นอกกลุ ่ ม
ตามความเหมาะสม โดยรัฐบาลต้องก�ำหนดมาตรการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่อย่างน้อย 3 - 5 ปี ทั้งนี้ ส่วนราชการต้องด�ำเนินการสนับสนุนองค์ความรู้
ในการซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาเครือ่ งมือเครือ่ งจักรกลทางการเกษตรให้กบั เกษตรกร/กลุม่ เกษตรกร เพือ่ ให้กลุม่ แปลงใหญ่
สามารถบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน
				2) รัฐบาลควรมีการส่งเสริมหรือสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการผลิตสินค้าเกษตรในโครงการเป็นกรณีพิเศษโดยการคิดค่ากระแสไฟฟ้าในอัตรา
เพื่อใช้ในการท�ำการเกษตรเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต
				3) รัฐบาลควรมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการดูแล
บ�ำรุงรักษาแหล่งน�ำ้ ขนาดเล็กทีไ่ ด้รบั การถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทานและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอาํ นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และหน่วยงานกลางควรมีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับภารกิจ
ที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ เพื่อบริหารจัดการน�้ำ และสามารถสนับสนุนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
			 l ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
				 เกษตรกรสามารถรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกัน เกิดการรรวมตัวกันผลิตและจ�ำหน่ายสินค้า
โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน และเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน
		2.3 โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท�ำนา
			 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดท�ำ “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด
หลังฤดูท�ำนา” เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเชื่อมโยงแหล่งรับซื้อ
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีความชัดเจนร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ สนับสนุน
มาตรการจูงใจให้กับเกษตรกรในการลดรอบการปลูกข้าวอันเป็นการสร้างสมดุลอุปสงค์ อุปทาน เพื่อลดปัญหา
ผลผลิตล้นตลาด ราคาผลผลิตตกต�่ำ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ ยังสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบ
การปรับแผนการผลิตข้าวให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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ผลการตรวจสอบในภาพรวม
				 ผลการด� ำ เนิ น งานของส่ ว นราชการในสั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ
สานพลังประชารัฐเพือ่ สนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำ� นา ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 มีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน 37 จังหวัด ผลการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ�ำนวน 88,178 ราย รวมเนื้อที่ 741,053.75 ไร่ และ
จากการลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของ ค.ต.ป. กษ. ณ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการฯ จ�ำนวน 9,330 ราย เนื้อที่ 80,770.21 ไร่ พบปัญหา อุปสรรค ดังนี้
				 1) เกษตรกรบางส่วนเลือกเพาะปลูกข้าวนาปรัง เช่น เดิมเนื่องจากราคาอยู่ในเกณฑ์ดี (15,000 16,500 บาท/ตัน) ประกอบกับพื้นที่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ประมาณร้อยละ 90 อยู่นอกเขตชลประทาน
เกษตรกรจึงแจ้งลดพื้นที่การเพาะปลูกข้าวโพดจากที่แจ้งไว้เบื้องต้น จากเดิมพื้นที่เพาะปลูก 88,781.25 ไร่ ลดลง
8,011.04 ไร่ คงเหลือ 80,770.21 ไร่ เนื่องจากมีความกังวลว่าปริมาณน�้ำในแหล่งน�้ำสาธารณะจะไม่เพียงพอ
พื้นที่บางส่วนทับซ้อนกับพื้นที่เกษตรอินทรีย์เกษตรกรจึงไม่ยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ และเกษตรกรตัดสินใจ
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2562 แทน (1 ครัวเรือน 1 สิทธิ์) เนื่องจากได้รับ
การสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ แต่ก็ยังคงเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ซึ่งมีตลาดรองรับแน่นอนควบคู่กันไปด้วย
				 2) เกษตรกรรายใหม่ บ างส่ ว นยั ง ไม่ มั่ น ใจถึ ง ผลตอบแทนในการปลู ก ข้ า วโพด และขอถอนตั ว
จากการเข้าร่วมโครงการ จึงท�ำให้พื้นที่ปลูกข้าวโพดลดลงจากแผน
				 3) กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นอกเขตชลประทาน ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯ
ใช้บอ่ บาดาลและสูบน�ำ้ มาใช้รดต้นข้าวโพดด้วยพลังงานไฟฟ้า ท�ำให้เกษตรกรต้องเสียค่าไฟฟ้าต่อเดือนเป็นจ�ำนวนมาก
ไม่ตำ�่ กว่า 1,000 บาทต่อเดือน ท�ำให้ต้นทุนของเกษตรกรสูง
				 4) เกษตรกรคาดหวังว่าจะได้รับสินเชื่อในรูปเงินสดมากกว่าการจ่ายสินเชื่อผ่านบัตรเกษตรสุขใจ
ซึ่งไม่ตรงตามความต้องการของเกษตรกร
ข้อเสนอแนะ
				 1) ด้านการคัดเลือกพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ
					 การคัดเลือกพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรก�ำหนดนโยบายให้ชัดเจน
ล่วงหน้า และมีเวลาเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ร่วมประชุมชี้แจงเกษตรกรและคัดเลือกพื้นที่ได้ตรงวัตถุประสงค์ และ
การก�ำหนดเป้าหมายควรค�ำนึงถึงความเป็นไปได้ทงั้ ด้านปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ไม่ควรค�ำนึงถึง
เป้าหมายเพื่อให้ได้ปริมาณเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม เกษตรกรกลุ่มที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาก่อนแล้วที่เข้าร่วม
โครงการฯ ถึงแม้เป็นกลุม่ เป้าหมายทีไ่ ม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ แต่เกษตรกรกลุม่ นีก้ ม็ คี วามพึงพอใจ
อย่างมากกับนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ที่ให้ความส�ำคัญและสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท�ำให้ตลาด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความมั่นคงยิ่งขึ้น
				 2) ด้านการประชาสัมพันธ์
					 เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์หรือเกษตรกรทั่วไป
เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจถึงผลตอบแทนต่อการลงทุนที่มีรายได้ที่มากกว่า และมีการน�ำเกษตรกรไปดูงานและ
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั เกษตรกรทีป่ ระสบความส�ำเร็จ และเร่งรัดการขึน้ ทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรักษาสิทธิ์การให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ
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				 3) ด้านการฝึกอบรมเกษตรกร
					 (1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันวางแผนการฝึกอบรมเกษตรกรให้เป็นระบบ และเสร็จทัน
ก่อนการเพาะปลูก ทั้งนี้ นโยบายต้องชัดเจนให้ผู้ปฏิบัติงานมีเวลาเพียงพอ รวมถึงประสานกับปราชญ์เกษตรกร
เพื่อให้เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้อีกทางหนึ่งด้วย
					 (2) เสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามให้ค�ำแนะน�ำทางด้านการปลูกข้าวโพดอย่างใกล้ชิด
รวมทั้งชี้แจงผลตอบแทนต่อการลงทุนให้ชัดเจนเพียงพอจากการปลูกข้าวโพดมีรายได้มากกว่าการปลูกข้าว
					 (3) แนะน�ำให้เกษตรกรจัดท�ำสมุดบันทึกการปลูกข้าวโพดรายครัวเรือนพร้อมรายรับ - รายจ่าย
เพือ่ เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการปลูกปีตอ่ ไป และขอให้สำ� นักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด และส�ำนักงานเกษตรจังหวัด
เก็บข้อมูลผลผลิตข้าวโพดและราคารับซื้อ แล้วจัดท�ำข้อมูลเปรียบเทียบรายได้กับการปลูกข้าว เพื่อให้เกษตรกร
เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน
				 4) ด้านการบริหารจัดการน�้ำ
					 (1) แนะน�ำเกษตรกรในการรวมกลุ่มฯ ยื่นความประสงค์กับกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบกระจายน�้ำบาดาลเพื่อการเกษตร หรือ
ยื่ น ความประสงค์ เข้ า ร่ ว มโครงการก่ อ สร้ า งแหล่ ง น�้ ำ ในไร่ น านอกเขตชลประทาน ของกรมพั ฒ นาที่ ดิ น หรื อ
รัฐควรให้การสนับสนุนการขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม โดยรัฐออกค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง
และเกษตรกรออกค่าใช้จ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่ง
					 (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดประชุมหารือ ท�ำความเข้าใจ และข้อตกลงกับเกษตรกร
ในเขตชลประทาน เพื่อก�ำหนดพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตชลประทาน (Zoning) เพราะก่อนเริ่มต้น
โครงการฯ คลองส่ ง น�้ ำ ในเขตชลประทานเป็ น คลองส่ ง น�้ ำ เพื่ อ ท� ำ นาปรั ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งส่ ง น�้ ำ ให้ ใ นปริ ม าณมาก
หากเกษตรกรปรั บ เปลี่ ย นมาปลู ก ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ แ ทน เนื่ อ งจากเป็ น พื ช ที่ ใช้ น�้ ำ น้ อ ยเพื่ อ การประหยั ด น�้ ำ
และมีรายได้มากกว่าการท�ำนาปรัง ชลประทานจังหวัดจะได้พิจารณาส่งน�้ำให้ในปริมาณที่เหมาะสมกับการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยก�ำหนดพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นโซนตลอดแนวคลอง
				 5) ด้านการสร้างแรงจูงใจ
					 (1) ควรจั ด ให้ มี บ ริ ก ารเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต โดยรั ฐ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ผ่ า นทางสหกรณ์ ก ารเกษตร
เพื่อเป็นการจูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงรูปแบบการให้สินเชื่อ
ให้เหมาะสมและรวดเร็วทันฤดูกาลเพาะปลูก
					 (2) รั ฐ บาลควรให้ ก ารสนั บ สนุ น เรื่ อ งการใช้ พ ลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ม าสู บ น�้ ำ แทนพลั ง งานไฟฟ้ า
แต่การเริ่มต้นมีต้นทุนสูง รัฐบาลควรให้ความสนับสนุนเงินลงทุนปลอดดอกเบี้ย 3 ปี ให้เกษตรกรกู้ไปลงทุน และ
ควรท�ำแปลงสาธิตการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน�ำ้ แทนการใช้ไฟฟ้า
				 6) ด้านการแก้ไขปัญหาโรคระบาด
					 (1) ขอให้ เ กษตรจั ง หวั ด จั ด ที ม เจ้ า หน้ า ที่ ล งพื้ น ที่ ใ ห้ ค� ำ แนะน� ำ วิ ธี ก ารก� ำ จั ด แมลงศั ต รู พื ช
ในพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนกระทู้ รวมถึง ควรให้เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมชลประทาน กรมพั ฒ นาที่ ดิ น และธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร ลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ให้ ค วามรู ้
ด้ า นวิ ช าการในการปลู ก ข้ า วโพดและติ ด ตามเฝ้ า ระวั ง การระบาดของหนอนกระทู ้ รวมทั้ ง แนะน� ำ เกษตรกร
ในการป้องกันก�ำจัดหนอนกระทู้อย่างถูกวิธี
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					 (2) ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกร
เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และก�ำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวโพดตามหลักวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
หนอนกระทู้

			

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
				 เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดหลังฤดูท�ำนาเป็นการลดรอบการปลูกข้าวซึ่งเป็นการสร้างสมดุล
อุ ป สงค์ อุ ป ทาน เพื่ อ ลดปั ญ หาผลผลิ ต ล้ น ตลาด ราคาผลผลิ ต ตกต�่ ำ และสร้ า งรายได้ ใ ห้ เ กษตรกร นอกจากนี้
ยังเป็นการพัฒนาต้นแบบการปรับแผนการผลิตข้าวให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
l
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8

กระทรวงคมนาคม

1. ข้อมูลทั่วไป
		คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงคมนาคม (ค.ต.ป. คค.) ได้ก�ำหนดประเด็นการตรวจ
สอบและประเมินผล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ทางบกให้มีมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากลและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กรมทางหลวงชนบท
2) การพัฒนาการเชื่อมโยงและรองรับการขนส่งสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนฝั่งตะวันตก กรมการขนส่งทางบก
และ 3) การแก้ ไขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั ่ ง ทะเลเพื่ อ ฟื ้ น ฟู ช ายหาดและพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว กรมเจ้ า ท่ า
ซึ่งการด�ำเนินงานสอดคล้องตามแนวทางที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด
2. สรุปผลการด�ำเนินงาน และข้อค้นพบที่ส�ำคัญ
		2.1 การพั ฒ นาเส้ น ทางคมนาคมทางบกให้ มี ม าตรฐานความปลอดภั ย ตามหลั ก สากลและส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กรมทางหลวงชนบท
			 กรมทางหลวงชนบทด�ำเนินการโครงการโครงข่ายถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก (Thailand
Riviera) ที่ด�ำเนินการในพื้นที่จังหวัดชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานการคมนาคมท�ำให้เส้นทางคมนาคมทางบกได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล
และช่วยเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหลักกับแหล่งท่องเที่ยวรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ วชายฝัง่ ทะเลอ่าวไทยฝัง่ ตะวันตกให้มคี วามหลากหลายเพือ่ เพิม่ ทางเลือกให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว ช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกในการเดินทางของผู้สัญจรเป็นเส้นทางเลือกและเส้นทางส�ำรองในกรณีเกิดปัญหาจราจรในเส้นทาง
ถนนเพชรเกษมสู่ภาคใต้ รวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมการสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
ท�ำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
			 l ผลการตรวจสอบในภาพรวม
				ในการด�ำเนินโครงการฯ ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนสามารถรับรู้ถึงการด�ำเนินโครงการในทุกขั้นตอน
ตามป้ายประกาศโครงการฯ และมีการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้าง ขณะก่อสร้าง
และก่อสร้างแล้วเสร็จจากการตรวจสอบมีข้อค้นพบ ดังนี้
					 1) การก่อสร้างจุดชมวิวบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและก่อสร้างแหล่งเรียนรู้ย่อยข้างทาง พบว่า
บริเวณจุดชมวิวบางจุดไม่มีที่จอดพักรถ หากนักท่องเที่ยวแวะจอดจุดชมวิวอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เนื่องจาก
ข้อจ�ำกัดของพื้นที่ทำ� ให้ไม่สามารถก่อสร้างที่จอดพักรถได้
					 2) การด�ำเนินโครงการที่ผ่านมา พบว่าจุดพักรถขนาดใหญ่ อาทิ จุดพักรถบ้านบางตะบูน จังหวัด
สมุทรสงคราม ได้กอ่ สร้างสิง่ อ�ำนวยความสะดวก ประกอบด้วย อาคารอ�ำนวยการ ศาลาพักผ่อน อาคารอเนกประสงค์
ห้องน�้ำ ห้องสุขา และลานจอดพักรถฯ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม พบว่ายังไม่มีการใช้ประโยชน์
เนือ่ งจากพบปัญหา เช่น ยังไม่มกี ารส่งมอบสิง่ ก่อสร้างให้กรมธนารักษ์เพือ่ น�ำไปจัดหารายได้ หรือยังไม่สามารถก�ำหนด
รูปแบบการบริหารจัดการฯ ท�ำให้กรมทางหลวงชนบทต้องดูแลบ�ำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างเกิดค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าไฟฟ้า
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ค่าน�้ำประปา และค่าซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาอาคารสถานที่ฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าประจ�ำจุดพักรถ
ซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่กรมทางหลวงชนบทจะต้องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
					 3) ควรเปิ ด โอกาสและส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคเอกชนลงทุ น ด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า งจุ ด พั ก รถในพื้ น ที่
ทีก่ รมทางหลวงชนบทเห็นสมควร ตลอดจนด�ำเนินธุรกิจในพืน้ ทีจ่ ดุ พักรถดังกล่าว เช่น สถานีบริการน�ำ้ มัน ศูนย์อาหาร
และอื่น ๆ เป็นต้น
					 4) การก่อสร้างโครงข่ายถนนเชื่อมโยงถนนสายหลักเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว หากไม่มีการคิด
หารูปแบบกิจกรรมการท่องเทีย่ วทีม่ คี วามหลากหลายเพือ่ เป็นแรงจูงใจในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีท่ ำ� ให้มนี กั ท่องเทีย่ ว
เข้ามาเที่ยวอย่างต่อเนื่องจะท�ำให้โครงการดังกล่าวเป็นเพียงถนนทางเลือกเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว แต่ไม่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวได้
					 5) กรมทางหลวงชนบทได้พัฒนาเส้นทางให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงสู่ชายหาด รวมถึง
การก่อสร้างจุดชมวิว จุดพักรถไว้บริการนักท่องเที่ยว แต่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมบริเวณพื้นที่
สองข้างทางยังไม่เกิดขึ้น อาจมีสาเหตุจากสถานที่ท่องเที่ยวยังไม่เป็นที่สนใจ ไม่มีกิจกรรมทางทะเลที่สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวได้ หรือขาดการบริหารและจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งเป็น
เรื่องของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
			 l ข้อเสนอแนะ
				 กรณี ก ารสร้ า งจุ ด ชมวิ ว ในบริ เวณที่ มี ข ้ อ จ� ำ กั ด เรื่ อ งพื้ น ที่ ก ่ อ สร้ า งควรค� ำ นึ ง ถึ ง ความคุ ้ ม ค่ า และ
ความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการกรมทางหลวงชนบทควรเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหาร
จัดการจุดพักรถขนาดใหญ่ให้สามารถพร้อมใช้งานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ และในการด�ำเนินงาน
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตหากจะท�ำการก่อสร้างจุดพักรถขนาดใหญ่ ควรมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการ
รวมถึงการก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการ หรือพิจารณามอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการเอง และ
ก่อนด�ำเนินการในช่วงส่วนต่อขยายในอนาคต (อยู่ระหว่างการจ้างศึกษาความเป็นไปได้) ควรท�ำการประเมินผล
การด�ำเนินงานที่ผ่านมาว่าโครงการมีความคุ้มค่าหรือไม่ เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ อย่างไร เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาปรับปรุงการด�ำเนินโครงการและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการออกแบบโครงการ ทั้งนี้ ควรค�ำนึงถึง
ความเหมาะสมและการใช้ประโยชน์ของโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
			 l ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี
				 รัฐบาลควรมีนโยบายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการพัฒนาพื้นที่และอสังหาริมทรัพย์สองข้างทาง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
และผู้เดินทางให้ใช้เส้นทางนี้มากขึ้น
			 l ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
				 โครงการการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกให้มีมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากลและส่งเสริม
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วเป็ น การพั ฒ นาเส้ น ทางคมนาคมให้ มี ม าตรฐานความปลอดภั ย ตามหลั ก สากล
ช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการสัญจรไปมา นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
โดยเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหลักกับแหล่งท่องเที่ยวรอง ท�ำให้มีการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นท�ำให้ประชาชน
ในท้องถิ่นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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		2.2 การพั ฒ นาการเชื่ อ มโยงและรองรั บ การขนส่ ง สิ น ค้ า จากสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ฝั ่ ง ตะวั น ตก
กรมการขนส่งทางบก
			 ประเด็นการพัฒนาการเชื่อมโยงและรองรับการขนส่งสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนฝั่งตะวันตก
เป็นการตรวจสอบโครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1
ของกรมการขนส่งทางบก พบว่า เมื่อด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้า
ทางถนนทีใ่ ช้เป็นพืน้ ทีร่ องรับการรวบรวมและกระจายสินค้า เกิดประโยชน์ในการอ�ำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศและลดต้นทุนการขนส่งสินค้า
			 l ผลการตรวจสอบในภาพรวม
				 มีการด�ำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบฯ ที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด ซึ่งโครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่าย
รูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของจังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1 ของกรมการขนส่งทางบก เมื่อเทียบกับความเหมาะสม
ของงบประมาณที่ใช้ด�ำเนินโครงการพบว่า เมื่อด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
สินค้าทางถนนที่ใช้เป็นพื้นที่รองรับการรวบรวมและการกระจายสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนฝั่งตะวันตก
ผ่านเส้นทาง R3A เกิดประโยชน์ในการอ�ำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสนับสนุนการขนส่ง
ต่ อ เนื่ อ งหลายรู ป แบบ และช่ ว ยลดต้ น ทุ น การขนส่ ง สิ น ค้ า ของผู ้ ป ระกอบการ อย่ า งไรก็ ต าม พบว่ า ปั จ จุ บั น
(ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562) โครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างมีผลการด�ำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ เนื่องจาก
โครงการเริม่ ด�ำเนินงานในช่วงฤดูฝนไม่สามารถท�ำงานดินได้ ปริมาณน�ำ้ ในแม่นำ�้ กกสูงไม่สามารถขุดทรายไปถมในบริเวณ
การก่อสร้างในปริมาณทีก่ ำ� หนดในรูปแบบการก่อสร้างได้ รวมทัง้ มีการแก้ไขรูปแบบรายการ ส�ำหรับด้านการมีสว่ นร่วม
ได้มีการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และการประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
ในขั้นตอนก่อสร้างได้จัดให้มีการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ เช่น ชาวบ้าน
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียง หรืออยู่ในเส้นทางที่รถบรรทุกขนส่งวัสดุแล่นผ่าน เป็นต้น
			 l ข้อเสนอแนะ
				 1) ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) นอกจากเป็นหน่วยวิชาการซึ่งศึกษา
ความเป็นไปได้และก�ำหนดแผนงานหลักของโครงการแล้ว ยังเข้าไปด�ำเนินการในส่วนการส�ำรวจออกแบบซึง่ ทางเทคนิค
ควรเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบกด้วย ดังนั้น ในโครงการต่อ ๆ ไปควรให้หน่วยงาน
เจ้าของภารกิจที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำ� เนินการออกแบบและก่อสร้างเองจะเป็นผลดีกว่า
				 2) โดยที่ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ เป็น national single window ให้บริการ
หลากหลายโดยหลายหน่วยงาน ดังนัน้ ระบบบริหารจัดการในลักษณะส่วนกลาง และส่วนเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน
ควรเร่งด�ำเนินการให้บรรลุขอ้ ตกลงไว้อย่างเร็วในเริม่ แรก รวมถึงงบประมาณค่าใช้จา่ ยการลงทุนด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ต่าง ๆ
ที่จะใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการด้วย
			 l ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
				 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เป็นการส่งเสริมการค้า การลงทุน และสร้างความเจริญให้กับชุมชน ท�ำให้ชุมชน ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
อีกทั้งเกิดความสะดวกในการคมนาคม
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		2.3 การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเพื่อฟื้นฟูชายหาดและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมเจ้าท่า
			 ประเด็ น การแก้ ไขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั ่ ง ทะเลเพื่ อ พื้ น ฟู ช ายหาดและพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
เป็นการตรวจสอบโครงการก่อสร้างเสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี และโครงการก่อสร้างโครงสร้าง
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหาดสมิหลา ถ.ชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา กรมเจ้าท่า โครงการเสริมทรายชายหาด
ช่วยป้องกันปัญหาการกัดเซาะและเพิ่มพื้นที่ชายหาด รวมทั้งเป็นการรักษาพื้นที่ชายหาดให้คงสภาพเดิมและสวยงาม
เป็นธรรมชาติ สามารถรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติได้มากขึ้น ท�ำให้เกิด
การสร้ า งรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วให้ กั บ ประเทศ ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ งอื่ น ๆ
ซึง่ การเสริมทรายชายหาดเป็นการลงทุนซึง่ ให้ผลตอบแทนในระยะยาว ประมาณการรายได้ทเี่ ป็นตัวเงินและผลประโยชน์อนื่
ที่ไม่ได้เป็นตัวเงินสูงกว่างบประมาณรายจ่ายในการลงทุนมาก
			 l ผลการตรวจสอบในภาพรวม
				 จากการติดตามฯ พบว่าการเสริมทรายชายหาดเพื่อให้ชายหาดคืนสู่สภาพตามเดิมและสวยงาม
เป็นธรรมชาติ สามารถรองรับกิจกรรมการท่องเทีย่ วพักผ่อน นักท่องเทีย่ วชาวไทยและชาวต่างชาติได้มากขึน้ ท�ำให้เกิด
การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประเทศ และส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่องอื่น ๆ
อีก ทั้ ง การเสริ มทรายชายหาดเป็นการลงทุนซึ่ง ให้ ผ ลตอบแทนในระยะยาวโดยคาดว่ า รายได้ ที่ เ ป็ นตั วเงิ นและ
ผลประโยชน์ อื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ตั ว เงิ น สู ง กว่ า งบประมาณรายจ่ า ยในการลงทุ น มาก อย่ า งไรก็ ต ามทั้ ง 2 โครงการ
มีผลการด�ำเนินงานล่าช้ากว่าแผนการด�ำเนินงานที่ก�ำหนด และมีข้อค้นพบที่สำ� คัญ ดังนี้
				 1) การถมทรายชายหาดเป็นวิธีการป้องกันการกัดเซาะที่ต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
เมื่อมีลมพายุซัดชายฝั่งอย่างรุนแรงจะท�ำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่ชายหาดมีขนาด
ลดลงไปทุกปี ต้องแก้ปัญหาด้วยการเติมทรายซึ่งเป็นภาระงบประมาณรายจ่าย
				 2) การถมทรายชายหาดมีข้อจ�ำกัดเรื่องการหาแหล่งทรายที่น�ำมาถมต้องมีคุณลักษณะของสีขนาด
เม็ดทรายที่ใกล้เคียงพื้นที่ถมทราย และมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน
				 3) ปัญหาการระบายน�ำ้ ฝนผ่านพืน้ ทีช่ ายหาด เนือ่ งจากระบบระบายน�ำ้ ของเมืองพัทยาไม่มปี ระสิทธิภาพ
ดีพอ ท�ำให้เมื่อเวลาฝนตกหนักน�้ำจะเอ่อล้นบริเวณทางเดินริมหาดแล้วไหลลงสู่ทะเลท�ำให้เกิดการกัดเซาะทราย
ที่ถมเสริมชายหาดลงสู่ทะเล
				 4) การบริหารจัดการชายหาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ชายหาดท�ำธุรกิจ
ข้อบังคับการใช้ชายหาด การรักษาความสะอาด ภูมิทัศน์และทัศนียภาพ ตลอดจนการให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ถูกต้อง
แก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับความปลอดภัย
			 l ข้อเสนอแนะ
				 1) ในระยะการเสนอโครงการและขออนุมัติโครงการ ควรมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ผลตอบแทน
ประโยชน์ที่จะได้รับ และความคุ้มค่าเป็นตัวเลขเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน เพื่อการติดตาม ประเมินผล เมื่อโครงการ
ได้ด�ำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
				 2) โครงการลักษณะเช่นนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ เช่น คลื่นลม มรสุม ซึ่งมีระยะเวลาแน่นอน
และแหล่งทรายที่จะน�ำมาเสริมชายหาด แผนด�ำเนินโครงการควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาและอุปสรรค
ที่อาจเกิดขึ้นได้ และเตรียมแผนส�ำรองไว้ตั้งแต่ต้น
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				 3) โครงการนีเ้ ป็นโครงการทีม่ ลี กั ษณะจ�ำเพาะใช้เทคโนโลยีและเครือ่ งมือค่อนข้างพิเศษในการก่อสร้าง
การคัดเลือกผู้รับจ้างจ�ำเป็นจะต้องให้ความส�ำคัญกับวิธีวิทยา (Methodology) ในการด�ำเนินการ
				 4) โครงการเสริมทรายชายหาด เป็นโครงการที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ควรขอค�ำปรึกษาหารือ
ทางวิชาการจากส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์
ท�ำความเข้าใจกับ NGO และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดระยะเวลา
				 5) ประชาสัมพันธ์โครงการและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งก่อนด�ำเนินการ ระหว่าง
ด�ำเนินการและหลังด�ำเนินการ
			 l ประเด็นที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจ
				 การด�ำเนินโครงการอยู่ภายใต้กฎหมายหลายฉบับและหลายส่วนราชการ ท�ำให้เกิดกระบวนงาน
ที่ล่าช้าวนเวียนอยู่ในระบบราชการ ตั้งแต่กระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การขออนุมัติโครงการ
และงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับงาน ฯลฯ เป็นต้น ความล่าช้าในการด�ำเนินโครงการท�ำให้ธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่หยุดชะงัก นักท่องเที่ยวและประชาชนเสียโอกาสในการใช้ชายหาด ดังนั้น โครงการในลักษณะ
เช่นนี้ ควรมีแผนการด�ำเนินโครงการที่ก�ำหนดรายละเอียดว่ากิจกรรมใดด�ำเนินการก่อน - หลัง และกิจกรรมใด
ที่สามารถท�ำได้ไปพร้อมกับกิจกรรมอื่นในลักษณะ Project cof iguration
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9

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1. ข้อมูลทั่วไป
		คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม (ค.ต.ป. ดศ.)
ได้ก�ำหนดประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ ประเด็นตรวจสอบ
กระบวนการส่งเสริมการให้บริการภาครัฐแก่ประชาชน และภาคเอกชน กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม โดยด�ำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลใน 6 โครงการ ซึง่ การด�ำเนินงานสอดคล้อง
ตามแนวทางที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด ดังนี้
		1) โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพือ่ ประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111) (บมจ.ทีโอที)
		 2) โครงการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน (10,000 จุด) (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงฯ)
		 3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนจับกุมการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำ
ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงฯ โดย กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.สตช.))
		 4) โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) (งบลงทุน) ได้แก่
			 (1) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น
			 (2) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานกระบี่ (กรมอุตุนิยมวิทยา)
		 5) โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรม : การเพิ่ม
ประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสูก่ ารเป็นศูนย์กลางการแลกเปลีย่ นข้อมูลดิจทิ ลั ของภูมภิ าคอาเซียน
(ASEAN Digital Hub) (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงฯ /โดย บมจ. กสท โทรคมนาคม)
		 6) โครงการสนับสนุนการด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย (Cyber security Missions)
(ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.))
2. สรุปผลการด�ำเนินงาน และข้อค้นพบที่ส�ำคัญ
		2.1 โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)
			 ช่องทางการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนเป็นบริการที่ภาครัฐได้ท�ำการรวบรวม
ข้อมูล ข่าวสาร และบริการจากส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐมาไว้ที่จุดเดียวกัน เพื่อให้สามารถบริการประชาชน
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับประชาชน
			 l ผลการตรวจสอบในภาพรวม
				ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้บริการจากช่องทางที่หลากหลายและมีหมายเลขโทรศัพท์ 1111
ที่จดจ�ำได้ง่าย ใช้บริการได้ทุกที่ทั่วไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถให้บริการได้ต่อเนื่องตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ติดต่อ
จุดเดียว (First Touch Point Service) และเป็นการลดขัน้ ตอนการให้บริการ รวมถึงประหยัดค่าใช้จา่ ยของประชาชน
ในการเดินทางและในกรณีมีการ Transfer Call ไปยังผู้เชี่ยวชาญของกระทรวง หรือ Sub Call Center ประชาชน
จะได้รับบริการจากพนักงานรับสายอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม อย่างไรก็ตาม ควรมีการพัฒนารูปแบบ
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ให้สอดคล้องกับความต้องการการใช้บริการของประชาชนและเทคโนโลยีที่สูงขึ้นซึ่งหากไม่ด�ำเนินการจะท�ำให้ปริมาณ
การใช้บริการที่เป็นรูปแบบเดิมลดลง
			 l ข้อเสนอแนะ
				1) ควรบูรณาการใช้ช่องทางและประชาสัมพันธ์ GCC 1111 เป็นช่องทางการติดต่อหลักส�ำหรับ
ประชาชน จะยังประโยชน์ให้กับประชาชนและภาครัฐเป็นอันมาก
				 2) ควรพัฒนาปรับรูปแบบการให้บริการ จากสายเรียกเข้าอย่างเดียว ควรเป็นหลากหลายช่องทาง
และควรพัฒนาระบบ GCC1111 อัจฉริยะ เป็น AI ครบวงจร
				 3) ควรทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่สั่งการให้ด�ำเนินโครงการ GCC 1111 ให้มีความทันสมัยสอดคล้อง
กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อความเหมาะสมและรวดเร็วในการอ�ำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
		2.2 งานโครงการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน (10,000 จุด)
			 รัฐบาลที่มีเป้าหมายในการขยายโครงข่ายบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ โดยเริ่มจาก
การขยายบริการอินเทอร์เน็ตไปยังศูนย์ให้บริการในชุมชน (ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ระดับต�ำบล และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน) จ�ำนวน 10,000 จุด ทัว่ ประเทศ และขยายโครงข่าย
ไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง 3 หมู่บ้านต่อ 1 ศูนย์ รวมเป็น 30,000 หมู่บ้านในปีที่ 2 และขยายเพิ่มในลักษณะเดียวกัน
จนครบทุกหมู่บ้านในปีต่อไป
			 l ผลการตรวจสอบในภาพรวม
				การจัดให้มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพื้นที่ ชุมชน เป็นการลดความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชนทัว่ ประเทศ และเป็นการสร้างความต้องการ (Demand) การใช้บริการอินเทอร์เน็ตซึง่ เป็นรากฐานสูก่ ารพัฒนา
ประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบฯ พบว่ายังไม่มีการบูรณาการ
การใช้ประโยชน์โครงการบริการอินเทอร์เน็ตแก่สถานที่ชุมชน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางส่วนเป็นรุ่นเก่า (ไม่มี
อุปกรณ์รับสัญญาณ WiFi) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางเครื่องในศูนย์ฯ บางแห่งช�ำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้
สถานที่ติดตั้งบางแห่งไม่อยู่ในย่านชุมชนจึงท�ำให้ผู้ใช้บริการน้อย
			 l ข้อเสนอแนะ
				 1) ควรจัดท�ำฐานข้อมูลจุดติดตั้ง พร้อมให้เจ้าของจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตยืนยันและปรับปรุงข้อมูล
ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หรือจัดท�ำรายงานพิกัดเพื่อติดตั้งไว้ในแผนที่
				 2) ควรมีการตรวจสอบจากพิกดั และลงพืน้ ทีใ่ นสถานทีท่ คี่ าดว่าติดตัง้ ซ�ำ้ ซ้อน เพือ่ พิจารณาย้ายจุดติดตัง้
ไปยังสถานที่ที่มีความต้องการติดตั้งบริการอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ
				 3) ควรมีนโยบายในการยืมอุปกรณ์ หรือสนับสนุนอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานราคาถูก
				 4) เห็นควรสนับสนุนการสอนและให้ค�ำแนะน�ำความต้องการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้สูงอายุ เด็กและ
เยาวชน
				 5) ในอนาคตควรมีการเพิ่มช่องทางการให้บริการอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมต่อ
Router ไปยังจุดที่ครอบคลุมไม่ถึงแต่มีความต้องการใช้งาน ต้องมีการรับสัญญาญก่อนพร้อมบริการ
				 6) ควรจัดท�ำระบบติดตามสถานะการใช้งานของให้บริการอินเทอร์เน็ต
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		2.3 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการสืบสวนจับกุมการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
			 กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีหน้าที่สืบสวน
จับกุมผูก้ ระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึง่ ในปัจจุบนั
มีปริมาณคดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นในปริมาณมาก ได้แก่ คดีหมิ่นสถาบัน คดีความผิดในการน�ำเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต คดีน�ำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ คดีท�ำให้เสียหาย ท�ำลายแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
คดี ป ลอมระบบโซเชี ย ลมี เ ดี ย คดี ฉ ้ อ โกง รวมถึ ง การก่ อ คดี อ าญา ปั จ จุ บั น ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น ปริมาณคดีที่ประชาชนได้รับความเสียหายมีปริมาณมากขึ้น ปัจจุบันเจ้าหน้าที่สืบสวนจับกุม
มีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน
			 กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จึงได้จัดท�ำโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนจับกุมการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพือ่ จัดหาเครือ่ งมือทีจ่ ำ� เป็นต่อการสืบสวน จับกุมเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ผู้เสียหายโดยตรง และเป็นการเพิ่มมาตรฐานในการบริการประชาชนผู้เสียหายโดยตรงท�ำให้กระบวนการจัดเก็บ
หลักฐาน การสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน มีประสิทธิภาพโดยจัดหาเทคโนโลยีที่จ�ำเป็นและมีประสิทธิภาพ
ในการรวบรวมพยานหลักฐาน เช่น ระบบกล้องถ่ายทอดผ่านระบบ 3G ระบบตรวจสอบ Cell Site ของผูใ้ ห้บริการมือถือ
เพื่อก�ำหนดพื้นที่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ระบบตรวจสอบฐานข้อมูลหมายจับและบุคคลต้องสงสัย
			 l ผลการตรวจสอบในภาพรวม
				จากการตรวจสอบฯ พบว่ า โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการสื บ สวนจั บ กุ ม การกระท� ำ ความผิ ด
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อยู่ในระดับดีมาก เนื่องจาก
การใช้ประโยชน์จากผลผลิตในปัจจุบัน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รองรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
ด้านคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ด้านการสืบสวน/สอบสวน เกิดความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน รวมทั้ง
สามารถป้องกันเหตุและอาชญากรรมในอนาคต ส่งผลดีต่อความมั่นคงและความสงบสุขของประชาชน
			 l ข้อเสนอแนะ
				1) ควรมีการปรับโครงสร้างกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เนื่องจากแนวโน้ม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมีปริมาณเพิม่ มากขึน้ มีความยุง่ ยากซับซ้อนในการสืบสวนสอบสวน รวมทัง้ การกระท�ำ
ความผิดอาจเกิดขึ้นที่ใดก็ได้ทั่วประเทศ ซึ่งจะอาศัยเพียงส่วนกลางจะท�ำให้ไม่สามารถรองรับการให้บริการประชาชน
ได้ทันท่วงที จึงต้องมีต�ำรวจที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
				2) รัฐบาลควรให้ความส�ำคัญกับภัยคุกคามด้านเทคโนโลยี เนื่องจากส่งผลให้เกิดความเสียหาย
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล ตลอดจนความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี
ทั้งในและต่างประเทศ
				3) ควรมีระบบฐานข้อมูลและระบบการจัดการข้อมูลกลางโดยมีการบูรณาการเพื่อให้มีการเข้าถึง
และน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
				4) ควรมีการรณรงค์ให้มีการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน และมีวิจารณญาณ
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				 5) ควรมีการเพิ่มอัตราก�ำลังผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
การพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยี เนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และไม่ควรให้มีการโยกย้าย
บ่อยครั้งเนื่องจากขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลต่อการให้บริการประชาชน
				 6) ควรก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี การพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยี เพื่อป้องกันการแต่งตั้งผู้ที่ไม่มีความรู้ความช�ำนาญ
ด้านเทคโนโลยีมาในหน่วยงาน
				 7) ควรมีการก�ำหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมจากเงินเดือนประจ�ำเพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญก�ำลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน เนือ่ งจากภารกิจในการสืบสวนสอบสวนเกีย่ วกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
เป็นภารกิจที่ยุ่งยากซับซ้อน จะต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะของเจ้าหน้าที่
				 8) ควรมีอัตราต�ำแหน่งผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่ข้าราชการต�ำรวจและมีการก�ำหนดอัตราค่าตอบแทน
ทีส่ อดคล้องกับความเชีย่ วชาญอย่างเหมาะสม เพือ่ เป็นการท�ำให้ภารกิจเกิดความต่อเนือ่ งในกรณีทบี่ คุ ลากรหลัก (ต�ำรวจ)
โยกย้าย
		2.4 แผนงานโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) (งบลงทุน)
			 กรมอุตนุ ยิ มวิทยา มีภารกิจเกีย่ วกับการบริหารจัดการด้านอุตนุ ยิ มวิทยา โดยปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับการตรวจ
เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาพอากาศ อากาศการบิน ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และพยากรณ์อากาศ จึงติดตัง้ เครือ่ งมือ
ตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) เพื่อใช้ส�ำหรับการตรวจและรายงานสภาวะอากาศปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลนี้
เป็นเครือ่ งมือช่วยในการตัดสินใจของเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำหอบังคับการบิน และนักบิน ให้เกิดความปลอดภัยในการขึน้ - ลง
ของเครื่องบินที่สนามบินและเป็นข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หอบังคับการบิน ศูนย์ควบคุม
การบิน ท่าอากาศยาน และสายการบินต่าง ๆ ใช้สำ� หรับการปฏิบัติงานในภาคพื้นดินเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งไม่อาจประเมินค่าได้ ซึ่งปัจจุบัน มีการติดตั้ง LLWAS
ที่สนามบินนานาชาติทั่วประเทศ มีจ�ำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงราย
ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยาน
อุดรธานี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานขอนแก่น
			 l ผลการตรวจสอบในภาพรวม
				กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS)
ทีท่ า่ อากาศยานขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่ ซึง่ เป็นการทดแทนของเดิมทีใ่ ช้งานมา
10 ปี และ 9 ปี ตามล�ำดับ โดยไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมได้เนื่องจากอุปกรณ์บางชนิดขาดแคลน
จากท้องตลาด ส�ำหรับผลการด�ำเนินการ พบว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีข้อมูลสภาพอากาศที่สนามบิน พร้อมที่จะน�ำไปใช้
ประกอบการตัดสินใจในการขึน้ - ลงของเครือ่ งบิน รวมทัง้ การพยากรณ์อากาศด้านการบินให้มปี ระสิทธิภาพ ปลอดภัย
และทันต่อสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินงานมีความล่าช้า เพราะการขออนุญาตใช้พนื้ ทีต่ ดิ ตัง้ เสาวัดลมวินด์เชียร์
กับหน่วยงานข้างเคียงรอบสนามบิน ซึ่งมีหลายหน่วยงาน เช่น ทหารอากาศ ทหารบก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมทางหลวง จึงส่งมอบพื้นที่ไม่ได้ (แต่ปัจจุบันได้รับอนุญาตแล้วทั้งหมด และกรมอุตุนิยมวิทยาได้มอบพื้นที่ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 กรมอุตุนิยมวิทยามีหนังสือแจ้งคู่สัญญาว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอนุมัติ
ในหลักการให้กรมอุตุนิยมวิทยาจัดตั้งเครื่องอ�ำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
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การบิน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัทคู่สัญญาเข้าด�ำเนินการติดตั้งเครื่องมือ) ทั้งนี้ มีการแก้ไขสัญญาขยายระยะเวลา
จ�ำนวน 200 วัน
			 l ข้อเสนอแนะ
				 1) เห็นควรสนับสนุนให้มเี ครือ่ งมือตรวจอากาศอัตโนมัตริ ะบบวินด์เชียร์ทที่ นั สมัยพร้อมใช้งานตลอดเวลา
เพื่อให้บริการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงภารกิจด้านความมั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ควรสนับสนุน
งบประมาณส�ำหรับการซ่อมแซม บ�ำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง
				 2) ควรมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการเข้าพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์
ณ ท่าอากาศยาน เพื่อมีข้อตกลงร่วมกันในการอนุญาตเข้าพื้นที่ปฏิบัติการ
				 3) ควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยี AI และ IOT มาใช้ในการตัดสินใจเพือ่ ช่วยในเรือ่ ง
การขาดแคลนบุคลากร
				 4) ส�ำนักงบประมาณควรสนับสนุนงบประมาณในการบ�ำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบ
วินด์เชียร์ อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพที่ดีของอุปกรณ์ส่งผลต่อข้อมูลในการพยากรณ์อากาศการบิน
ถูกต้องแม่นย�ำ
				 5) ส�ำนักงาน ก.พ. ควรพิจารณาสนับสนุนกรอบอัตราก�ำลังในการปฏิบตั งิ านในส่วนภูมภิ าคให้เพียงพอ
เพื่อจะพัฒนางานตรวจอากาศ และงานด้าน Big Data และ Data Analytic
				 6) ในด้านการบ�ำรุงรักษาเครื่องมือควรมีแผนการบ�ำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ชัดเจน หลังจาก
หมดเวลาประกันตามสัญญา และอาจมีการของบประมาณจากแหล่งเงินกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เพือ่ บ�ำรุงรักษาเครือ่ งมือ อุปกรณ์ มีเหตุผลประกอบให้เห็นถึงข้อจ�ำกัดทีจ่ ะต้องเร่งรัดด�ำเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหาข้อติดขัด
ให้ทนั ท่วงที ในการเตือนภัยสภาพอากาศเลวร้าย รายงานทิศทางความเร็วลม ได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์
และให้สอดคล้องกับแหล่งเงินทุนนั้น ๆ
				 7) ควรพิ จ ารณาการของบประมาณเพื่ อ พั ฒ นาก� ำ ลั ง คนให้ เ ตรี ย มความพร้ อ มให้ มี ค วามรู ้ และ
สร้างองค์ความรู้ ร่วมกับเครือข่ายระหว่างประเทศ ประสานความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้าน เพือ่ สนับสนุนการพัฒนา
ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา หรือมีการส่งบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์และ
ข้อจ�ำกัดของประเทศเพือ่ นบ้านได้ และให้มกี ารพัฒนาก�ำลังคน เพือ่ สร้างนักอุตนุ ยิ มวิทยารุน่ ใหม่ให้เกิดความเชีย่ วชาญ
เฉพาะด้าน สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล
		2.5 โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรม :
การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล
ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)
			 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ในฐานะหน่วยงานหลักซึ่งท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั จึงได้ดำ� เนินโครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยมุง่ หมายให้เกิดการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกหมูบ่ า้ น และเกิดการเพิม่ ประสิทธิภาพ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศให้สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด เพื่อผลักดัน
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) การด�ำเนินโครงการดังกล่าว
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เป็นการลงทุนภาครัฐทีส่ ำ� คัญ อันจะท�ำให้เกิดการกระตุน้ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจเกิดการสร้างงานและธุรกิจใหม่
สร้างโอกาสในการศึกษาและสาธารณสุขที่เท่าเทียมกัน เป็นต้น
			 l ผลการตรวจสอบในภาพรวม
				การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) ได้รับเห็นชอบวงเงินจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7
ธันวาคม 2559 จ�ำนวน 5,000 ล้านบาท โดยให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม เบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน ซึง่ ในงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ได้เบิกจ่ายไปแล้ว จ�ำนวน 3,000 ล้านบาท (และ บมจ. กสท โทรคมนาคม
มีการเบิกจ่ายและลงนามในสัญญา จ�ำนวน 2,528.31 ล้านบาท อยู่ระหว่างด�ำเนินการ จ�ำนวน 461.69 ล้านบาท)
โดยมีผลการด�ำเนินการใน 3 กิจกรรม ดังนี้
				กิจกรรมที่ 1 การขยายความจุโครงข่ายในประเทศ : บมจ. กสท โทรคมนาคม จัดหาอุปกรณ์เพิม่ ความจุ
โครงข่ายเชื่อมโยงไปยังชายแดนฯ ขนาดความจุเพิ่มขึ้นอีก 2,300 Gbps (ด�ำเนินการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 97)
ปัจจุบันได้มีการด�ำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตามสถานีต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 151 สถานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว
และอยูร่ ะหว่างการตรวจรับ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2562 พร้อมส่งมอบให้กบั ดศ. ได้ตอ่ ไป เนือ่ งจาก
โครงการได้รบั ผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ท�ำให้ตอ้ งยกเลิก
การใช้งานระบบเคเบิลใต้น�้ำ PS (Phetchaburi - Sriracha) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบเดิม บมจ. กสท โทรคมนาคม
จึงต้องปรับปรุงการออกแบบระบบใหม่บางส่วนและต้องออกแบบระบบใหม่มาทดแทน ทั้งนี้ ในเบื้องต้นจะต้องจัดหา
อุปกรณ์และอุปกรณ์ส�ำรองเพิ่มเติมในเส้นทางเคเบิลที่จัดหามาใหม่ ซึ่งมีผลต่อวงเงินงบประมาณและระยะเวลา
ด�ำเนินงาน
				กิจกรรมที่ 2 การขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศที่มีอยู่ : บมจ. กสท โทรคมนาคม
ด�ำเนินการขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้นำ�้ ระหว่างประเทศของระบบที่มีอยู่ เพิ่มขึ้นอีก 1,770 Gbps ซึ่ง บมจ. กสท
โทรคมนาคม ได้ดำ� เนินการขยายความจุงวดที่ 1 จ�ำนวน 980 Gbps และได้มกี ารขยายความจุงวดที่ 2 จ�ำนวน 790 Gbps
(รวมเป็น 1,770 Gbps) แล้วเสร็จ โดยส่งมอบสิทธิการใช้งานให้ ดศ. เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ทั้งนี้ ดศ. ได้อนุญาต
ให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ใช้สทิ ธิการใช้งานความจุจากการขยายระบบเคเบิลใต้นำ�้ ระหว่างประเทศจากกิจกรรมที่ 2 แล้ว
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 โดย ดศ. ได้ก�ำหนดให้ ภายใน 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งาน
บมจ. กสท โทรคมนาคม ต้องลดอัตราค่าบริการสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศจากการใช้งานระบบเคเบิลใต้น�้ำ
ระหว่างประเทศทีอ่ ยูภ่ ายใต้การด�ำเนินการของบริษทั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของอัตราค่าบริการทีบ่ ริษทั ใช้ในปีทไี่ ด้รบั อนุญาต
ให้ ใช้ สิ ท ธิ ก ารใช้ ง าน โดยขณะนี้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ น� ำ สิ ท ธิ ค วามจุ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตเปิ ด ใช้ ง านแล้ ว
จ�ำนวน 860 Gbps
				กิจกรรมที่ 3 การสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศเส้นใหม่ : การก่อสร้างโครงข่าย
เคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศเส้นใหม่ จ�ำนวน 200 Gbps (ด�ำเนินการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 29) บมจ. กสท
โทรคมนาคม พิจารณาจะเข้าร่วมลงทุนในระบบ ADC ทีม่ กี ารเชือ่ มโยงตรงระหว่างประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และ ญีป่ นุ่
เป็นเส้นทางหลัก (Trunk) และมีการต่อเชือ่ ม Branch กับประเทศไทย จีน เวียดนาม ฟิลปิ ปินส์ และเกาหลีใต้ ซึง่ ขณะนี้
บมจ. กสท โทรคมนาคม ตอบรับการเข้าร่วมลงทุนของระบบเคเบิลใต้น�้ำ ADC อย่างเป็นทางการ โดยร่วมลงนาม
ในข้อตกลงก่อสร้างและบ�ำรุงรักษาระบบ (Construction and Maintenance Agreement: C&MA) และสัญญาจ้าง
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ก่อสร้างระบบ (Supply Contract) เรียบร้อยแล้วเมือ่ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ซึง่ เงือ่ นไขการด�ำเนินงานภายหลังลงนาม
จะด�ำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 32 เดือน และ บมจ. กสท โทรคมนาคม จ�ำเป็นต้องมีระยะเวลาในการตรวจรับ
อีกประมาณ 2 เดือน แต่ปจั จุบนั ยังคงรอบางภาคีสมาชิกลงนามให้ครบถ้วน ทัง้ นี้ ประเทศภาคีสมาชิกทีต่ กลงเข้าร่วมลงทุน
ประกอบด้วย ประเทศจีน (ราย 1) จีน (ราย 2) สิงคโปร์ ญีป่ นุ่ ฟิลปิ ปินส์ ไทย (บมจ. กสท โทรคมนาคม) ประเทศสมาชิก
ทีอ่ ยูร่ ะหว่างกระบวนการขออนุญาตเข้าร่วม ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ เวียดนาม จีน (ราย 3) ทัง้ นี้ หากหน่วยงานต่าง ๆ
ด�ำเนินการกระบวนการขออนุมัติเข้าร่วมล่าช้ากว่าก�ำหนด จะส่งผลให้ใช้เวลามากขึ้นในการด�ำเนินการขออนุญาต
ติดตั้งระบบผ่านน่านน�ำ้ ประเทศที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้แผนการด�ำเนินการล่าช้าออกไป
			 l ข้อเสนอแนะ
				 1) ควรพิจารณาออกมาตรการกระตุ้น อาทิ การลดหย่อนภาษีนิติบุคคล เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนรวมถึงผูป้ ระกอบการในประเทศ ใช้งานทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาจากโครงการนี้ เพือ่ ให้การใช้งานทรัพย์สนิ ของโครงการ
เกิดประโยชน์สูงสุด แทนการใช้งานโครงข่ายระหว่างประเทศของประเทศเพื่อนบ้าน
				 2) ควรมีการประสานงานระหว่างส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าค เพือ่ ให้เกิดการประสานงานให้เกิดความเข้าใจ
ที่ตรงกันในเรื่องโครงการแผนงานต่าง ๆ
		2.6 โครงการสนับสนุนการด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจทิ ลั อย่างมัน่ คงปลอดภัย (Cyber security Missions)
			 ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การก�ำกับดูแลของ
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม มีอำ� นาจหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตสิ ำ� นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2562 เพือ่ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน การท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการ
โครงสร้างพืน้ ฐานสารสนเทศทีเ่ อือ้ ต่อการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจบริการเกีย่ วกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารทีม่ คี วามมัน่ คงปลอดภัยและน่าเชือ่ ถือ โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณส�ำหรับด�ำเนินการสนับสนุนการด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคง
ปลอดภัย (Cybersecurity Missions)  และเป็นโครงการทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเพือ่ ด�ำเนินการตรวจสอบติดตามประเมินผล
ตามแนวทางที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด
			 l ผลการตรวจสอบในภาพรวม
				 จากการติดตาม ตรวจสอบฯ พบว่า สถิตภิ ยั คุกคามทางไซเบอร์มแี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้ และมีความซับซ้อน
มากขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม บุคลากรภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ยังขาดความรู้ ทักษะ และความตระหนักทีจ่ ำ� เป็นท�ำให้เกิดความเสียหาย และเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
รวมถึงจ�ำนวนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญไม่เพียงพอส�ำหรับการแก้ปัญหาในระดับประเทศ เนื่องจากข้อจ�ำกัดในด้านต่าง ๆ
เช่น การศึกษา ค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
			 l ข้อเสนอแนะ
				1) ควรจัดให้มีการตรวจประเมินระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยเริ่มจากหน่วยงานภาครัฐ
				2) ควรสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในทุกระดับ ทั้งภาครัฐ เอกชน
และประชาชน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการ ประชาชนทั่วไป รวมถึงนักเรียน และนิสิตนักศึกษา
				3) ควรสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความส�ำคัญกับการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
มากขึ้น
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					 4) ควรมีการเพิม่ อัตราก�ำลังผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ เนือ่ งจากเรือ่ งดังกล่าว
มีแนวโน้มที่จะมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น
					 5) ควรมีการก�ำหนดค่าตอบแทนในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พิม่ เติมจากเงินเดือนประจ�ำ เพือ่ เป็นการสร้าง
ขวัญก�ำลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากภารกิจในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็นภารกิจที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะของเจ้าหน้าที่
					 6) ควรจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาพราคาปัจจุบัน และเทคโนโลยีของเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้มีความทันสมัยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์
					 7) ควรมีการวางแผนเรื่องการน�ำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการสืบสวนสอบสวนเพื่อลดภาระในการใช้
ก�ำลังคน และเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้กับบุคลากรอย่างเพียงพอ

				l ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)

					ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้บริการจากช่องทางที่หลากหลาย ลดขั้นตอน และประหยัด
ค่าใช้จา่ ย ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในการเข้าถึงเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนในชุมชนทัว่ ประเทศ
มีความมั่นคงและความสงบสุขจากความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ ได้รับข้อมูลการพยากรณ์อากาศที่แม่นย�ำและ
เชื่อถือได้ รวมทั้งได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง
่ แวดล้อม

1. ข้อมูลทั่วไป
คณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค.ต.ป. ทส.)
ได้ก�ำหนดประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ โครงการพัฒนาทรัพยากรน�ำ้
ในพื้นที่ EEC ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ  จ�ำนวน
4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองปลวกแก้วหมู่ที่ 2-5 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง (2) โครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาดปลาเค้า หมู่ที่ 7 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา (3) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพลงหนองพลอง หมู่ท่ี 7-8 ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง และ (4) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำชุมชนจุกเสม็ด หมู่ที่ 2
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งการด�ำเนินงานสอดคล้องตามแนวทางที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด
2. สรุปผลการด�ำเนินงาน และข้อค้นพบที่ส�ำคัญ
2.1 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ ในพื้นที่ EEC ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการพัฒนาทรัพยากรน�้ำในพื้นที่ EEC (Eastern Economic Corridor) ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 4 โครงการ อยู่ในพื้นที่ EEC และมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และเกษตรกรที่ใช้น�้ำเป็นแหล่งเก็บกักและระบายน�้ำส�ำหรับบรรเทาป้องกันปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนรวมไปถึง
บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�้ำของประชาชนและก�ำลังพลของกองทัพเรือ

			



			



ผลการตรวจสอบในภาพรวม
จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ พบว่าการด�ำเนินโครงการส่วนมากสามารถ
ด�ำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายก�ำหนด ยกเว้นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำชุมชนจุกเสม็ด หมู่ที่ 2
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เนื่องจากเพิ่งได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการในเดือนพฤษภาคม 2562 จึงยังไม่มี
ผลงานและการเบิกจ่าย ส�ำหรับปัญหา อุปสรรคที่สำ� คัญ ได้แก่ ด้านสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง (ช่วงฤดูฝน)
สภาพแวดล้อมและพืน้ ทีบ่ ริเวณรอบโครงการการเข้าพืน้ ทีด่ ำ� เนินงานไม่ได้บคุ ลากรทีม่ คี วามรูเ้ ฉพาะสายงานไม่เพียงพอ
รวมไปถึงการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการแล้วเสร็จสามารถเพิ่มปริมาณน�้ำต้นทุน เพื่อรองรับ
การใช้งานภาคการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค เพิ่มผลผลิตภาคการเกษตร บรรเทาวิกฤตน�้ำที่เกิดขึ้นจากภัยแล้ง
และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย ทั้งนี้ การด�ำเนินโครงการมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
ข้อเสนอแนะ
1) กรมทรัพยากรน�ำ้ ควรมอบหมายให้ผตู้ รวจราชการกรมหรือกลุม่ ตรวจสอบภายในลงพืน้ ทีต่ รวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลในระดับพื้นที่/โครงการ และมีมาตรการก�ำกับที่ชัดเจน
2) ต้องมีการศึกษาพื้นที่ที่จะจัดท�ำโครงการ ก่อนการจัดตั้งงบประมาณ
3) ควรให้กรมทรัพยากรน�้ำ  พิจารณาพื้นที่และโครงการแหล่งน�้ำที่สามารถสนับสนุนภารกิจของ EEC
เชิงน�้ำอุตสาหกรรม น�้ำเพื่อการท่องเที่ยว น�้ำเพื่อการเกษตร เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC ในแผน
ระยะกลางและระยะยาวให้ชัดเจน
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ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
ประชาชนมีน้�ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ชุมชนสามารถเชื่อมต่อกับระบบประปา
ได้มากขึ้นบรรเทาป้องกันปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน แหล่งน�้ำเดิมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูมีแหล่งน�้ำท�ำให้สัตว์น�้ำ
เจริญเติบโตและมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศมีการจ้างงานและกระจายรายได้
สู่ท้องถิ่นมีพื้นที่ปฏิบัติงาน ลดความขัดแย้งในการใช้นำ�้ ท�ำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


2.2 การติดตามการเสนอชื่ออุทยานธรณีเป็นอุทยานธรณีโลก
“อุทยานธรณีโลก” หรือ “Global Geoparks” ตามนิยามของยูเนสโก คือ พื้นที่ที่รวมแหล่งและสภาพ
ภูมิประเทศที่มีความส�ำคัญและมีคุณค่าในระดับนานาชาติทางด้านธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม
โดยพื้นที่เหล่านี้ได้รับการบริหารจัดการแบบองค์รวมระหว่างการอนุรักษ์ การให้ความรู้การศึกษาวิจัยและการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน ภายใต้แนวคิด “จากล่างสูบ่ น” (Bottom Up Approach) โดยส่งเสริมและเปิดโอกาส
ให้ชมุ ชนท้องถิน่ มีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการตัง้ แต่เริม่ ต้นกระบวนการ เชือ่ มโยงความส�ำคัญของมรดกทางธรณีวทิ ยา
ผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาในลักษณะของการปกป้องรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับลักษณะทางภูมิศาสตร์
ของสถานที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ให้เสนออุทยานธรณีสตูลเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลก
ของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เสนอและกรมทรัพยากรธรณี
ได้มีประกาศลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ให้อุทยานธรณีสตูล เป็นอุทยานชาติระดับประเทศแห่งแรกของประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และต่อมาคณะกรรมการบริหารยูเนสโก (The UNESCO Executive Board)
ได้รับรองอุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geopark) แห่งแรกในประเทศไทย
แห่งที่ 5 ของอาเซียน โดยมีก�ำหนดระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2565 และ
จะมีการประเมินรอบใหม่ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพของอุทยาน
ธรณีโลกสตูล (SATUN UNESCO Global Goepark) ให้ดียิ่งขึ้น
			  ผลการตรวจสอบในภาพรวม
จากการตรวจติดตามของคณะ ค.ต.ป. ทส. พบว่าในการเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกจ�ำเป็นต้อง
มี 4 องค์ประกอบส�ำคัญ คือ มรดกทางธรณีวิทยาที่มีคุณค่าระดับนานาชาติ (Geological heritage of international
value) การบริหารจัดการ (Management) การรับรู้ของประชาชน (Visibility) และเครือข่าย (Networking)
โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ดังนี้
1) ธรณีวทิ ยาและภูมปิ ระเทศ (ร้อยละ 35) พิจารณาจากขอบเขตอุทยานธรณี การอนุรกั ษ์ทางธรณีวทิ ยา
และมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
2) โครงสร้างการบริหารจัดการ (ร้อยละ 25)
3) การสื่อสารและการให้ความรู้ (ร้อยละ 15)
4) การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (ร้อยละ 15)
5) การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างยั่งยืน (ร้อยละ 15)
“อุทยานธรณี” มีหลายระดับขึ้นอยู่กับความส�ำคัญของแหล่งและการบริหารจัดการ โดยแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ
อุทยานธรณีระดับท้องถิ่น (Local Geopark) อุทยานธรณีระดับประเทศ (National Geopark) และอุทยานธรณี
ของโลก (Global Geopark Network) ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุด และการขอสมัครเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกจะต้อง
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ได้รับการประเมินเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศก่อน ปัจจุบันอุทยานธรณีระดับประเทศ มีเพียง 2 แห่ง คือ อุทยาน
ธรณีสตูล และอุทยานธรณีโคราช ส�ำหรับอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นอุทยานธรณีระดับท้องถิ่น จึงมีการผลักดัน
ในองค์ประกอบด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศก่อนจึงจะสามารถสมัครเพื่อขอรับการประเมินเป็น
อุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geopark) ต่อไป
สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผล พบปัญหาที่ส�ำคัญ ดังนี้
				 1) มรดกธรณี
จากการศึกษา วิเคราะห์เอกสารการอนุรกั ษ์มรดกธรณีและอุทยานธรณี ของกรมทรัพยากรธรณี
พบว่า ภายหลังจากที่คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี ได้มีการประกาศ
แนวทางการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและหลักเกณฑ์การประเมินข้อมูลธรณีวิทยา และแนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดตั้งอุทยานธรณีประเทศไทยแล้ว ยังไม่มีการขับเคลื่อนในการจัดกลุ่มและเสนอประกาศเป็นแหล่งมรดกธรณีให้
ท้องถิ่นทราบ เพื่อจะได้มีการอนุรักษ์ ดูแล รักษาแหล่งมรดกธรณีเพื่อต่อยอดเป็นอุทยานธรณีต่อไป
					2) อุทยานธรณี
(1) การประกาศเป็นอุทยานธรณีของโลกจะท�ำให้อุทยานธรณีสตูลเป็นที่รู้จักในระดับโลก
และจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษา เยี่ยมชมกันมากขึ้นส่งผลให้เกิดการกระตุ้นในเชิงท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
จึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ทั้งการให้ความรู้
(2) อุทยานธรณีโลกสตูลยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาท�ำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการและการจัดการในเรื่องงบประมาณ ปัจจุบัน นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ นายก อบต.ทุ่งหว้า ท�ำหน้าที่
(3) อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ มีสถานภาพเป็นอุทยานธรณีระดับท้องถิน่ ซึง่ ไม่เป็นไปตามขัน้ ตอน
ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพยากรธรณี จึงยังไม่มีความพร้อมในการผลักดันเพื่อขอรับการประเมินเป็นอุทยาน
ธรณีโลก (UNESCO Global Geopark) ในขณะนี้
				 3) อุทยานธรณีโลกสตูล
(1) การประกาศเป็นอุทยานธรณีของโลกจะท�ำให้อุทยานธรณีสตูลเป็นที่รู้จักในระดับโลก
และจะมีนกั ท่องเทีย่ วเข้ามาศึกษา เยีย่ มชมกันมากขึน้ ส่งผลให้เกิดการกระตุน้ ในเชิงท่องเทีย่ วอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ จึงเป็น
หน้าทีข่ องทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ในการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ทัง้ การให้ความรู้ การสร้างไกด์พนื้ ที่ การส่งเสริมอาชีพ
เพื่อรองรับจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่ต้องการเดินทางมาสัมผัสอุทยานธรณีโลก
(2) การขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก จะท�ำการตรวจประเมินซ�้ำทุก ๆ 4 ปี
แต่ละครัง้ ก็จะมีความเข้มข้นในการตรวจประเมินสูงขึน้ เรือ่ ย ๆ หากอุทยานธรณีโลกแห่งใดมีการบริหารจัดการทีบ่ กพร่อง
ก็สามารถที่จะถูกถอดถอนจากการเป็นสมาชิกได้และต้องเว้นระยะเวลาอีก 2 ปี จึงจะสามารถสมัครใหม่ จึงควรมี
หน่วยงานเป็นพีเ่ ลีย้ งสนับสนุนด้านวิชาการและติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับ
การประเมินในอีก 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2564)

			

ข้อเสนอแนะ
1) มรดกธรณี
(1) ควรมีการจัดท�ำข้อมูลแหล่งธรณีวทิ ยาทีไ่ ด้มกี ารส�ำรวจแล้ว 200 กว่าแห่ง เสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่
ประกาศเป็นแหล่งมรดกธรณีวิทยาในแต่ละด้าน แต่ละพื้นที่เพื่อจะได้มีการอนุรักษ์ ดูแล รักษาแหล่งมรดกธรณี
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(2) ควรมีการประชาสัมพันธ์และท�ำความเข้าใจกับจังหวัด ท้องถิ่น และประชาชนถึงแนวทาง
การอนุรกั ษ์แหล่งธรณีวทิ ยาและหลักเกณฑ์การประเมินข้อมูลธรณีวทิ ยา และแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดตัง้ อุทยาน
ธรณีประเทศไทย เพื่อให้การด�ำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน
2) อุทยานธรณี
(1) ควรมีก ารท�ำความเข้าใจกั บจั ง หวั ด ท้ อ งถิ่น เกี่ ย วกั บการประกาศเป็ นพื้ นที่ อุ ท ยานธรณี
ว่าจ�ำเป็นต้องมีขั้นตอน กระบวนการแนวทางการอนุรกั ษ์แหล่งธรณีวทิ ยาและหลักเกณฑ์การประเมินข้อมูลธรณีวิทยา
และแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดตั้งอุทยานธรณีประเทศไทยเพื่อน�ำเสนอเข้าคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์
(2) ควรมีการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามประกาศแนวทางการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและ
หลักเกณฑ์ ก ารประเมิ น ข้ อ มู ล ธรณี วิ ท ยา และแนวทางและหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ตั้ ง อุ ท ยานธรณี ป ระเทศไทย
ของคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีโดยเฉพาะ
(3) ควรจั ด ท� ำ ข้ อ มู ล สถานภาพของอุ ท ยานธรณี เ พชรบู ร ณ์ ซึ่ ง เป็ น อุ ท ยานธรณี ร ะดั บ ท้ อ งถิ่ น
และยังไม่เป็นไปตามประกาศแนวทางการอนุรกั ษ์แหล่งธรณีวทิ ยาและหลักเกณฑ์การประเมินข้อมูลธรณีวทิ ยา และแนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดตั้งอุทยานธรณีประเทศไทยของคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้ง
3) อุทยานธรณีโลกสตูล
(1) ควรมีหน่วยงานหลักที่มีความพร้อมเข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้และบูรณาการหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกับนายก อบต. ทุง่ หว้า ในการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ในพื้นที่อุทยานธรณีโลกอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา เพื่อให้เกิดการพัฒนาและมีความยั่งยืนต่อไป
(2) ควรมีหน่วยงานหลักเข้ามาบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล โดยด�ำเนินการ ดังนี้
(2.1) ประสานองค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน)
(อพท.) ซึ่งสังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และประสานงานกับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวให้มีการบริหารจัดการพื้นที่
เพือ่ การท่องเทีย่ วในเชิงคุณภาพ เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน พิจารณา
น�ำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการประกาศก�ำหนดเป็นพื้นที่พิเศษ
(2.2) จัดหาหน่วยงานของรัฐทีม่ ภี ารกิจเกีย่ วข้องและศักยภาพในการเข้ามาสนับสนุนงบประมาณ
เช่น กรมทรัพยากรธรณี เป็นต้น

			

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
การประกาศเป็นอุทยานธรณีโลกสตูลจะท�ำให้เป็นทีร่ จู้ กั ในระดับโลก ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษา
และเยีย่ มชมกันมากขึน้ ส่งผลให้เกิดการกระตุน้ เศรษฐกิจในเชิงท่องเทีย่ วของท้องถิน่ และภูมภิ าคประชาชนจะมีรายได้
เพิ่มขึ้นและท�ำให้ชุมชนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองก่อให้เกิดเอกลักษณ์ทางมรดกโลกและนวัตกรรมใหม่ ๆ
ของชุมชนและท้องถิ่น
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กระทรวงพลังงาน

11

1. ข้อมูลทั่วไป
คณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลประจ�ำกระทรวงพลังงาน (ค.ต.ป. พน.) ได้ก�ำหนดประเด็น
การตรวจสอบและประเมินผล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 8 โครงการ ซึ่งการด�ำเนินงานสอดคล้อง
ตามแนวทางที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด โดยมีส่วนราชการที่รับผิดชอบ ดังนี้
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (สป.พน.)
1) โครงการสูบน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง งบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ปี 2559 - 2560
2) โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต�ำบลและวิสาหกิจ
ชุมชน (SMEs) ปี 2562
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
1) โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching fund) ระยะที่ 3
ปี 2561
2) โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กปี 2562
3) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็ก ปี 2562
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560
5) โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบ Internet of thing ร่วมกับอุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน ปีงบประมาณ 2561
ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
- โครงการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ 2562
2. สรุปผลการด�ำเนินงาน และข้อค้นพบที่ส�ำคัญ
2.1 โครงการสูบน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง งบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ปี 2559 - 2560 (โครงการนี้ดำ� เนินการตั้งแต่ 13 มิ.ย. 59 - 12 เมษายน 61)

			

ผลการตรวจสอบในภาพรวม
ค.ต.ป. พน. ได้มีการด�ำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ในประเด็น
การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้มากน้อยเพียงใด/ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เกิดจากการด�ำเนินโครงการ
และการใช้ประโยชน์จากโครงการ/ผลผลิตของโครงการยังคงอยูถ่ งึ ปัจจุบนั ในสภาพทีด่ มี กี ารใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง ปั จ จุ บั น ตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารใช้ ง านเดิ ม มี ก ารด� ำ เนิ น การตามแผนการบ� ำ รุ ง รั ก ษา
ที่ได้ระบุไว้ ซึ่งพบว่าโครงการนี้ด�ำเนินการในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 56 จังหวัด จ�ำนวน 842 แห่ง ส่วนมากยังคง
อยู่ในสภาพที่ดีมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันในภาคการเกษตรและระบบประปาหมู่บ้าน และชุมชน
มีความพึงพอใจต่อโครงการนีเ้ ป็นอย่างมาก แต่ยงั พบว่ามีบางแห่งทีม่ จี ำ� นวนผูใ้ ช้นำ�้ ไม่เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อก�ำหนด
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ของโครงการ หรือก่อสร้างในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน หรือบางชุมชนใช้น�้ำในภาคการเกษตรที่ต้องใช้นำ�้
มากเป็นเหตุให้ปริมาณน�ำ้ ไม่พอใช้ เช่น น�ำไปปลูกข้าว ปลูกอ้อย เป็นต้น หรือบางแห่งยังใช้ประโยชน์จากระบบสูบน�ำ้ ฯ
ยังไม่คุ้มค่า
			  ข้อเสนอแนะ
1) ขอให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน) รวบรวมและจัดท�ำฐานข้อมูลระบบ
สูบน�้ำฯ ทั้งหมดเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก�ำหนดนโยบายขยายผลระบบสูบน�ำ้ ฯ ในอนาคต
2) กรณีพื้นที่บางแห่งอาจจะด�ำเนินโครงการฯ ไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควร หน่วยงานรับผิดชอบ
(ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน) ควรมีการถอดบทเรียนเพื่อจะได้เป็นกรณีศึกษาปรับปรุงการด�ำเนินการในอนาคต
2.2 โครงการเพิม่ สมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต�ำบลและวิสาหกิจ
ชุมชน (SMEs) ปี 2562 (โครงการนี้ดำ� เนินการตั้งแต่ 1 ต.ต. 61 - 30 ก.ย. 62 )
			



ผลการตรวจสอบในภาพรวม
ค.ต.ป. พน. ได้มีการด�ำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ด้านประสิทธิภาพของโครงการ
เป็นระยะ ๆ ในประเด็น ผลผลิต : การบรรลุเป้าหมายตามตัวชีว้ ดั ผลผลิต/การด�ำเนินงานตามแผน/การใช้จา่ ยงบประมาณ
พบว่า โครงการนีด้ ำ� เนินการใน อปท. 130 แห่ง โรงเรียน 152 แห่ง และระบบอบแห้งฯ 70 แห่ง ซึง่ โครงการได้ดำ� เนินการ
ส�ำเร็จตามผลผลิตที่ก�ำหนดไว้ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในแผนงานและมีการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินไปแล้ว
99% เห็นว่าโครงการนี้ด�ำเนินการส�ำเร็จตามแผนที่กำ� หนด

			



ข้อเสนอแนะ
1) ในเรื่องระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มีการส่งเสริม ขนาด 4X2 เมตร และ 2X2 เมตรซึ่งพบว่า
บางแห่งมีปัญหาเรื่องความชื้นของผลิตภัณฑ์ที่ตากในตู้อบฯ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ตากไม่แห้ง เป็นต้นขอให้หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน) ลงไปตรวจสอบประเมินผลและให้คำ� แนะน�ำพร้อมจัดท�ำคูม่ อื การใช้งาน
ตูอ้ บฯ ให้มคี วามเหมาะสมในแต่ละผลิตภัณฑ์แล้วจัดท�ำเป็นฐานข้อมูลประกอบการด�ำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป
2) ตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ทหี่ น่วยงานทีร่ บั ผิดชอบโครงการฯ ทีส่ นับสนุนให้กบั กลุม่ วิสาหกิจชุมชนฯ
ควรใช้แบบมาตรฐานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทดแทน (พพ.) เป็นหลัก
		2.3 โครงการ สนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching fund) ระยะที่ 3
ปี 2561 (โครงการนี้ด�ำเนินการตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 - 29 ต.ค. 62)
			

ผลการตรวจสอบในภาพรวม
ค.ต.ป. พน. ได้มีการด�ำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ด้านประสิทธิภาพของโครงการ
เป็นระยะ ๆ ในประเด็น ผลผลิต : การบรรลุเป้าหมายตามตัวชีว้ ดั ผลผลิต/การด�ำเนินงานตามแผน/การใช้จา่ ยงบประมาณ
พบว่า โครงการนีม้ เี ป้าหมายด�ำเนินการใน รพ. ของรัฐ จ�ำนวน 189 แห่ง โดยด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างแล้วเสร็จ 112 แห่ง
อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง 77 แห่ง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ 6.28% และไม่เป็นไปตามแผนทีก่ ำ� หนดไว้
โดยหน่วยงานแจ้งว่าจะขอขยายระยะเวลาด�ำเนินโครงการออกไปอีกซึ่งถือได้ว่าโครงการยังด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จ
แต่จากการประเมินโครงการในระยะที่ 1 และ 2 พบว่าโครงการนี้ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก และ รพ.
มีความพึงพอใจ ค.ต.ป. พน. จึงเห็นว่า กระทรวงพลังงานควรสนับสนุนโครงการนี้ต่อไป
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รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

			

ข้อเสนอแนะ
1) ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) น�ำปัญหาที่เกิดขึ้น
ในการด�ำเนินโครงการในระยะที่ 1 และ 2 เช่น ปัญหาความล่าช้าในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง เป็นต้น น�ำมาวิเคราะห์
ถอดบทเรียนและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการด�ำเนินงานในอนาคต ต่อไป
2) ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) คัดเลือกที่ปรึกษา
ที่มีคุณภาพสามารถแนะน�ำมาตรการที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคมากขึ้น และสามารถแนะน�ำแหล่งเงินทุนให้กับ
ผู้ประกอบการ เพื่อให้ด�ำเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาและเป้าหมายที่ก�ำหนด
3) เพื่อความคุ้มค่า หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) จะต้อง
พิจารณาแนวทางมาตรการของที่ปรึกษาเสนอเข้ามามีความเหมาะสม คุ้มค่ามากน้อยเพียงใดก่อนด�ำเนินการอนุมัติ


2.4 โครงการอนุรกั ษ์พลังงานแบบมีสว่ นร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กปี 2562 (โครงการนี้
ด�ำเนินการตัง้ แต่ ต.ค 61 – ก.ย. 62 )
			



ผลการตรวจสอบในภาพรวม
ค.ต.ป. พน. ได้มีการด�ำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ด้านประสิทธิภาพของโครงการ
เป็ น ระยะ ๆ ในประเด็น ผลผลิต : การบรรลุเป้ า หมายตามตั วชี้ วัดผลผลิ ต/การด�ำ เนิ นงานตามแผน/การใช้ จ ่ าย
งบประมาณพบว่าโครงการนี้ด�ำเนินการในสถานประกอบการ 50 แห่ง ซึ่งโครงการได้ด�ำเนินการส�ำเร็จตามผลผลิต
ที่ก�ำหนดไว้ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในแผนงานและมีการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินไปแล้ว 100% เห็นว่า
โครงการนี้ด�ำเนินการส�ำเร็จตามแผนที่ก�ำหนด
			



ข้อเสนอแนะ
1) ขอให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน) ประเมินผลโครงการฯ
และรวบรวมปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ น�ำมาวิเคราะห์ ถอดบทเรียนและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการด�ำเนินงานในอนาคต
ต่อไป
2) ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) คัดเลือกที่ปรึกษา
ที่มีคุณภาพสามารถแนะน�ำมาตรการที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคมากขึ้น และสามารถแนะน�ำแหล่งเงินทุนให้กับ
ผู้ประกอบการเพื่อให้ด�ำเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาและเป้าหมายที่ก�ำหนด  
3) ขอให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน) น�ำผลการด�ำเนินงาน
ที่ พพ. เคยด�ำเนินงานมาตัง้ แต่ตน้ จนถึงปัจจุบนั เพือ่ จัดท�ำฐานข้อมูลการลดใช้พลังงานของอาคารธุรกิจในแต่ละประเภท
เพื่อใช้ประโยชน์ในการในการวางแผนและเผยแพร่สำ� หรับผู้ที่สนใจต่อไป
2.5 โครงการส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กปี 2562 (โครงการนี้
ด�ำเนินการตั้งแต่ ธ.ค 61 – ก.ย. 62 )
			

ผลการตรวจสอบในภาพรวม
ค.ต.ป. พน. ได้มีการด�ำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ด้านประสิทธิภาพของโครงการ
เป็นระยะ ๆ ในประเด็น ผลผลิต : การบรรลุเป้าหมายตามตัวชีว้ ดั ผลผลิต/การด�ำเนินงานตามแผน/การใช้จา่ ยงบประมาณ
พบว่า โครงการนี้ด�ำเนินการใน สถานประกอบการ 463 แห่ง ซึ่งโครงการได้ด�ำเนินการส�ำเร็จตามผลผลิตที่กำ� หนดไว้
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในแผนงานและมีการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินไปแล้ว 100% เห็นว่าโครงการนี้
ด�ำเนินการส�ำเร็จตามแผนที่ก�ำหนด


รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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ข้อเสนอแนะ
1) ขอให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน) ประเมินผลโครงการฯ
และรวบรวมปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น น�ำมาวิเคราะห์ ถอดบทเรียนและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการด�ำเนินงาน
ในอนาคต ต่อไป
2) ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) คัดเลือกที่ปรึกษา
ที่มีคุณภาพสามารถแนะน�ำมาตรการที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคมากขึ้นและสามารถแนะน�ำแหล่งเงินทุนให้กับ
ผู้ประกอบการเพื่อให้ด�ำเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาและเป้าหมายที่ก�ำหนด  
3) ขอให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน) ให้นำ� ผลการด�ำเนินงาน
ที่ พพ. เคยด�ำเนินงานมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน เพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลการลดใช้พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม
ในแต่ละประเภท เพื่อใช้ประโยชน์ในการในการวางแผนและเผยแพร่ส�ำหรับผู้ที่สนใจต่อไป


2.6 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560 (โครงการนีด้ ำ� เนินการ
ตั้งแต่ 28 ก.ย. 59 – 10 เม.ย. 63)
			

ผลการตรวจสอบในภาพรวม
ค.ต.ป. พน. ได้มีการด�ำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ด้านประสิทธิภาพของโครงการ
เป็นระยะ ๆ ในประเด็น ผลผลิต : การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิต/การด�ำเนินงานตามแผน/การใช้จ่าย
งบประมาณ พบว่า โครงการนี้มีเป้าหมายด�ำเนินการในหน่วยงานของรัฐ จ�ำนวน 1,645 แห่ง โดยด�ำเนินการติดตั้ง
อุปกรณ์แล้วเสร็จ 1,599 แห่ง อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการติดตัง้ อุปกรณ์ 46 แห่ง (มีแนวโน้มจะยกเลิกโครงการ 25 แห่ง)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ 58% และไม่เป็นไปตามแผนที่ก�ำหนดไว้ แต่จากการประเมินจากการรับฟังสรุป
ผลการด�ำเนินงานและลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการฯ ค.ต.ป. พน. มีความเห็นว่าโครงการนี้
เป็นโครงการทีด่ ำ� เนินการแล้วเกิดปัญหาอุปสรรคมากมายบางเรือ่ งอยูน่ อกเหนือการควบคุมอีกทัง้ ผูข้ อรับการสนับสนุน
โครงการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน ค.ต.ป. พน. จึงเห็นควรไม่ให้มีการด�ำเนินการโครงการนี้ ต่อไป


		2.7 โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบควบคุมอัตโนมัตแิ ละระบบ  Internet of thing ร่วมกับอุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน ปีงบประมาณ 2561 (โครงการนี้ดำ� เนินการตั้งแต่ 31 ม.ค. 61 - 22 ก.ย. 2562)
			

ผลการตรวจสอบในภาพรวม
ค.ต.ป. พน. ได้มีการด�ำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ด้านประสิทธิภาพของโครงการ
เป็นระยะ ๆ ในประเด็น ผลผลิต : การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิต/การด�ำเนินงานตามแผน/การใช้จ่าย
งบประมาณ พบว่า โครงการนีม้ เี ป้าหมายด�ำเนินการในสถานประกอบการทีเ่ ป็นโรงงาน/อาคารควบคุม จ�ำนวน 72 แห่ง
โดยด�ำเนินการติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จ จ�ำนวน 33 แห่ง อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาติดตั้งอุปกรณ์ จ�ำนวน 39 แห่ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ 53.46% และไม่เป็นไปตามแผนทีก่ ำ� หนดไว้โดยหน่วยงานแจ้งว่าจะขอขยายระยะเวลา
ด�ำเนินโครงการออกไปอีก 6 เดือน ซึง่ ถือได้วา่ โครงการยังด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จ จากการรับฟังสรุปผลการด�ำเนินงาน
และลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการฯ ค.ต.ป. พน. มีความเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี
หากหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถควบคุมดูแลการด�ำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตุประสงค์
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รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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ข้อเสนอแนะ
1) ขอให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน) ประเมินผลโครงการฯ
และรวบรวมปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ น�ำมาวิเคราะห์ ถอดบทเรียนและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการด�ำเนินงานในอนาคต
ต่อไป
2) ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) คัดเลือกที่ปรึกษา
ที่มีคุณภาพสามารถแนะน�ำมาตรการที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคมากขึ้น และสามารถแนะน�ำแหล่งเงินทุนให้กับ
ผู้ประกอบการเพื่อให้ด�ำเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาและเป้าหมายที่ก�ำหนด


2.8 โครงการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 (โครงการนีด้ ำ� เนินการตัง้ แต่ ธ.ค. 61
- ก.พ. 2563)
ค.ต.ป. พน. ได้มีก ารด�ำเนินการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ นผล ด้ า นประสิ ท ธิ ภาพของโครงการ
เป็นระยะ ๆ ในประเด็น ผลผลิต : การบรรลุเป้าหมายตามตัวชีว้ ดั ผลผลิต/การด�ำเนินงานตามแผน/การใช้จา่ ยงบประมาณ
พบว่า โครงการนี้ด� ำเนินการใน หน่ วยงานภาครั ฐ ประมาณ 7,800 แห่ ง โดยปั จจุ บั นอยู ่ ร ะหว่ าง
การติ ด ตามให้ ห น่ ว ยงงานภาครัฐเข้ามาบันทึกข้อมูลในระบบฯ ซึ่งถือได้ว่าโครงการยังด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จ
จากการรั บ ฟั ง สรุ ป ผลการด� ำ เนิ น งานและลงพื้ น ที่ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลโครงการฯ ค.ต.ป. พน.
มีความเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี หากโครงการหน่วยงานภาครัฐให้ความร่วมมือในการด�ำเนินโครงการ
และมีการด�ำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานหรือผู้บริหารหน่วยงาน เนื่องจาก
หากไม่กำ� หนดเป็นตัวชี้วัดค่าการใช้พลังงานด้านไฟฟ้า และน�้ำมัน ของหน่วยงานต่าง ๆ จะสูงขึ้น
			

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
ความน่าเชือ่ ถือและความมัน่ ใจต่อการด�ำเนินโครงการของกระทรวงพลังงานในการส่งเสริมการอนุรกั ษ์
พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าทั้งในชุมชน สถานประกอบการ โรงพยาบาลของรัฐ และหน่วยงานภาครัฐ
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12

กระทรวงพาณิชย์

1. ข้อมูลทั่วไป
คณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลประจ�ำกระทรวงพาณิชย์ (ค.ต.ป. พณ.) ได้ก�ำหนดประเด็น
การตรวจสอบและประเมินผล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ “การพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน
และ SMEs สู่สากล” โดยมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ภายใต้ประเด็น
ดังกล่าว จ�ำนวน 6 หน่วยงาน ซึ่งโครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการ “การพัฒนาผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล” รวมจ�ำนวน 23 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งการด�ำเนินงาน
สอดคล้องตามแนวทางที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด ดังนี้
โครงการ

หน่วยงาน

1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน
1.1 หมู่บ้านท�ำมาค้าขาย (Trading Village)
1.2 ตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น
2. โครงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สู่ตลาดอาเซียน
3. โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี
4. โครงการพั ฒ นาผู ้ น� ำ สหกรณ์ เ พื่ อ ขั บ เคลื่ อ นนวั ต กรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ ทางการค้าเสรีอย่างมืออาชีพ
5. โครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs
5.
ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
6. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการชุมชน
สู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
6.1 เพิ่ ม ขี ด ความสามารถธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ไ ทย
ให้แข่งขันได้ในสากล
6.2 พัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง
6.3 พัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน
6.4 เพิ่มโอกาสการค้าด้วย E-Commerce
6.5 พัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล
6.6 เพิ่ ม มู ล ค่ า และสร้ า งโอกาสการตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP
Select
6.7 พัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C)

กรมการค้าภายใน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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โครงการ
6.8 เพิ่มศักยภาพ SMEs ไทยด้วยหลักประกันทางธุรกิจ
6.9 สร้างและยกระดับธุรกิจ SMEs ให้มีธรรมาภิบาล
7. โครงการส่ ง เสริ ม แบรนด์ สิ น ค้ า และธุ ร กิ จ สร้ า งสรรค์
สู่สากล
8. โครงการพาณิชย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาและส่งเสริม SMEs
สู่สากล
9. มุ ่ ง เน้ น ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาผู ้ ป ระกอบการ
โดยการเน้ น การกระจายองค์ ค วามรู ้ ไ ปสู ่ ทุ ก ภู มิ ภ าค
ของประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น
9.1 โครงการสร้าง SMEs ไทยสูส่ ากล (ต้นกล้า ทู โกล)
9.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพาณิชย์ 4.0
สูโ่ ลกการค้ายุคใหม่ หัวข้อ “ครบเครือ่ งการค้าออนไลน์
by NEA”
9.3 โครงการสร้างพีเ่ ลีย้ งทางการค้า (Train the Trainers)
9.4 โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter
From Local to Global
9.5 โครงการพั ฒ นาธุ ร กิ จ สู ่ ก ารค้ า ระหว่ า งประเทศ
Passport to Global Challenge (PGC by NEA)
10. โครงการหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรม 4.0
จาก CLMVT สู่สากล (Sister Cluster)

หน่วยงาน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

2. สรุปผลการด�ำเนินงาน และข้อค้นพบที่ส�ำคัญ
จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงพาณิชย์ เห็นว่าหน่วยงานต่าง ๆ
ในกระทรวงฯ มีการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมในลักษณะทีค่ ล้ายกัน โดยมีการปรึกษาหารือ แต่ยงั ไม่มบี รู ณาการในทางปฏิบตั ิ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีภารกิจร่วมกันอย่างจริงจัง อาทิ
1) ตลาดชุ ม ชนเพื่ อ ธุ ร กิ จ ท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เป็ น โครงการนี้ ที่ ดี มี แ นวทางการพั ฒ นาและเป้ า หมายที่ ชั ด เจน
มีผลช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก
2) โครงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดอาเซียน โครงการนี้เป็นการจัดสัมมนา
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าเสรี ความตกลงและการใช้ประโยชน์จาก FTA กฎระเบียบทางการค้า
และเตรียมตัวรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก FTA ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในช่วงเวลาที่กรมฯ ก�ำหนดจัดการอบรมในพื้นที่เป้าหมายมีการจัดงานอบรมสัมมนาของ
หลายหน่วยงานพร้อมกัน ท�ำให้มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าที่คาดการณ์ อีกทั้ง กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ คือผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มสินค้าเกษตร ซึ่งใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานอื่น เช่น กรมการค้า
ต่างประเทศ กรมการค้าภายใน

212

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

3) โครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม พบว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนท�ำให้การจัดท�ำฐานข้อมูลไม่ครบถ้วนและการติดตามผลการด�ำเนินโครงการ
ไม่สามารถพัฒนาได้ตามความต้องการ รวมถึงผู้ประกอบการ SMEs ของไทยไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะด�ำเนินการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมได้ด้วยตนเอง
4) โครงการเพิม่ โอกาสการค้าด้วย E-Commerce พบว่าการก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายของโครงการเป็นกรอบกว้าง
(ผู้ประกอบการทั่วไป/ผู้ประกอบธุรกิจ e-Commerce/ ผู้สนใจทั่วไป) ไม่ได้ชี้ชัดว่าเป็นกลุ่ม SMEs
5) โครงการส่งเสริมแบรนด์สนิ ค้าและธุรกิจสร้างสรรค์สสู่ ากล พบว่าการด�ำเนินงานส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาความรู้
ให้แก่ ผู้ประกอบการ นักออกแบบ/Creative Maker โดยให้ความรู้ในเรื่อง Value Creation/Branding และ
การจัดท�ำธุรกิจ ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าว จะส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวสามารถประสบผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
เช่น การสร้างมูลค่าเพิม่ การขยายตลาดต่างประเทศและการเป็นทีย่ อมรับในตลาดต่างประเทศ เป็นต้น แต่ไม่มกี ารติดตาม
วัดผลส�ำเร็จในเรื่องดังกล่าว
			

ข้อเสนอแนะ
1) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ควรร่วมกันก�ำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางในการท�ำงานร่วมกัน
เพื่อให้เกิดการบูรณาการการท�ำงานร่วมกันในทุกด้านและทุกขั้นตอน โดยการรวมพลังด�ำเนินกิจกรรมทีค่ ล้ายกัน
จัดรวมกลุ่มเป้าหมาย และด�ำเนินกิจกรรมในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อลดภาระของกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม
ที่ ซ�้ ำ ซ้ อ นกั น และหลี ก เลี่ ย งปั ญ หาจากการที่ มี จ� ำ นวนผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ อี ก ทั้ ง
ช่วยเพิ่มประสทธิภาพและประสิทธิผลในการด�ำเนินกิจกรรม
2) ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ควรท�ำหน้าที่ในการวิจัยระบบ (SystemResearch)
เพือ่ วางกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ให้กบั กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์นำ� ไปด�ำเนินการ
ตามขอบเขตภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึง
ควรหารือร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของโครงการหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรม 4.0 จาก CLMVT สูส่ ากล
(Sister Cluster) ซึง่ อยูภ่ ายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve เพือ่ ชีแ้ จงและท�ำความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการคัดเลือกพัฒนาสินค้าตามความต้องการของตลาด
มากกว่าความต้องการของวิสาหกิจชุมชนผูผ้ ลิตสินค้า รวมถึงควรท�ำหน้าทีใ่ นการวางกรอบนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานอื่น ๆ น�ำไปด�ำเนินงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3) ในการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานด้านการฝึกอบรมให้ความรู้พื้นฐานและการใช้กลไกเครื่องมือ
ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการน�ำไปพัฒนาธุรกิจ เช่น การท�ำบัญชี การค้าออนไลน์ ควรแบ่งหน้าที่การด�ำเนินกิจกรรม
ตามภารกิจหลักและความช�ำนาญของแต่ละหน่วยงาน
4) กรมการค้าภายในควรขยายขอบเขตการด�ำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน
(ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ได้แก่ หมู่บ้านท�ำมาค้าขายและตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น) ให้กว้างขึ้น รวมถึง
ควรมีการวางแผนว่าภายหลังจาก 3 ปี หมู่บ้านท�ำมาค้าขายที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วจะด�ำเนินการต่อไปอย่างไร
รวมถึงควรศึกษาปัญหาทีเ่ ป็นสาเหตุให้ยกเลิกการสนับสนุนตลาดชุมชนต่าง ๆ เพือ่ ก�ำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
ตลาดชุมชนที่จะส่งเสริมในอนาคต
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5) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ควรขยายการด�ำเนินโครงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้สู่ตลาดอาเซียน ซึ่งเป็นการจัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าเสรี ความตกลง
และการใช้ประโยชน์จาก FTA ให้กับผู้ประกอบการ ไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศอย่างทั่วถึง
6) กรมทรัพย์สินทางปัญญา ควรส่งเสริมการยกระดับศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs
ด้วยทรัพย์สนิ ทางปัญญาและนวัตกรรม โดยการส่งเสริมให้เกิดการเชือ่ มโยงกับหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การร่วมมือ
กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีความสามารถ
ที่จะท�ำการวิจัยและพัฒนาได้ เป็นต้น
7) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ควรส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพ SMEs ไทยด้วยหลักประกันทางธุรกิจ
ด้วยการประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ร่วมกันก�ำหนดราคากลางส�ำหรับใช้ประเมินมูลค่าของหลักประกันทางธุรกิจ
ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงควรก�ำหนดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายในการด�ำเนินโครงการที่เป็นลักษณะเชิงคุณภาพเพื่อสามารถ
ประเมินประสิทธิผลในการด�ำเนินงานได้
8) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศควรพัฒนาเว็บไซต์ Thaitrade.com ให้สามารถส่งเสริมกลุ่ม
ผู้ขายในกลุ ่ ม SMEs ได้ ต รงตามกลุ ่ ม เป้ า หมายและพั ฒ นาระบบติ ด ตามในรู ป แบบ software หรือ program
ให้สามารถติดตามผลข้อมูล มูลค่าการซื้อขายได้เองที่เป็นระบบ Auto โดยไม่ต้องขอข้อมูลจากผู้ประกอบการ
			

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
ความเชื่อมั่นต่อการด�ำเนินโครงการของกระทรวงพาณิชย์ในการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน
และ SMEs ว่ามีความคุ้มค่า ช่วยพัฒนาศักยภาพ เพิ่มโอกาสทางการค้าและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ
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กระทรวงมหาดไทย

1. ข้อมูลทั่วไป
คณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลประจ�ำกระทรวงมหาดไทย (ค.ต.ป. มท.) ได้ก�ำหนดประเด็น
การตรวจสอบและประเมินผล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การก�ำกับดูแล
การจัดการที่พักเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและผู้เดินทาง และ 2) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหาร
และการบริการของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการด�ำเนินงานสอดคล้องตามแนวทางที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด
2. สรุปผลการด�ำเนินงาน และข้อค้นพบที่ส�ำคัญ
2.1 การก�ำกับดูแลการจัดการที่พักเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและผู้เดินทาง
เนื่องจากการประกอบกิจการให้เช่าที่พักในปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ในขณะที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่าที่พักยังไม่ครอบคลุม จึงได้มีการประชุมหารือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ กรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีภารกิจในการก�ำกับดูแลการจัดการที่พักเพื่อบริการนักท่องเที่ยว และ
จัดท�ำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ จ�ำนวนที่พักฯ ประเภทต่าง ๆ ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และเมื่อน�ำการจ�ำแนกประเภทที่พักเทียบกับกฎหมายที่ก�ำหนดท�ำให้เห็นที่พักและสถานะของที่พักตามกฎหมาย
ยังไม่ครอบคลุมที่พักเพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบัน
			

ผลการตรวจสอบในภาพรวม
ในการติดตามประเมินผลฯ พบว่ากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ำกับดูแลการประกอบกิจการให้เช่าทีพ่ กั
ที่ ก ฎหมายก� ำ หนดในมิ ติ ด ้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย และความสงบเรี ย บร้ อ ย และมิ ติ ด ้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ซึ่งมีกรมการพัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องนั้นเป็นลักษณะการส่งเสริมในระดับนโยบาย
เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในขณะที่กฎหมายและระเบียบที่บัญญัติโดยกระทรวงการท่องเที่ยวฯ มีลักษณะเป็นการ
ส่งเสริม จึงมุ่งเน้นไปที่การประกอบกิจการฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด โดยไม่มีสภาพบังคับ และบทลงโทษ
เป็นเพียงการถอดถอนการรับรองมาตรฐาน ซึง่ เป็นไปตามภารกิจอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ
ที่แตกต่างกัน และเมื่อน�ำการจ�ำแนกประเภทที่พักเพื่อบริการนักท่องเที่ยวมาพิจารณาร่วมกับการจ�ำแนกประเภท
ตามที่กฎหมายก�ำหนด ท�ำให้เห็นปัญหาในการจัดการที่พักและสถานะของที่พักตามกฎหมายว่ายังไม่ครอบคลุมที่พัก
เพื่อบริการนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางประเภทอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบัน โดยมีข้อค้นพบที่ส�ำคัญ ดังนี้
1) การแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวจะท�ำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของประชาชน
ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานที่ประสานขอข้อมูลจากกรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และกรมการพัฒนาชุมชน เช่น จ�ำนวนทีพ่ กั ฯ ประเภทต่าง ๆ ทัง้ ทีม่ กี ฎหมายรองรับและไม่มกี ฎหมายรองรับ
ซึ่งปัญหาในภาพรวมจ�ำแนกได้ 3 เรื่อง คือ
(1) ที่พักเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางที่มีกฎหมายรองรับ
l
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(2) กลุ่มที่พักที่ไม่อยู่ในนิยาม “โรงแรม” ตามกฎหมาย และไม่ได้เข้าข่ายข้อยกเว้นตามมาตรา 4
ของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 รวมทั้งกรณีที่เป็นการประกอบกิจการโดยไม่ด�ำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง
เช่น กรณีของ AirBnb ซึ่งเป็นรูปแบบการท�ำธุรกิจดังกล่าวไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันท�ำให้เกิดปัญหา
และผลกระทบต่อภาครัฐในการก�ำกับดูแลและควบคุม
(3) กลุ่มที่พักที่มีกฎหมายให้การยกเว้น เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น
2) จากการส�ำรวจผลการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา พบว่าการจัดการทีพ่ กั เพือ่ บริการนักท่องเทีย่ วและผูเ้ ดินทาง
ยังมีปัญหาใน 4 ด้านส�ำคัญ คือ (1) ด้านการจัดการ ควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้เหมาะสมกับบริบทและ
สถานการณ์ในปัจจุบัน (2) ด้านเศรษฐกิจ อาทิ ยังไม่มีกฎหมายรองรับที่จะให้ภาครัฐสามารถน�ำเงินรายได้จากการ
เก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและระบบสาธารณูปโภคเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยว (3) ด้านความมั่นคงปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อาทิ ไม่มีมาตรฐานส�ำหรับที่พักรูปแบบใหม่ เช่น
ที่พักบนแพ การรับน�้ำหนัก อุปกรณ์ช่วยชีวิต) รถบ้าน (สถานที่จอด การใช้น�้ำ ใช้เชื้อเพลิง) (4) ด้านสังคม อาทิ จ�ำนวน
นักท่องเที่ยวในพื้นที่มากเกินไปส่งผลกระทบต่อชุมชน
			

ข้อเสนอแนะ
1) ด้านการจัดการ
(1) ควรมีการปรับปรุงแก้ไขการก�ำหนดขั้นตอนการลงทะเบียนผู้เข้าพัก ตาม พ.ร.บ. โรงแรม
พ.ศ. 2547 มาตรา 35 ที่ก�ำหนดให้ผู้จัดการโรงแรมต้องด�ำเนินการบันทึกการลงทะเบียนผู้เข้าพักภายใน 24 ชั่วโมง
และส่งส�ำเนาการรายงาน (รร 4) ให้นายทะเบียนทุกสัปดาห์ เป็นการรายงานผ่านระบบออนไลน์ตามห้วงเวลาทีเ่ หมาะสม
เพื่อประโยชน์ในการมีฐานข้อมูลนักท่องเที่ยว สามารถตรวจสอบสถานที่พ�ำนักของบุคคลได้หากเกิดปัญหา เช่น
กรณีเกิดภัยพิบตั ิ การหลบหนีเข้าเมือง การเกิดอาชญากรรม เป็นต้น และเป็นการลดค่าใช้จา่ ยเนือ่ งจากมีคา่ ผลิตเอกสาร
และค่าใช้จา่ ยในการเดินทางเพือ่ ส่งเอกสารให้นายทะเบียนเป็นจ�ำนวนมาก หากปรับเปลีย่ นการส่งข้อมูลผ่านระบบดิจทิ ลั
และอนุญาตให้สามารถใช้ e-signature ได้จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ย รวมทัง้ สามารถตรวจสอบข้อมูลนักท่องเทีย่ ว
ได้อย่างรวดเร็ว สามารถสืบค้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และน�ำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้ เช่น การคาดการณ์จ�ำนวน
นักท่องเที่ยวในอนาคต ความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ เพื่อออกแบบการให้บริการ การวางผังเมือง
การคมนาคมให้สอดคล้องกับความต้องการใช้พื้นที่และสนับสนุนการเป็น Smart City
(2) ควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ในปัจจุบนั โดยน�ำปัจจัย
ด้านการแข่งขันและการลงทุนมาประกอบการพิจารณาแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างถูกต้อง
เนือ่ งจากไลฟ์สไตล์ของนักท่องเทีย่ วเปลีย่ นแปลงไป และโรงแรมทีป่ ระกอบกิจการมาก่อน ใช้ตน้ ทุนในการบริหารจัดการ
ที่สูงกว่าที่พักฯ ที่เกิดขึ้นใหม่
(3) ภาครัฐควรมีการให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการล่วงหน้า กรณีที่จะมีการออกกฎหมายใหม่ที่มีการ
ก�ำหนดระยะเวลา เพื่อให้นักลงทุนและผู้ประกอบการสามารถวางแผนการลงทุน หรือก�ำหนดแผนการปรับปรุงแก้ไข
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
(4) หากมีการแก้ไขกฎหมายควรมีการแบ่งประเภททีพ่ กั ให้ชดั เจน และก�ำหนดรายละเอียดขัน้ ตอน
เพือ่ ลดการใช้ดลุ ยพินจิ ของเจ้าหน้าทีใ่ นการตีความ และควรมีการบูรณาการกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
หน่วยงานตามกฎหมายแต่ละฉบับ ควรมีการสื่อสารและท�ำงานร่วมกัน
(5) ควรเพิ่มบทลงโทษให้เหมาะสมกับบริบทและสภาวการณ์ในปัจจุบัน
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(6) ควรปรับแก้กฎหมายให้กระจายอ�ำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าไปตรวจสอบ
การประกอบกิจการ/การจัดเก็บภาษี/การก�ำกับดูแลการจัดการที่พักและผู้เดินทาง
(7) ควรมีการจัดท�ำคูม่ อื ส�ำหรับเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน และคูม่ อื ส�ำหรับประชาชนหรือผูป้ ระกอบการ
ที่มีความประสงค์ขออนุญาตประกอบกิจการที่เข้าใจง่าย โดยมีการก�ำหนดระยะเวลาด�ำเนินการระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของการด�ำเนินงานในแต่ละขั้นตอนโดยละเอียด
(8) ควรปรับปรุงกฎหมายส�ำหรับการให้เช่าทีพ่ กั ส�ำหรับนักท่องเทีย่ วเป็นการเฉพาะเพือ่ ไม่ให้กระทบ
กับการให้เช่าที่พักในกรณีปกติ
2) ด้านเศรษฐกิจ
(1) ควรมีการกลัน่ กรองการให้อนุญาตประกอบกิจการ เพือ่ จ�ำกัดจ�ำนวนผูป้ ระกอบการตามศักยภาพ
ของพื้นที่ที่จะรองรับได้ และก�ำหนดมาตรฐานการประกอบกิจการให้มีคุณภาพ
(2) นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐ ท�ำให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวและการจองที่พัก
ในย่านเมืองเก่า หรือมีการน�ำอาคารอนุรกั ษ์มาดัดแปลงเป็นอาคารทีพ่ กั ส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว ซึง่ อาคารเหล่านีป้ รับปรุง
ให้เป็นไปตามกฎหมายทีก่ ำ� หนดท�ำได้ยาก เนือ่ งจากมีขอ้ จ�ำกัดในการดัดแปลงอาคาร จึงควรมีการก�ำหนดขอบเขตทีช่ ดั เจน
หรือมีการผ่อนผันมากขึ้น
(3) ควรมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี และก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้มคี วามเหมาะสมกับทีพ่ กั
ประเภทต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกประเภท สอดคล้องกับบริบทและสภาวการณ์ในปัจจุบัน
(4) ควรจัดสรรรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
3) ด้านความมั่นคงปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
(1) ควรมีการแบ่งประเภทของที่พักตามรูปแบบการใช้ชีวิต (lifestyle) ของนักท่องเที่ยว
(2) ความปลอดภัยของทางหนีไฟตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวมีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่อนุโลมไม่ได้เนื่องจากเป็นเรื่องของความปลอดภัยตามมาตรฐานขั้นต�่ำเพื่อ
ป้องกันความสูญเสียทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของนักท่องเทีย่ วผูม้ าใช้บริการ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
ในภาพรวม และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติในการตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทย
(3) กรณีการประกอบกิจการผ่านแพลตฟอร์ม AirBnb ควรมีมาตรการบังคับให้ผู้ประกอบการ
ต้องด�ำเนินการจดทะเบียนกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐเพือ่ ประโยชน์ในการก�ำกับดูแล และควรมีมาตรการลงโทษผูป้ ระกอบการ
คอนโดมิเนียมทีโ่ ฆษณาชวนเชือ่ และการันตีวา่ จะได้รบั ผลตอบแทนทีแ่ น่นอนจากการให้เช่าทีพ่ กั รายวันเพือ่ กระตุน้ ยอดขาย
(4) ควรมีการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบดิจิทัลมาใช้ในการก�ำกับติดตาม
ดูแล เช่น การสอดส่องเฝ้าระวังและให้รายงานผ่านกลุม่ ไลน์ การใช้ CCTV เพือ่ นับจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วในโรงแรมแต่ละแห่ง
การส่งรายชื่อผู้เข้าพักของโรงแรมผ่านระบบออนไลน์ให้นายทะเบียน กรมการปกครองแทนการรายงานด้วยเอกสาร
เช่นเดียวกับส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งปัจจุบันได้ปรับปรุงระบบให้สามารถส่งรายชื่อผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว
(5) ควรทบทวนระบบ/ขั้ น ตอนการรายงานทะเบี ย นผู ้ เข้ า พั ก ทุ ก วั น ผ่ า นระบบออนไลน์ เ พื่ อ
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และเป็นประโยชน์ในการก�ำกับติดตามดูแลของรัฐ
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(6) ควรมีการก�ำหนดให้โฮมสเตย์และทีพ่ กั ประเภทอืน่ ๆ ทีค่ วรส่งเสริมเพือ่ ประโยชน์ของชุมชนท้องถิน่
ได้รบั การยกเว้น มีการจัดท�ำทะเบียนผูเ้ ข้าพักและมาตรฐานด้านความปลอดภัยเช่นเดียวกับโรงแรมทีไ่ ด้รบั อนุญาตตาม
พ.ร.บ.โรงแรม 2547 และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการเสนอให้มีการก�ำหนด
มาตรการในการก�ำกับดูแลให้ชัดเจน ได้แก่ มาตรการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว มาตรการด้านสาธารณสุข
สุขอนามัย ระบบทะเบียน การรักษาสภาพแวดล้อมของประชาชนทีอ่ ยูอ่ าศัยในพืน้ ที่ การน�ำรายได้เข้ารัฐเพือ่ น�ำไปจัดการ
ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากร หรือน�ำไปพัฒนาพื้นที่รองรับการท่องเที่ยว การควบคุมการประกอบธุรกิจผ่านระบบ
ออนไลน์ การกระจายอ�ำนาจให้ท้องถิ่นเข้ามาก�ำกับดูแลและรับผิดชอบ เป็นต้น
(7) ทีพ่ กั ประเภทอืน่ ๆ ทีค่ วรส่งเสริมควรมีการส�ำรวจจ�ำนวน รูปแบบการประกอบกิจการเพือ่ ผลักดัน
ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง
4) ด้านสังคม
(1) การก�ำหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยวควรมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ
เพื่อให้ได้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในจ�ำนวนที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ในการรองรับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
กับชุมชนท้องถิ่น
(2) การประกอบธุรกิจรองรับนักท่องเทีย่ วให้คำ� นึงถึงกิจการอืน่ ๆ ทีส่ บื เนือ่ งกับการให้เช่าทีพ่ กั และ
การท่องเที่ยวด้วย เช่น การให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเช่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ ควรมีการก�ำหนดมาตรการที่เข้มงวด
อาทิ การอนุญาตให้เช่าจะต้องมีใบขับขี่สากล เป็นต้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนท้องถิ่น
			

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้รับความมั่นใจในการใช้บริการที่พักที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ส�ำหรับผู้ประกอบการเมื่อด�ำเนินการได้ตามมาตรฐาน และถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับความไว้วางใจ
l

2.2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารและการบริการของกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยได้กำ� หนดแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2561 - 2564) เพือ่ เป็นกรอบ
ในการพัฒนาการขับเคลื่อนผ่านกรอบการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ ได้ก�ำหนดกลไกการด�ำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย
ในส่วนกลางผ่านคณะท�ำงานขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 และส่วนภูมิภาค
			

ผลการตรวจสอบในภาพรวม
กระทรวงมหาดไทยได้ก�ำหนดแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2561 - 2564) และ
ก�ำหนดกลไกการด�ำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 ที่จะยกระดับการพัฒนาการบริหารและการบริการ
โดยได้มีแผนงาน/โครงการการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารและการบริการตามภารกิจของ
แต่ละกรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 1562 จ�ำนวน 26 แผนงาน/โครงการ เช่น โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) ของกรมการปกครองที่จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลของ
ส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อการบริการภาครัฐโดยใช้เลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก โครงการยกระดับการรังวัดที่ดิน
ด้วยระบบแผนทีด่ าวเทียมจลน์ (RTK) ของกรมทีด่ นิ และโครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยสูป่ ระชาชนผ่าน Smartphone
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม  ในการด�ำเนินงาน พบว่าหน่วยงานส่วนกลางด�ำเนินการ
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ตามแผนงาน/โครงการ แต่หน่วยงานส่วนภูมภิ าคแปลงนโยบายสูก่ ารปฏิบตั เิ ฉพาะตามภารกิจหลักของหน่วยงานต้นสังกัด
นอกจากนี้ ในเรื่องของการก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางการพัฒนาของกระทรวงมหาดไทยยังมีช่องว่าง (Gap)
ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมภิ าคในการขับเคลือ่ นงาน และการแปลงนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ รวมถึง
การบูรณาการการด�ำเนินงาน และแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลส�ำคัญกับส่วนราชการอื่น ๆ ซึ่งหน่วยงานส่วนภูมิภาคจะเน้น
การด�ำเนินการตามข้อสัง่ การท�ำให้ไม่ทราบถึงแนวนโยบาย หรือประโยชน์ทจี่ ะเกิดขึน้ จากการพัฒนาระบบอย่างแท้จริง
			

ข้อเสนอแนะ
1) การก�ำหนดทิศทาง/แนวนโยบายจากระดับบนที่ชัดเจนทั้งในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาแผน
ปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เพื่อถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติลงสู่พื้นที่ ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท�ำงาน
ทีร่ บั ผิดชอบการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของแต่ละพืน้ ทีเ่ ป็นกลไกในการประสานการด�ำเนินงานภายในจังหวัด
ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานในพืน้ ทีด่ ว้ ย นอกจากนี้ หน่วยงานกลางต้องให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ซึง่ ต้องทราบว่าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทกี่ ระทรวงจ�ำเป็นต้องมี และต้องรับผิดชอบฐานข้อมูลใด รวมถึงพิจารณา
ถึงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
2) ก�ำหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งระบบเชื่อมโยง
กับการก�ำหนดกรอบงบประมาณให้สมดุลในทุกมิติ กล่าวคือ การก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบส�ำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ได้แก่ เป้าหมายการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
เพือ่ การบริหารและการบริการ การพัฒนาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์การพัฒนาบุคลากร การก�ำหนดงบประมาณ และโครงสร้าง
พื้นฐาน/ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล การทบทวน/ปรับปรุงยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย
ในห้วงเวลาต่อไป เน้นการก้าวสูร่ าชการ 4.0 การใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การบริหารและการบริการ อาทิ การด�ำเนินการ
ตามพระราชบัญญัตกิ ารอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึง่ ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ในการให้บริการข้อมูลการขออนุมัติอนุญาตฯ รวมถึงการให้ความส�ำคัญในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
เพือ่ การปรับเปลีย่ นเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั เพือ่ ยกระดับการพัฒนา และประสิทธิภาพ/ความสะดวกในการให้บริการประชาชน
3) ก�ำหนดเป้าหมายในการพัฒนาภาครัฐจากการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั โดยก�ำหนดเป้าหมายใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชนในการเข้าใช้บริการภาครัฐ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมและการติดตาม
การด�ำเนินการของภาครัฐ ตลอดจนการเชือ่ มโยงข้อมูลภาครัฐ เพือ่ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จา่ ยของประชาชน
ในการเข้ารับบริการภาครัฐ ทั้งนี้ ควรมีการทบทวนโครงสร้างอัตราก�ำลังภาครัฐด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของส่วนราชการด้วย
4) มีการทบทวนเพื่อยกเลิก ปรับปรุงกฎหมายที่ไม่เป็นปัจจุบันและยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับ
สถานการณ์ปจั จุบนั ท�ำให้เกิดการท�ำงานล่าช้า และบัญญัตกิ ฎหมายใหม่เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล
5) ควรมีการออกแบบกลไกคณะกรรมการ/คณะท�ำงานขับเคลือ่ นการพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การบริหาร
และการบริการในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการวางแผนการด�ำเนินการ และเกิดผลสัมฤทธิ์ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
ตามศักยภาพของพื้นที่รวมถึงอาจพิจารณาการส่งเสริม/การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีของ
กระทรวงมหาดไทยในห้วงต่อไป
6) ราชการบริ ห ารส่ ว นกลางต้ อ งมี ก ารถ่ า ยทอด/สื่ อ สารความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ระบบลงสู ่
การด�ำเนินการในส่วนภูมภิ าคให้มคี วามถูกต้องและตรงกัน ควรมีการก�ำหนดโครงข่าย หรือ Platform ของระบบ และ
แนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือ/ระบบปฏิบัติการในลักษณะศูนย์กลางการให้บริการ
l
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7) จัดให้มกี ารถอดบทเรียน/การจัดการความรูท้ งั้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ ให้เกิดการปฏิบตั ริ าชการ
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ กรณีตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน
กรณีประเทศญีป่ นุ่ ทีส่ ามารถพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยพิบตั ิ มีระบบแจ้งเตือนภัยแบบ Real Time เพือ่ ให้สามารถทราบ
สถานการณ์และจัดการภัยได้ทนั ท่วงที ซึง่ การศึกษาจะเป็นการสนับสนุนการวางแผนการด�ำเนินงานเพือ่ ขอรับงบประมาณ
ทีเ่ กีย่ วข้องในอนาคต รวมถึงเป็นการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีนวัตกรรมทีม่ อี ยูใ่ ห้ทนั ต่อเหตุการณ์ และให้เกิดความยัง่ ยืน
8) จัดให้มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อยกระดับการบริหารและ
การให้บริการประชาชน โดยต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือวิเคราะห์
สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กรด้านพันธกิจ (Business Architecture) เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อเป้าหมายในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย
			 l ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
				 ประชาชน นักท่องเทีย่ ว ได้รบั ความมัน่ ใจในการใช้บริการทีพ่ กั ทีม่ คี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
ส�ำหรับผู้ประกอบการเมื่อด�ำเนินการได้ตามมาตรฐาน และถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ
				 การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและบริการจะส่งผลให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว
ประหยัดค่าใช้จ่าย เชื่อมั่นในการท�ำงานว่ามีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
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1. ข้อมูลทั่วไป
คณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลประจ�ำกระทรวงยุติธรรม (ค.ต.ป. ยธ.) ได้ก�ำหนดประเด็น
การตรวจสอบและประเมินผล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 4 โครงการ 1 ผลผลิต ได้แก่ 1) โครงการเรือนจ�ำ
ปลอดยาเสพติ ด 2) ผลผลิ ต : ประชาชนได้ รั บ การส่ ง เสริ ม คุ ้ ม ครองมี ห ลั ก ประกั น ด้ า นสิ ท ธิ ต ามบทบั ญ ญั ติ
แห่งกฎหมายและหลักการสิทธิมนุษยชน 3) โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสจู น์ดา้ นนิตวิ ทิ ยาศาสตร์เชิงบูรณาการ
เพือ่ อ�ำนวยความเป็นธรรมและลดความเหลือ่ มล�ำ 
้ 4) โครงการกองทุนยุตธิ รรม และ 5) โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งการด�ำเนินงานสอดคล้องตามแนวทางที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด
2. สรุปผลการด�ำเนินงาน และข้อค้นพบที่ส�ำคัญ
2.1 โครงการการเรือนจ�ำปลอดยาเสพติด

			

ผลการตรวจสอบในภาพรวม
เรือนจ�ำบางแห่งได้น�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในงานราชทัณฑ์ เช่น การน�ำเครื่องเอ็กซเรย์ร่างกาย
เครื่องเอ็กซเรย์สัมภาระ เครื่องตรวจจับโลหะภายในร่างกาย อุปกรณ์บันทึกเสียงสนทนาขณะเยี่ยมญาติ อุปกรณ์
ตัดสัญญาณโทรศัพท์ กล้องวงจรปิด อุปกรณ์ตรวจสารเสพติดภายในร่างกาย การเยี่ยมญาติผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์
อย่างไรก็ตามจากการติดตาม ตรวจสอบฯ มีข้อค้นพบที่สำ� คัญ ดังนี้
1) สภาพทางกายภาพของเรือนจ�ำหลายแห่งไม่สามารถแยกแดนในการควบคุมผู้ต้องขังที่มีพฤติการณ์
ค้ายาเสพติดออกจากผู้ต้องขังทั่วไปได้ ท�ำให้ผู้ต้องขังที่มีพฤติการณ์ดังกล่าวสามารถสั่งการผ่านผู้ต้องขังรายอื่น ๆ ได้
2) เรือนจ�ำ/ทัณฑสถานบางแห่งยังขาดเทคโนโลยีเครือ่ งตรวจจับวัตถุโลหะเครือ่ งบอดีส้ แกนหรืออุปกรณ์
ที่สามารถสแกนยาเสพติดภายในร่างกายได้ เพราะผู้ต้องขังส่วนใหญ่ใช้วิธีกลืนหรือซุกซ่อนมาทางทวารหนัก และ
หากสามารถลักลอบน�ำยาเสพติดเข้ามาในเรือนจ�ำได้จะมีราคาสูงกว่าภายนอกเรือนจ�ำหลายเท่าตัว จึงท�ำให้มกี ารจ้างผูต้ อ้ งขัง
ทีอ่ อกไปศาล หรือผูต้ อ้ งขังเข้าใหม่ ผูต้ อ้ งขังออกงานสาธารณะ หรือผูต้ อ้ งขังไปโรงพยาบาลให้ลกั ลอบน�ำยาเสพติดเข้ามา
ภายในเรือนจ�ำ
3) การเข้าตรวจค้นพืน้ ทีบ่ ริเวณภายนอก ซึง่ มีความต่อเนือ่ งกับพืน้ ทีข่ องเรือนจ�ำทีม่ กี ารซุกซ่อน ลักลอบ
กระท�ำความผิดของผู้ต้องขังจ่ายนอก ทั้งเรื่องยาเสพติด สิ่งของต้องห้าม ซึ่งอาจสุ่มเสี่ยงในการบุกรุก เข้าไปในพื้นที่
ส่วนบุคคล และอาจมีการฟ้องร้องในการปฏิบัติหน้าที่ในภายหลังได้
4) การเยี่ยมญาติผ่านแอปพลิเคชันไลน์อาจเป็นระบบที่ไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลผู้ต้องขัง
5) ความจุของเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ทัว่ ประเทศสามารถรองรับผูต้ อ้ งขังตามมาตรฐานได้จำ� นวน 126,156 คน
แต่ในปัจจุบันผู้ต้องขังที่อยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ ทั้งในเรือนจ�ำและทัณฑสถานประมาณ 360,000 คน
ส่งผลให้เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน มีความแออัดเนื่องจากผู้ต้องขังเกินความจุตามมาตรฐาน ทัง้ นี้ เป็นผูต้ อ้ งขังทีก่ ระท�ำผิด
เกี่ยวกับคดียาเสพติด ร้อยละ 80 ของจ�ำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด หรือประมาณ 288,000 คน
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ข้อเสนอแนะ

1) กรมราชทัณฑ์ ควรน�ำมาตรการอื่น ๆ มาปรับใช้ เพื่อลดจ�ำนวนผู้ต้องขัง เช่น การใช้ (Electronic
Monitoring - EM) มาใช้ควบคู่กับการพักการลงโทษท�ำให้เรือนจ�ำมีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้น สามารถบริหารจัดการจ�ำนวน
ผู้ต้องขังให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ของเรือนจ�ำ 
2) กรมราชทัณฑ์ควรจัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยี ให้เพียงพอในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทุกเรือนจ�ำ/
ทัณฑสถาน อีกทั้งควรสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้สุนัขช่วยดมกลิ่น เพื่อค้นหา
สิ่งของต้องห้าม อาทิเช่น ยาเสพติดให้โทษ โทรศัพท์มือถือ วัตถุระเบิด อาวุธ และสิ่งของที่ไม่อนุญาตให้เก็บไว้ภายใน
เรือนจ�ำ รวมทั้งเพื่อป้องกันการแหกหักเรือนจ�ำ การก่อเหตุร้าย และการก่อความวุ่นวายต่าง ๆ ภายในเรือนจ�ำ
3) กรมราชทัณฑ์ ควรก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติการตรวจค้นจู่โจมพื้นที่บริเวณภายนอก
ซึง่ มีความต่อเนื่องกับพื้นที่ของเรือนจ�ำเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และแจ้งแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน
กับบุคคลภายนอกที่มีพื้นที่ติดกับเรือนจ�ำ เพื่อสร้างความเข้าใจและลดปัญหาในการฟ้องร้องในภายหลัง
4) กรมราชทัณฑ์ควรก�ำหนดข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติ หรือมาตรการเกี่ยวกับระบบการเยี่ยมญาติ
ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ให้มีความชัดเจน หรือก�ำหนดวิธีการเยี่ยมญาติรูปแบบอื่นทดแทน เช่น ระบบการเยี่ยมญาติ
ทางไกลผ่านทางจอภาพ (Video conference) หรือการเยีย่ มญาติผา่ นโทรศัพท์มอื ถือ ในกรณีทญ
ี่ าติผตู้ อ้ งขังพักอาศัย
อยู่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด
5) กระทรวงยุ ติ ธ รรม ควรน� ำ มาตรการการใช้ (Electronic Monitoring - EM) มาใช้ ค วบคู ่
ให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลกับการพักการลงโทษให้มีความเหมาะสม อาจท�ำให้การพักการลงโทษมีดุลยพินิจที่กว้างขวาง
มากขึ้น เกิดประโยชน์ท�ำให้เรือนจ�ำมีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เห็นควรให้เอกชนเข้ามาด�ำเนินการจัดหาอุปกรณ์
EM เพื่อปล่อยให้เช่าแทน โดยให้ผู้กระท�ำผิด/ผู้ต้องขังที่มีความสามารถที่จะเช่าอุปกรณ์ EM ไปใช้เพื่อควบคุมตัว
ในบริเวณที่ก�ำหนดแทนการควบคุมหรือกักขังภายในเรือนจ�ำเพื่อลดความแออัดภายในเรือนจ�ำควรให้ใช้กับกลุ่ม
ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ที่ต้องเลี้ยงดูบุตรเกิดใหม่ ผู้ต้องขังที่มีภาระดูแลพ่อแม่ญาติผู้สูงอายุ โดยให้กระทรวงยุติธรรม
พิจารณาก�ำหนดเงื่อนไข และราคาเช่าอุปกรณ์ EM
6) กระทรวงยุติธรรมควรก�ำหนดระเบียบการบังคับใช้อุปกรณ์ EM ให้ชัดเจนว่าผู้กระท�ำผิดที่ใช้
อุปกรณ์ EM ต้องยอมรับในเงื่อนไขที่กระทรวงยุติธรรมก�ำหนดต้องรักษาอุปกรณ์ EM ไม่ให้เสียหายและสัญญาณ
การติ ด ต่ อ ต้ อ งไม่ ข าดหายเป็ น อั น ขาด กรณี ถ ้ า สัญญาณหายเมื่อไรจะต้องได้รับการลงโทษให้ ก ลั บ เข้ า ไปอยู่ใน
เรือนจ�ำ/เพิ่มโทษเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เรือนจ�ำ/ผู้บัญชาการเรือนจ�ำควรรายงานผลข้อมูลการใช้และปัญหาการใช้อุปกรณ์
EM ให้หน่วยงานส่วนกลางทราบ เพื่อจะได้วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเกี่ยวข้องกับเครื่องมืออุปกรณ์หรือปัญหา
จากการปฏิบัติ รวมไปถึงการร่างกฎหมายเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ EM กรณีปล่อยตัวชั่วคราวของนักโทษชั้นเยี่ยม
ที่มีความพร้อมจะเช่าอุปกรณ์ EM ไปติดใช้เอง
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
เพื่อลดปัญหาคดียาเสพติด ประชาชนได้รับความปลอดภัย มีความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และสาธารณชนรับทราบข้อมูลข่าวสารการด�ำเนินงานของภาครัฐที่ถูกต้อง
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2.2 ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
และหลักการสิทธิมนุษยชน
			  ผลการตรวจสอบในภาพรวม
กระทรวงยุ ติ ธ รรมเป็ น หน ว ยงานที่ มี พั น ธกิ จ สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารประชาชน
เพือ่ ให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
และใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกระทรวงยุติธรรมเป็นไปตามผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม โดยครอบคลุม
แผนงาน 3 ด้าน คือ 1) แผนงานด้านการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม 2) แผนงานพัฒนาระบบ
งานยุติธรรมชุมชน และ 3) แผนงานด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งจากการติดตาม ตรวจสอบฯ พบว่าเจ้าหน้าที่รัฐได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ และองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ เครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำท้องถิ่นและบุคลากรด้านการจัดการความขัดแย้งได้รับการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรทีเ่ ป็นมาตรฐาน สามารถช่วยจัดการกับปัญหาของชุมชน ลดปริมาณคดีขนึ้ สูศ่ าล ลดภาระในการด�ำเนินงาน
ในกระบวนการยุติธรรม ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทได้รับการพัฒนาศักยภาพและตรวจประเมินรับรองตามเกณฑ์
มาตรฐานสามารถช่วยจัดการกับปัญหาของชุมชน ลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล ลดภาระในการด�ำเนินงานในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมประชาชนได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมาย อย่ า งไรก็ ต าม พบว่ า สื่ อ เผยแพร่ ด ้ า นการส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ
และเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนที่น�ำไปใช้ในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนมีรูปแบบเฉพาะ ดังนั้น ผู้น�ำสื่อไปใช้
ต้องมีชอ่ งทางการสือ่ สารทีเ่ หมาะสม นอกจากนี้ ยังไม่มกี ารติดตามประเมินผลว่าหน่วยงานภาครัฐทีไ่ ด้รบั ข้อมูลข่าวสาร
ด้านกฎหมาย ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ได้น�ำสื่อที่ได้รับจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ไปเผยแพร่ต่อให้ประชาชนรับรู้อย่างทั่วถึงหรือไม่

			



			



ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีการมอบหมายให้ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศเป็นหน่วยงานประสานหน่วยงานภาคี
เครือข่ายในจังหวัดในการเผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน อีกทั้งควรมีการจัดท�ำ
แผนการเผยแพร่ความรู้และก�ำหนดช่องทางการสื่อสารให้ชัดเจนในระดับจังหวัด และให้มีการติดตามรายงานผล
การเผยแพร่ สร้างการรับรู้กลับมายังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อน�ำไปปรับปรุงการด�ำเนินการในระยะต่อไป
และให้มีการจัดฝึกอบรมด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนให้ครบถ้วนทุกพื้นที่
2) ควรมี ก ารเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณภายหลั ง การจั ด โครงการ/กิ จ กรรม และก� ำ หนด
ให้มีโครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติมในแผนงาน ซึ่งสามารถน�ำงบประมาณเหลือจ่ายจากการด�ำเนินงานตามแผนหรือ
น�ำงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่สามารถด�ำเนินการได้ไปจัดท�ำโครงการ/กิจกรรมที่เตรียมส�ำรองไว้
เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อผู้เสียหายได้รับการช่วยเหลือเยียวยา

2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสจู น์ดา้ นนิตวิ ทิ ยาศาสตร์เชิงบูรณาการ เพือ่ อ�ำนวยความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล�้ำ

			

ผลการตรวจสอบในภาพรวม
การด�ำเนินการโครงการท�ำให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐได้รับบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม
ซึ่งเป็นการลดข้อสงสัย ความหวาดระแวง ความขัดแย้ง และข้อพิพาทของประชาชน รวมทั้งช่วยประชาชนได้รับ
ความเป็นธรรมเมือ่ เข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม โดยมีการด�ำเนินงานตามแนวทางที่ ค.ต.ป.ก�ำหนด และมีผลการด�ำเนินงาน
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อาทิ ประชาชนผู้ไร้สถานะและประสบปัญหาทางทะเบียนราษฎรได้รับการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของกรมการปกครอง มีการจัดเก็บฐานข้อมูลสารพันธุกรรม (DNA) ผู้ต้องขังที่ถูกคุมขัง
ในเรือนจ�ำทั่วประเทศ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเชื่อมโยงกับผู้ต้องขังรายอื่น ๆ หรือวัตถุพยานที่สามารถตรวจพบ
ในสถานทีเ่ กิดเหตุซึง่ น�ำไปสูก่ ารขยายผลด�ำเนินคดีทเี่ กีย่ วข้องต่อไปมีการด�ำเนินการติดตามคนหายและพิสจู น์ศพนิรนาม
ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. 2558
มีการจัดเก็บฐานข้อมูลการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระท�ำความผิด เด็กและเยาวชนของสถานพินิจและ
คุม้ ครองเด็กและเยาวชน เพือ่ ติดตามและป้องกันผูท้ ผี่ า่ นการบ�ำบัดยาเสพติดไม่ให้กลับไปเสพยาเสพติดซ�ำ้ และเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนามในประเทศไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานสามารถ
ด�ำเนินการรับแจ้งคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม และบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
จากการติดตาม ตรวจสอบ มีข้อค้นที่เป็นปัญหา ได้แก่
1) การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย สามารถเบิ ก จ่ า ยได้ เ พี ย งร้ อ ยละ 25.97
โดยกิจกรรมที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ คือ การพัฒนาฐานข้อมูลอาวุธปืนและลูกกระสุนปืนเนื่องจากมีผู้เข้าเสนอราคา
เพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาฯ จึงเห็นควรยกเลิก และประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ส่งผลให้เกิดความล่าช้า
ในการด�ำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
2) การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมให้แก่ประชาชนผู้ไร้สถานะและประสบปัญหาทางทะเบียนราษฎร
ยังไม่มีการแจ้งผลการพิจารณาจากกรมการปกครองให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์รับทราบ
3) การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมให้แก่ประชาชนผู้ไร้สถานะและประสบปัญหาทางทะเบียนราษฎร
สามารถด�ำเนินการได้เพียงปีละ 40,000 ราย และต้องรอด�ำเนินการในปีงบประมาณถัดไปท�ำให้เกิดความล่าช้า อีกทั้ง
ยังไม่มฐี านข้อมูลประชาชนผูไ้ ร้สถานะและประสบปัญหาทางทะเบียนราษฎรจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในการวางแผนด�ำเนินการในภาพรวม
4) แผนแม่บทด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม (พ.ศ. 2562 - 2565) อยู่ระหว่างการรอน�ำเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม (ค.พ.ศ.) จึงยังไม่สามารถน�ำเสนอให้
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบได้

			

ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีการประสานกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้มีการบูรณาการข้อมูลผลการพิจารณาการพิสูจน์
สัญชาติ และแก้ปญ
ั หาสถานะทางทะเบียนราษฎรให้แก่ผผู้ า่ นการตรวจพิสจู น์ เพือ่ ให้สถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ได้รบั ทราบ
ผลการพิจารณาอย่างครบถ้วน อีกทัง้ ควรมีการเชือ่ มโยงระบบข้อมูลระบบใหญ่ของประเทศ พัฒนากลไกในการสนับสนุน
การด�ำเนินการทั้งระบบ
2) ควรขอรับการจัดสรรงบประมาณในการตรวจพิสจู น์ โดยการจัดวางระบบในการจัดสรรเงิน งบประมาณ
ภารกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับจ�ำนวนปริมาณงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน
3) จ�ำเป็นต้องมีการสนับสนุนเชิงนโยบาย การประสานงานระหว่างหน่วยงานกับกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ก�ำหนดแนวทาง
การปฏิบัติงานให้เป็นทิศทางเดียวกันของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
4) ควรมีการผลักดันแผนแม่บทด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม (พ.ศ. 2562 - 2565) ให้เข้าสู่
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
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5) ควรมีการเปิดให้บริการประชาชนด้านการตรวจพิสจู น์โดยคิดค่าใช้จา่ ยภาคประชาชน เช่น การตรวจ
พิสูจน์สารเสพติดในเส้นผม ตรวจสารพันธุกรรม และการตรวจเอกสารวัตถุพยานบางส่วนเกี่ยวกับเอกชน เพื่อเป็น
การช่วยเหลือประชาชน

			

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
     
1) ประชาชนผู้ไร้สถานะและประสบปัญหาทางทะเบียนราษฎร์ ได้รับการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของกรมการปกครอง
    
2) สามารถด�ำเนินการติดตามคนหาย และพิสูจน์ศพนิรนามได้


2.4 โครงการกองทุนยุติธรรม
โครงการกองทุนยุติธรรม เป็นการด�ำเนินงานเพื่อให้บริการด้านการให้ความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม
แก่ประชาชนผู้ยากไร้ที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมให้เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียม ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558
และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559 ปัจจุบันมีส�ำนักงานกองทุนยุติธรรม ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม และส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดและสาขา จ�ำนวน 81 แห่ง เป็นหน่วยงานที่ด�ำเนินงานให้ความช่วยเหลือ
ในการพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินคดี การขอปล่อยผูต้ อ้ งหา หรือจ�ำเลยชัว่ คราว การช่วยเหลือผูถ้ กู ละเมิด
สิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

			

ผลการตรวจสอบในภาพรวม
มีการด�ำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบฯ ที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด โดยพบว่า ผลการด�ำเนินงานโครงการ
กองทุนยุติธรรม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีประชากรขอรับความช่วยเหลือจ�ำนวน 7,464 ราย คิดเป็น
119.10% สูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด และผลการด�ำเนินงานมีผู้ยื่นขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมจ�ำนวน
4,764 ราย เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ 426 ราย ด�ำเนินการแล้วเสร็จ 4,338 ราย อีกทั้งพบว่าร้อยละ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการกองทุนยุตธิ รรม 94 % สูงกว่าเป้าหมายทีก่ ำ� หนด อย่างไรก็ตาม จากการติดตาม ตรวจสอบฯ
มีข้อค้นพบที่สำ� คัญ 2 ด้าน ดังนี้


				1) ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของการด�ำเนินงานโครงการกองทุนยุติธรรม
1.1) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
(1) ระบบสารสนเทศกองทุ นยุ ติธรรมได้ มี ก ารเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั บระบบ Data Exchange
Center (DXC) ของส�ำนักงานกิจการยุตธิ รรม แต่มขี อ้ จ�ำกัดเรือ่ งการอนุญาตเข้าใช้งานระบบทีจ่ ำ� กัดเวลาการเข้าใช้งาน
และยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ อาชญากรรม การช�ำระภาษีของกรมสรรพากร
บัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ เป็นต้น เพื่อใช้ประโยชน์สืบค้นหรือตรวจสอบข้อมูลที่ส�ำคัญประกอบ
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการคณะต่าง ๆ
(2) การรับค�ำขอความช่วยเหลือในระบบ Justice Fund พบว่า ระบบออกเลขที่รับค�ำขอ
โดยเรี ย งล�ำ ดั บตามวัน เดือน ปี ที่ส� ำนัก งานยุ ติ ธรรมจั ง หวั ดทุ ก แห่ ง ได้ บันทึ ก รั บค� ำขอในระบบ แต่ ล�ำ ดั บ เลขที่
รับค�ำขอของส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดแต่ละแห่งจะไม่ได้เรียงล�ำดับให้ต่อเนื่องกัน หากระบบสามารถจ�ำแนกรหัส
พื้นที่ (จังหวัด) การจ�ำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ สถานะทางคดี สถานะทางการเงิน มีการประมวลผลและติดตาม
ข้อมูลในระบบ เช่น ในกรณีทศี่ าลสัง่ คืนค่าธรรมเนียมศาลให้แก่คคู่ วาม (ผูข้ อรับความช่วยเหลือทีช่ นะคดี) การคืนเงิน
ค่าประกันตัวหรือการริบเงินค่าประกันตัว เป็นต้น รวมทัง้ ใช้ในการสอบยันความถูกต้องกับรายงานทางการเงินในระบบ
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บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) ตลอดจนสามารถน�ำข้อมูลไปใช้คาดการณ์ได้ว่า
เงินทุนหมุนเวียนจะกลับเข้ามาในระบบ หรือมีหนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญ เป็นจ�ำนวนเท่าใด
(3) เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานยุตธิ รรมจังหวัดต้องบันทึกข้อมูลผูม้ ารับบริการผ่านระบบงาน จ�ำนวน
3 ระบบ ได้แก่ ระบบศูนย์ให้บริการประชาชนกระทรวงยุติธรรม (MOJ Service Center: MSC) ระบบช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญา (OCIPA) และระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม (Justice Fund)
ซึง่ เป็นการปฏิบตั งิ านทีซ่ ำ�้ ซ้อนและรายงานข้อมูลทีอ่ าจมีความคลาดเคลือ่ นกันในแต่ละระบบงาน
(4) การน�ำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) มาใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารการเงินการคลัง พบว่า กองทุนยุติธรรม (รหัสหน่วยงาน x 8157) โอนเงินจากส่วนกลาง
ผ่านธนาคารกรุงไทยโดยก�ำหนดให้สำ� นักงานยุตธิ รรมจังหวัดบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS (ผ่านหน่วยเบิกจ่าย-ส�ำนักงาน
คุมประพฤติจังหวัด กรมคุมประพฤติ) เป็นเงินรับฝากจากทุนหมุนเวียนแต่ไม่ได้บันทึกเป็นรายได้และค่าใช้จ่าย
หากกรมบัญชีกลางก�ำหนดโครงสร้างรหัสในระบบ GFMIS และรหัสหน่วยเบิกจ่ายในรหัสพืน้ ที่ (จังหวัด) เป็นการเฉพาะแล้ว
จะท�ำให้สถานะทางการเงินของกองทุนยุติธรรมมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถน�ำข้อมูลไปใช้
ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2) ด้านกฎหมาย กฎ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่า ยังปฏิบตั ไิ ม่เป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และมาตรฐานที่ก�ำหนด ได้แก่
(1) การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ พบว่า ความไม่สม�่ำเสมอของการใช้หลักเกณฑ์พิจารณา
ค�ำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมในส่วนภูมิภาค ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่แตกต่างกันของประธานอนุกรรมการ
หรืออนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ�ำจังหวัด เช่น คดีบุกรุกป่าไม้ คดีมโนสาเร่ คดีที่ต้องต่อสู้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ คดีความมั่นคง คดีเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งบางจังหวัดอนุมัติให้ความช่วยเหลือแต่บางจังหวัดไม่อนุมัติ
ให้ความช่วยเหลือ อาจส่งผลต่อการพิจารณาให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินคดีหรือขอปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เกิดความไม่เป็นธรรมต่อประชาชนที่มายื่นขอรับความช่วยเหลือ
เงินกองทุนยุติธรรม
(2) การพิจารณาอนุมัติค่าจ้างทนายความในแต่ละพื้นที่จังหวัด พบว่า เมื่อคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุมัติให้มีการจัดจ้างทนายความแล้ว ฝ่ายเลขานุการ (ยุติธรรมจังหวัด) เป็นผู้ใช้ดุลยพินิจพิจารณา
ก�ำหนดวงเงินที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติไม่เกินจ�ำนวน 30,000 บาท มีบางแห่งใช้วิธีท�ำหนังสือ แจ้งทนายความ
ที่เรียงล�ำดับในบัญชีทนายความของกองทุนให้จัดท�ำใบเสนอราคาหรือบางแห่งแจ้งทนายความหลายคนให้จัดท�ำ
ใบเสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ก�ำหนด หรือบางแห่งเมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติค่าจ้างทนายความ ได้เสนอ
ที่ประชุมให้พิจารณาก�ำหนดค่าจ้างทนายความเบื้องต้นด้วย ทั้งนี้ การก�ำหนดค่าจ้างทนายความจะขึ้นอยู่กับคดี
มีข้อยุ่งยากหรือมีความยุ่งยาก การปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดอื่น เป็นต้น
(3) กรณี ที่ มี เ หตุ จ� ำ เป็ น เร่ ง ด่ ว น ตามมาตรา 22 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น ยุ ติ ธ รรม
พ.ศ. 2558 เมื่ อ มี ผู ้ ร ้ อ งขอรั บ ความช่ ว ยเหลื อ การขอปล่ อ ยชั่ ว คราว (เงิ น ประกั น ตั ว ) พบว่ า มี ป ั จ จั ย ที่ ท� ำ ให้
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ�ำจังหวัด ซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อนนโยบายกองทุนยุติธรรมในส่วนภูมิภาค
ไม่สามารน�ำสู่การปฏิบัติได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กองทุนยุติธรรมได้ก�ำหนดไว้ เช่น เมื่อประธาน
อนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ�ำจังหวัดไม่สามารถท�ำหน้าที่และไม่มีการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนได้
หรือการให้ความช่วยเหลือในชั้นพนักงานสอบสวนที่มีระยะเวลาจ�ำกัดในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะ
ของผู้ร้องขอความช่วยเหลือ เป็นต้น อาจส่งผลต่อผู้ขอรับความช่วยเหลือไปเช่าหลักประกันจากเอกชน
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(4) การรั บ รายงานตั ว ในระหว่ า งที่ ไ ด้ รั บ การปล่ อ ยตั ว ชั่ ว คราวตามระยะเวลาเงื่ อ นไข
ของกองทุนยุตธิ รรม และกรณีหนีประกัน ไม่มารายงานตัว พบว่า เจ้าหน้าทีห่ รือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าที่
รับรายงานตัวยังปฏิบัติไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามข้อ 26 ข้อ 28 และข้อ 29 แห่งระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย พ.ศ. 2559 และ
ไม่มีระบบการตรวจสอบที่แม่นย�ำ
(5) การช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนหรื อ ผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการถู ก ละเมิ ด
สิทธิมนุษยชน พบว่า ส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัดได้มกี ารส่งต่อให้สำ� นักงานกองทุนยุตธิ รรม กรณีทผี่ รู้ อ้ งขอความช่วยเหลือ
มี ส ถานะเป็ น ผู ้ ต ้ อ งหาในชั้ น ของพนั ก งานสอบสวน และอั ย การสู ง สุ ด พิ จ ารณาแล้ ว มี ค� ำ สั่ ง ไม่ ฟ ้ อ ง และได้ ข อ
ศาลปล่อยตัวผู้ต้องหาและศาลอนุญาต ซึ่งเป็นการไม่เข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
กองทุนยุติธรรมระหว่างผู้ปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรมในส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
(6) การขอรับการสนับสนุนการให้ความรูท้ างกฎหมายแก่ประชาชน พบว่า
(6.1) เมื่อส่วนกลางพิจารณาอนุมัติค�ำขอรับการสนับสนุนฯ แล้ว ผู้ได้รับการสนับสนุน
จะต้องลงนามล่วงหน้าในสัญญาการได้รับเงินช่วยเหลือที่ได้ก�ำหนดขึ้น และส่งสัญญากลับคืนให้คู่สัญญา (ผู้มีอ�ำนาจ)
ลงนามในสัญญาภายหลัง ซึ่งมิได้กระท�ำต่อหน้าพยาน ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(6.2) ไม่มีการกระจายอ�ำนาจให้ส่วนภูมิภาคเพื่อด�ำเนินการพิจารณาอนุมัติค�ำขอรับ
การสนับสนุนฯ ซึ่งผลการพิจารณาอนุมัติของคณะอนุกรรมการอาจไม่เป็นไปตามนโยบายการให้ความช่วยเหลือ
งานกองทุนยุติธรรมที่ได้ก�ำหนดกรอบระยะเวลามาตรฐานการให้บริการงานกองทุนยุติธรรมไว้จ�ำนวน 21 วัน
โดยเริ่มนับระยะเวลาเมื่อได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน
(7) กรณีสัญญาจ้างทนาย สัญญาค�้ำประกัน และหนังสือมอบอ�ำนาจให้บุคคลอื่นด�ำเนินการ
ยื่นค�ำขอรับความช่วยเหลือ พบว่า ไม่ปิดอากรแสตมป์หรือปิดแต่ไม่ได้ขีดฆ่าอากรแสตมป์ตามมาตรา 103 และ
มาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากร
(8) กรณีสญั ญาจ้างทนายซึง่ เข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างท�ำของตามมาตรา587แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ และไม่ได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร
(9) การมอบอ� ำ นาจให้ ส ่ ว นภู มิ ภ าคด� ำ เนิ น งานตามภารกิ จ กองทุ น ยุ ติ ธ รรมซึ่ ง มี ฐ านะ
เป็นนิติบุคคล มีข้อพิจารณาเกี่ยวกับสถานะของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่แตกต่างกัน เช่น หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคและอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงาน
ส่วนกลางทีต่ งั้ อยูใ่ นส่วนภูมภิ าค จึงต้องระมัดระวังเรือ่ งการมอบอ�ำนาจว่าสามารถด�ำเนินการได้หรือไม่ หรือมีผลสมบูรณ์
เพียงใด
1.3) ด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
(1) ส�ำนวนการให้ความช่วยเหลือ พบว่า ในส�ำนวนไม่ปรากฏหลักฐานการรับ - จ่ายเงิน
และหรือไม่ปรากฏรายงานค�ำวินจิ ฉัยของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือรับรองมีเพียงการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุมครั้งต่อไป หรือเป็นการลงนามโดยผู้ทำ� หน้าที่ทางธุรการเท่านั้นซึ่งแยกเก็บรวมไว้กับเอกสารทางการเงิน
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(2) การก�ำหนดระยะเวลามาตรฐานการให้บริการงานกองทุนยุติธรรมยังไม่สอดคล้องกับ
การปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในภาคสนามของเจ้ า หน้ า ที่ (ขั้ น ตอนการแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง ) ส่ ง ผลให้ ค ่ า เฉลี่ ย ระยะเวลา
การให้บริการงานกองทุนยุติธรรม (จ�ำนวนวัน) ต่อเรื่อง/คดี/ราย ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
(3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง มีการโยกย้ายและเปลี่ยนงานใหม่อยู่เสมอ
ท�ำให้การปฏิบัติงานไม่มีความต่อเนื่อง ขาดความรู้ความเข้าใจในแต่ละกระบวนงานต่าง ๆ ทั้งด้านการเงินและด้านคดี
เป็นต้น ในบางจังหวัดที่มีข้าราชการเป็นหัวหน้ากลุ่มอ�ำนวยความยุติธรรมซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานหลักไม่มีความรู้
ความช�ำนาญด้านกฎหมาย ท�ำให้ไม่มีการถ่ายทอดความรู้และการสอนงานภายในหน่วยงาน
				 2) การประชาสัมพันธ์การให้บริการกองทุนยุติธรรม พบว่า ส�ำนักงานกองทุนยุติธรรมจัดส่งสื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดยังไม่สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่และไม่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนส่งผลให้การรับรู้ของประชาชนยังมีไม่มากนัก

			

ข้อเสนอแนะ
1) ควรพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีความเหมาะสมตรงกับความต้องการใช้งาน และสามารถ
น�ำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารและการตัดสินใจงานกองทุนยุติธรรม รวมทั้งให้มีการเชื่อมโยงข้อมูล
สารสนเทศกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
2) ควรทบทวนและปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข เรื่ อ งการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ในการด�ำเนินคดี การช่วยเหลือผูถ้ กู ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการขอรับ
ความช่วยเหลือในการสนับสนุนการให้ความรูท้ างกฎหมายแก่ประชาชน และเรือ่ งอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ของกองทุนยุตธิ รรม ให้มคี วามชัดเจนเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบตั เิ ดียวกัน รวมทัง้ สร้างการรับรูใ้ ห้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทราบ
3) ควรศึกษาแนวทางเกีย่ วกับเรือ่ งอัตราค่าตอบแทนหรือค่าจ้างทนายความโดยเทียบเคียงกับหน่วยงานอืน่
ในกระบวนการยุติธรรม
4) ควรปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วนถูกต้องโดยเคร่งครัด
5) ควรใช้เครื่องมือวัดประสิทธิภาพ (KPI: Key Performance Indicator) ส�ำหรับการด�ำเนินโครงการ
ที่ขอรับการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนจากกองทุนยุติธรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียด
ความส�ำเร็จของงาน
6) ควรวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการให้บริการงานกองทุนยุติธรรม และน�ำมาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อทบทวน หรือก�ำหนดวิธีการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่
7) ควรทบทวนและจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป
8) ควรเพิ่ ม ช่ อ งทางการประชาสั ม พั น ธ์ ข ้ อ มู ล การให้ บ ริ ก ารกองทุ น ยุ ติ ธ รรมให้ ม ากขึ้ น เช่ น
ขอความอนุเคราะห์ติดสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่หน่วยงานราชการที่ให้บริการประชาชน ประสานขอให้ต�ำรวจในชั้น
พนักงานสอบสวนแจ้งหรือแนะน�ำข้อมูลการให้บริการกองทุนยุติธรรมแก่ประชาชน การน�ำเสนอข้อมูลในที่ประชุม
ระดับจังหวัด เป็นต้น
9) ส� ำ นั ก งานกองทุ น ยุ ติ ธ รรมควรจั ด สรรงบประมาณด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บ ส่ ว นภู มิ ภ าค
เพื่อด�ำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับความต้องการในเชิงพื้นที่
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ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
1) ประชาชนได้รับสิทธิ ความเสมอภาค ความเท่าเทียม และความเป็นธรรมในสังคม และประชาชน
ผู้ยากไร้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเงินกองทุนเพื่อน�ำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการด�ำเนินการคดี
2) ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน การปกป้องรักษาสิทธิเสรีภาพ
ของตนเอง


2.5 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัยกระทรวง
ยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรมด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานด้านพฤตินิสัยของผู้กระท�ำผิดมาจัดท�ำข้อมูล
ในรูปแบบของ Big Data เพื่อจะนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) ทราบ
แนวโน้มในการกระท�ำผิดซ�้ำที่อาจเกิดขึ้น สามารถท�ำนายหรือคาดการณ์การกระท�ำผิดท�ำให้สามารถก�ำหนดนโยบาย
ในการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิด แนวทางการแก้ปัญหาจากสาเหตุ และแนวทางในการป้องกันกระท�ำผิดซ�้ำ 

			



			



ผลการตรวจสอบในภาพรวม
ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจสอบและประเมินผลโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) กลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย โดยวิธีการติดตามจากข้อมูลทุติยภูมิส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ยุตธิ รรม และกลุม่ ภารกิจพัฒนาพฤตินสิ ยั กระทรวงยุตธิ รรม และประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับการด�ำเนินงาน
โครงการร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม กรมราชทัณฑ์
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติ ส�ำหรับผลการติดตาม ตรวจสอบเป็นไปตามแนวทาง
ที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด โดยสามารถบูรณาการข้อมูลในกลุม่ ภารกิจด้านพัฒนาพฤตินสิ ยั น�ำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการและ
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารกระทรวง อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ยังพบปัญหาเรื่องคุณภาพข้อมูล และการบูรณาการข้อมูล ดังนี้
1) คุณภาพของข้อมูลยังมีข้อบกพร่อง เช่น มีข้อมูลซ�้ำกัน มีข้อมูลที่ผิดพลาด หรือมีข้อมูล สูญหาย
เป็นจ�ำนวนที่เกินกว่าจะยอมรับได้ เป็นต้น อันจะส่งผลต่อความแม่นย�ำและผลการวิเคราะห์ผิดพลาด
2) การจัดเก็บข้อมูลของผู้กระท�ำผิดยังไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลระบุตัวตน จ�ำเป็นต้องน�ำมาใช้
ร่วมกัน เพื่อให้สามารถท�ำนายผลได้อย่างแม่นย�ำ เช่น หมายเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ เลขหนังสือเดินทาง
ของต่างชาติ (Passport) และหรือเลขประจ�ำตัวคนต่างด้าว หากไม่มขี อ้ มูลดังกล่าวไม่สามารถยืนยันความถูกต้อง (Cross
Check) เพื่อระบุตัวตนของผู้กระท�ำผิดซ�้ำระหว่างหน่วยงาน (กรม) ได้
3) ขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบร่วมกันในกลุ่มงานภารกิจพัฒนาพฤตินสิ ยั
กระทรวงยุตธิ รรม ได้แก่ กรมพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ และกรมราชทัณฑ์ ท�ำให้การตรวจสอบ
ตัวบุคคลระหว่างหน่วยงานไม่สามารถท�ำได้ และคาดการณ์การกระท�ำผิดซ�้ำไม่แม่นย�ำ
ข้อเสนอแนะ
1) ควรให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล โดยจะต้องมีคุณสมบัติประกอบด้วย
ข้อมูลมีความถูกต้อง (Accuracy) ข้อมูลมีความครบถ้วน (Completeness) ข้อมูลมีความตรงกัน (Consistency)
ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบนั (Timeliness) ข้อมูลตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ (Relevancy) และข้อมูลมีความพร้อมใช้
(Availability) ก่อนการน�ำเข้าในระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะหมายเลขประจ�ำตัว 13 หลักของผู้กระท�ำผิด
ที่เป็นคนไทย ต้องระบุได้ทุกคน
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2) ควรมีการบูรณาการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และศาลยุติธรรม เป็นต้น เพื่อก�ำหนดมาตรฐานการใช้
หมายเลขประจ�ำตัวของกลุม่ ผูก้ ระท�ำผิดทีเ่ ป็นต่างชาติ ต่างด้าว หรือบุคคลทีไ่ ม่สามารถระบุหมายเลขประจ�ำตัว 13 หลัก
ได้ให้เป็นเลขมาตรฐานเดียวกัน
3) กระทรวงยุติธรรมควรมีการระงับการเชื่อมโยงประวัติของผู้กระท�ำความผิดภายใต้ระยะเวลา
ที่ได้ก�ำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ เพื่อไม่ให้ปรากฏประวัติการกระท�ำความผิด หรือการเพิ่มเงื่อนไขเพื่อไม่ให้มีการส่งต่อหรือ
แสดงประวัติหรือข้อมูลในการกระท�ำผิด ในกรณีที่มีหน่วยงานหรือมีผู้ร้องขอตรวจสอบประวัติภายใต้ระยะเวลา
ทีไ่ ด้ก�ำหนดเป็นเงื่อนไข เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เคยกระท�ำความผิดแล้วกลับตัวเปนพลเมืองที่ดี ได้มีโอกาสในการด�ำรงชีวิต
ในสังคมต่อไป

			



ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)

สามารถน�ำผู้กระท�ำความผิดมาลงโทษได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาผู้กระท�ำผิดซ�้ำ ลดปัญหาอาชญากรรม
ในภาพรวมของประเทศ ให้โอกาสผู้ที่เคยกระท�ำผิดมีที่ยืนในสังคม และสังคม ชุมชน อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
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กระทรวงแรงงาน

1. ข้อมูลทั่วไป
คณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลประจ�ำกระทรวงแรงงาน (ค.ต.ป. รง.) ได้กำ� หนดประเด็นการตรวจสอบ
และประเมินผล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 2 ประเด็นทีเ่ ป็นนโยบายเร่งด่วนเพือ่ ขับเคลือ่ นให้แรงงานไทย
มีศกั ยภาพสูง และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ได้แก่ 1) การยกระดับทักษะฝีมอื แรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker)
และ 2) การพัฒนาทักษะฝีมอื แรงงานตามมาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติเพือ่ รองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพืน้ ที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ซึ่งการด�ำเนินงานสอดคล้องตามแนวทางที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด
2. สรุปผลการด�ำเนินงาน และข้อค้นพบที่ส�ำคัญ
ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงแรงงาน ได้มีการประเมินตรวจสอบการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในนโยบาย
เร่งด่วน 2 ประเด็น รวม 12 โครงการ/กิจกรรม และจากการติดตาม ตรวจสอบฯ พบว่าเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
และมีความสอดคล้องกับหลัก PDCA โดยมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
1) การด�ำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน “การยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ
(Super Worker)” ทั้ง 5 โครงการ สามารถให้บริการผู้ใช้แรงงานที่เข้ารับการพัฒนา/ฝึกอบรม จ�ำนวน 66,941 คน
(สูงกว่าเป้าหมายทีก่ ำ� หนด ร้อยละ 12.88) โดยการพัฒนา/ฝึกอบรมสามารถเพิม่ ผลิตภาพแรงงานได้ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 35
ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตได้ร้อยละ 47.07 ขณะที่มีการใช้งบประมาณในการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 302.1830
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 98.83 ของงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร) นอกจากนีย้ งั มีโครงการพัฒนาฝีมอื แรงงานเพือ่ รองรับ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและบริการ และโครงการเพิ่มทักษะก�ำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ สามารถท�ำให้แรงงานว่างงาน และแรงงานใหม่ที่ผ่านการฝึกอบรมร้อยละ 80 มีงานท�ำภายหลัง
การอบรมโดยมีรายได้เฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 9,371 - 16,738 บาท/เดือน รวมถึงมีการบริการให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำเชิงลึกเกีย่ วกับ
การพัฒนากระบวนการผลิตย่อยท�ำให้กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานในชนบท
ได้อีกทางหนึ่ง
2) การด�ำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน “การพัฒนาฝีมือแรงงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ได้แยกการด�ำเนินงาน
เป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนายกระดับทักษะฝีมือก�ำลังแรงงาน 2) ด้านการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ประกอบการที่ต้องการแรงงาน และ 3) ด้านการคุ้มครองแรงงานในภาพรวมสามารถบริการผู้ใช้แรงงานรวม
จ�ำนวน 109,708 คน (สูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดร้อยละ 74.19) โดยใช้งบประมาณในการด�ำเนินงาน จ�ำนวน
56.8737 ล้านบาท สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ�ำนวน 56.3423 ล้านบาท (เนื่องจากการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติในพื้นที่ EEC มีแรงงานเข้ามาทดสอบ 2,217 คน สูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด 1,190 คน อนึ่ง
ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการฝึกในโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชั้นสูงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก สามารถท�ำงานมีผลิตภาพสูงขึ้น ร้อยละ 36.80 นอกจากนี้
มีการให้บริการตามโครงการนัดพบตลาดแรงงานเชิงคุณภาพพืน้ ที่ EEC สามารถบรรจุงานให้ผมู้ าสมัครงานได้ จ�ำนวน
2,589 คน และสร้างรายได้ให้ผู้ได้งานท�ำดังกล่าวรวม 22,294,250 บาท/เดือน ขณะเดียวกัน ในส่วนการด�ำเนินการ
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ด้านการคุม้ ครองแรงงานได้มกี ารออกตรวจเยีย่ มสถานประกอบการเพือ่ คุม้ ครองแรงงาน เฝ้าระวังปัญหาแรงงานสัมพันธ์
และส่งเสริมการจัดสวัสดิการ รวม 1,186 แห่ง (ลูกจ้างรวม 97,022 คน)
อย่างไรก็ตาม จากผลการติดตาม ตรวจสอบฯ มีข้อค้นพบที่ส�ำคัญ ดังนี้
(1) ข้อมูลประมาณการความต้องการแรงงานในพื้นที่ EEC ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566)
มีจ�ำนวนรวม 945,096 อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562) แรงงานไร้ฝีมือ 469,429 อัตรา (ร้อยละ 49.67)
ส่วนที่เหลือเป็นแรงงานฝีมือและกึ่งฝีมือ ทั้งนี้ ความต้องการแรงงานมากที่สุดอยู่ใน 7 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (ยานยนต์
สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว หุ่นยนต์ การบิน ดิจิทัลการแพทย์) จ�ำนวนรวม 411,097 อัตรา (แรงงานฝีมือ
163,875 อัตรา แรงงานกึ่งฝีมือ 163,006 อัตรา แรงงานไร้ฝีมือ 84,216 อัตรา) รองลงมาเป็นความต้องการแรงงาน
ในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน 187,120 อัตรา (แรงงานกึ่งฝีมือ 90,109 อัตรา แรงงานฝีมือ 58,677 อัตรา แรงงาน
ไร้ฝีมือ 38,334 อัตรา) จากข้อมูลความต้องการแรงงานดังกล่าว เมื่อเทียบกับงบประมาณที่กระทรวงแรงงานได้รับ
ในปีงบประมาณ 2562 จ�ำนวน 54.2833 ล้านบาท เพื่อเตรียมแรงงานรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ในพื้นที่ EEC สามารถพัฒนาฝีมือแรงงานได้เพียง 6,700 คน เมื่อเทียบกับความต้องการด้านแรงงานพื้นที่ EEC
ในอีก 5 ปี จะเห็นได้ว่า มีจ�ำนวนค่อนข้างน้อย ประกอบกับข้อมูลประมาณการความต้องการแรงงานในพื้นที่ EEC
จ�ำนวนรวม 945,096 อัตรา เป็นข้อมูลทีศ่ นู ย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นผูจ้ ดั ท�ำ  เพือ่ ประมาณการ
ความต้องการแรงงานในพืน้ ที่ EEC ในระยะเวลา 5 ปี ในมิตเิ ดียว ซึง่ ยังไม่มกี ารเชือ่ มโยงฐานข้อมูลให้มคี วามสอดคล้องกัน
ระหว่างภาคก�ำลังแรงงาน และภาคความต้องการแรงงานอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ
(2) การตรวจสอบและประเมินผลโครงการด้านการพัฒนาทักษะฝีมอื แรงงานตามมาตรฐานฝีมอื แรงงาน
แห่งชาติ เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พบว่า การด�ำเนินงาน
ด้านการส่งเสริมการมีงานท�ำ  มีผู้ประสงค์ต้องการรับบริการในพื้นที่มากกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด และการด�ำเนินการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไม่สามารถด�ำเนินการได้ครบทุกสาขาที่ประกาศตามอัตราจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการด�ำเนินงานในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งงบประมาณ
และบุคลากร
(3) การตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป เพื่อดูแลให้นายจ้างปฏิบัติ
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และคุ้มครองให้ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนในการท�ำงานได้รับสิทธิประโยชน์ไม่ต�่ำกว่า
ตามที่กฎหมายก�ำหนด รวมถึงได้รับสวัสดิการที่ดีจากนายจ้าง เป็นการใช้ดุลยพินิจของพนักงานตรวจแรงงานที่เป็น
เจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฝ่ายเดียว บางกรณีอาจท�ำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้

			

ข้อเสนอแนะ
1) ควรปรับแผนปฏิบัติงานในการตรวจแรงงานโดยเน้นให้พนักงานตรวจแรงงานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เข้าตรวจสถานประกอบการทีม่ ขี อ้ มูล/ข้อร้องเรียนการปฏิบตั ติ ามกฎหมายไม่ครบถ้วน
ขณะเดียวกัน ควรจัดให้มีการตรวจแรงงานแบบมีส่วนร่วม โดยอาจจะปรับเป็น “คณะกรรมการตรวจแรงงาน”
ที่มีหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการร่วมตรวจ
2) ควรมีการพัฒนาระบบข้อมูลแรงงานแห่งชาติให้เป็นระบบเดียว สามารถน�ำไปใช้วิเคราะห์ประเมิน
สถานการณ์ด้านแรงงานและวางแผนพัฒนาสวัสดิการ คุณภาพชีวิต หลักประกันความมั่นคงของแรงงานในอนาคต
สามารถใช้สนับสนุนและแบ่งปัน Big Data ด้านแรงงาน ระหว่างหน่วยงานรวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงที่เกี่ยวข้องน�ำไปใช้ประโยชน์
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3) ควรมีการขยายผลภารกิจการพัฒนากระบวนการผลิต เพิ่มผลิตภาพแรงงานในวิสาหกิจชุมชน
ให้มีจ�ำนวนมากขึ้น และครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายในทุกจังหวัด

			



			



ประเด็นที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจ
1) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ขณะนี้การด�ำเนินงาน
ทัง้ หมด ใช้งบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร ขณะทีพ่ ระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนาฝีมอื แรงงาน พ.ศ. 2545 มีบทบัญญัตเิ รือ่ ง
“กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน” และก�ำหนดให้ผู้ประกอบกิจการต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ดังนั้น สมควรทบทวน
เงื่อนไขการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนฯ และเงื่อนไขการใช้เงินกองทุนฯ ให้เปิดกว้างมากขึ้น เพื่อให้สถานประกอบการ
ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับศักยภาพแรงงานตามนโยบายรัฐบาล
2) การเตรียมแรงงานรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในพืน้ ที่ EEC พบว่างบประมาณ
ที่กระทรวงแรงงานได้รับในปี 2562 มีจ�ำนวนค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับความต้องการด้านแรงงานในพื้นที่ EEC
ในอีก 5 ปีข้างหน้า เห็นควรสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้แก่กระทรวงแรงงานเพิ่มขึ้นตามความจ�ำเป็นเร่งด่วน
อย่างมีนัยส�ำคัญภายใต้แนวทางยุทธศาสตร์ชาติ ตามนโยบายรัฐบาล
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
1) ประชาชนวั ย แรงงาน ได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ ถู ก ยกระดั บ ให้ เ ป็ น แรงงานที่ มี ทั ก ษะและ
องค์ความรู้เพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการสามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
และลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตได้ รวมทั้งแรงงานว่างงาน เมื่อผ่านการพัฒนาแล้ว (ผ่านหลักสูตรฝึกเตรียม
เข้าท�ำงาน) ยังมีงานท�ำและมีรายได้ภายหลังการอบรมอีกด้วย
2) ประชาชนวัยแรงงาน ได้รับการพัฒนายกระดับทักษะฝีมือให้มีมาตรฐาน ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน
แรงงานมีงานท�ำ  มีรายได้ สถานประกอบการที่ต้องการแรงงานได้รับความสะดวก ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
รวมทั้ ง แรงงานในพื้ น ที่ ไ ด้ รั บ ความคุ ้ ม ครองให้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต ามที่ ก ฎหมายก� ำ หนดในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษ
ภาคตะวันออก
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กระทรวงวัฒนธรรม

1. ข้อมูลทั่วไป
คณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลประจ�ำกระทรวงวัฒนธรรม (ค.ต.ป. วธ.) ได้ก�ำหนดประเด็น
การตรวจสอบและประเมินผล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 3 โครงการ คือ 1) โครงการการแสดง
ศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 2) โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
และกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเวียงกุมกามและ 3) โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ
ชายแดนใต้สันติสุข ซึ่งการด�ำเนินงานสอดคล้องตามแนวทางที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด
2. สรุปผลการด�ำเนินงาน และข้อค้นพบที่ส�ำคัญ
2.1 โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018
โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 เป็นการพัฒนา
ความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสร้างรายได้จากต้นทุนและ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ผ่านการจัดงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม
ในจังหวัดกระบี่
			



ผลการตรวจสอบในภาพรวม
จากการติดตาม ตรวจสอบฯ พบว่าโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand
Biennale, Krabi 2018 ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยโครงการนี้
ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การสร้างงานศิลปะที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาและศิลป
วัฒนธรรมของไทยมาน�ำเสนอคุณค่าใหม่ผ่านงานศิลปกรรม เป็นการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว และ
เพิม่ สัดส่วนนักท่องเทีย่ วคุณภาพทีม่ งุ่ หมายมาชืน่ ชมงานศิลปะและวัฒนธรรม เป็นการสร้างปลายทางของการท่องเทีย่ ว
ในลักษณะใหม่เพิ่มขึ้นซึ่งเชื่อมต่อไปสู่การท่องเที่ยววิถีชุมชนส่งผลต่อเศรษฐกิจ
			



ข้อเสนอแนะ
1) การก�ำหนดวัตถุประสงค์และแนวทางการจัดงาน Thailand Biennale ควรมีลักษณะเฉพาะ
และโดดเด่น ควรคัดเลือกภัณฑารักษ์ทม่ี ปี ระสบการณ์และความสามารถในการจัดงานระดับ International Biennale
เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในหมู่ศิลปินชั้นยอดของระดับภูมิภาคให้มากขึ้นเพื่อสร้างการยอมรับงาน
Thailand Biennale ว่าเป็นงานแสดงศิลปะที่โดดเด่นของภูมิภาค  
2) ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้กว้างขวาง  
3) ควรเลือกสถานที่จัดแสดงผลงานที่ไม่กระจัดกระจายเกินไป เพื่อให้ผลงานมีพลังดึงดูดผู้ชมงานและ
ชมงานให้อย่างทั่วถึง  
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4) ผลงานควรมี ค วามคงทนและอยู ่ ไ ด้ ย าวนานอย่ า งน้ อ ยเท่ า กั บ ระยะเวลาการจั ด แสดง อี ก ทั้ ง
ควรพิจารณาถึงผลงานบางชิ้นที่จะสามารถติดตั้งถาวรในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมด้วย
5) การใช้อาสาสมัครท้องถิ่นน�ำชมผลงานนับเป็นเรื่องที่ดีเพราะท�ำให้ชุมชนมีส่วนร่วมและช่วยกัน
ดูแลรักษาผลงาน
6) ควรมีการประเมินผลแบบ 360 องศา เพื่อการปรับปรุงงานอย่างรอบด้าน รวมถึงแบบสอบถาม
ความคิดเห็นควรมีมากกว่า 1 ภาษา เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าร่วมชมงานด้วย
			

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
เปิดเวทีสร้างโอกาสให้ศิลปินร่วมสมัยทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ได้แสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค์และพัฒนาตนเองสูค่ วามเป็นเลิศทางด้านศิลปะ พร้อมก้าวสูศ่ ลิ ปินมืออาชีพระดับสากลส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ภายในประเทศ และเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน


2.2 โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเทีย่ วอารยธรรมล้านนาและกลุม่ ชาติพนั ธุภ์ าคเหนืออนุรกั ษ์และพัฒนาโบราณ
สถานเวียงกุมกาม
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโบราณสถานเวียงกุมกามให้เป็นอุทยาน
ประวัติศาสตร์ เพื่อการจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่
ทั้งในเชิงอนุรักษ์ การส่งเสริมการศึกษา และการท่องเที่ยว และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนและสังคมที่สัมพันธ์
กับมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันโดยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีคุณค่าและมีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ จึงมีแนวคิดในการจัดท�ำแผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม
เพื่อเตรียมจัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม
			

ผลการตรวจสอบในภาพรวม
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงวัฒนธรรม (ค.ต.ป. วธ.) ได้ลงพืน้ ทีต่ ิดตามและ
ประเมินผลการด�ำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 “โครงการพัฒนา
กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนือ อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเวียงกุมกาม เพื่อเตรียม
จัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม ต�ำบลท่าวังตาล อ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งได้เชิญผู้แทน
กรมศิ ล ปากร ส� ำ นั ก ศิ ล ปากรที่ 7 เชี ย งใหม่ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการฯ และเชิ ญ ผู ้ รั บ จ้ า งการจั ด ท�ำ แผนแม่ บ ทฯ
จากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมประชุมเพือ่ ชีแ้ จงและรายงานความก้าวหน้าผลการด�ำเนินงานการจัดท�ำ
แผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเวียงกุมกามฯ โดยมีประเด็นข้อค้นพบที่สำ� คัญ ดังนี้
1) ที่ตั้งอุทยานของโบราณสถานเวียงกุมกามฯ เป็นเมืองโบราณที่มีความส�ำคัญเชิงประวัติศาสตร์ของ
อารยธรรมล้านนา ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ ต�ำบลท่าวังตาล และต�ำบลหนองผึ้ง เขตอ�ำเภอสารภี รวมถึงต�ำบลป่าแดด และ
ต�ำบลหนองหอย เขตอ�ำเภอเมือง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาภายในโบราณสถานเวียงกุมกามได้ทุกทางแต่ไม่มี
การก�ำหนดจุดหมายตา (Land Mark) หรือ การก�ำหนดทางเข้าที่ชัดเจน ท�ำให้ไม่สามารถก�ำหนดทางเข้า - ออก
เพื่อจัดเก็บรายได้ในการเข้าชมโบราณสถานเวียงกุมกามฯ
2) เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีอ่ ยูไ่ ม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ จึงมีศกั ยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
แหล่งเรียนรู้ และห้องเรียนทางธรรมชาติทมี่ ชี วี ติ สามารถเพิม่ รายได้ทางเศรษฐกิจ โดยการน�ำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอด
เพื่อสร้างสรรค์สินค้าทางวัฒนธรรมได้  
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3) ในการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ป็นแหล่งท่องเทีย่ วจ�ำเป็นต้องได้รบั ความร่วมมือจากท้องถิน่ และภาคเอกชนด้วย
เพือ่ ให้เกิดความสมดุลในการใช้ชวี ติ ของประชาชนชุมชนในพืน้ ที่ ซึง่ โดยรวมเห็นว่าการพัฒนาเมืองโบราณเวียงกุมกามฯ
เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ควรด�ำเนินการต่อไปให้บรรลุผลเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมือง
มรดกโลกต่อไป
			



ข้อเสนอแนะ
1) ในการจัดท�ำแผนแม่บทควรยึดหลักการทางวิชาการ และน�ำเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่เมือง
โบราณเวียงกุมกามฯ ตามศักยภาพทีม่ อี ยูอ่ ย่างเหมาะสม และน�ำเสนอแนวทางหรือทางเลือกอืน่ ทีเ่ หมาะสมในการพัฒนา
ต่อไปด้วย  
2) ในการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ควรค� ำ นึ ง ถึ ง สภาพการณ์ ป ั จ จุ บั น ของโบราณสถานและด� ำ เนิ น การ
ใน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) ประเด็นการอนุรักษ์ (2) การจัดระเบียบ และ (3) การพัฒนาเวียงกุมกามฯ เพื่อให้มีการอนุรักษ์
ในรูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ทั้งทางกายภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดระเบียบต้องไม่มีความขัดแย้ง
ในทางกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีทิศทาง การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสมกับ
โบราณสถานเวียงกุมกามฯ  
3) โบราณสถาน เวี ย งกุ ม กามฯ มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาเป็ น พื้ น ที่ พิ เ ศษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว
ควรบูรณาการความร่วมมือกับองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว และหน่วยงานอื่น เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
พื้นที่เมืองโบราณเวียงกุมกามเป็นแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวต่อไป
			



ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
สามารถเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจ โดยการน�ำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม
น�ำมาจัดท�ำเป็นของฝากแก่นักท่องเที่ยวเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่ในดียิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนเกิดจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ หวงแหน และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
สืบต่อไป
2.3 โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข
สนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นบูรณาการให้เกิดเอกภาพ
ทีส่ อดคล้องกันในทุกระดับตัง้ แต่ระดับนโยบาย หน่วยงานรับผิดชอบในส่วนกลาง และหน่วยปฏิบตั ใิ นพืน้ ที่ และท�ำงาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสทางการศึกษา และมีความรู้ความเข้าใจหลักศาสนา
ทีถ่ กู ต้อง มีความรูค้ วามเข้าใจในด้านการอนุรกั ษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมรวมทัง้ สามารถด�ำเนินชีวติ ร่วมกันได้อย่างปกติสขุ
ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง
			

ผลการตรวจสอบในภาพรวม
เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีและเอื้อเฟื้อ
เผือ่ แผ่กนั พัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มคี วามเข้มแข็ง คนในชาติมจี ติ สาํ นึกรักและหวงแหน มุง่ จงรักภักดี
พร้อมธํารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของ
คนทัง้ ชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรูถ้ งึ ความสาํ คัญของสถาบันหลักของชาติรณรงค์เสริมสร้างความรักและ
ภาคภูมใิ จในความเป็นคนไทยและชาติไทยผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัตศิ าสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ แหล่ง
เรียนรูท้ างวัฒนธรรม และการแลกเปลีย่ นองค์ความรูใ้ นเรือ่ งสังคมพหุวฒ
ั นธรรมการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญา
รวมถึงสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาชนในพื้นที่อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
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ข้อเสนอแนะ
1) ด้านงบประมาณ ว่าควรพิจารณาจัดสรรสนับสนุนอย่างต่อเนื่องส�ำหรับโครงการที่เกิดประโยชน์
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป็นโครงการจากความต้องการของพืน้ ที่ รวมทัง้ การจัดสรรงบประมาณส�ำหรับบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
2) ด้านโครงการและกิจกรรมในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ควรส่งเสริมให้มีโครงการและกิจกรรมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม กิจกรรมเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมถิ่นมาลายู ซึ่งเป็นวัฒนธรรมเฉพาะของท้องที่ที่มีความแตกต่างจากวัฒนธรรมของภูมิภาคมุสลิมอื่น
		



		



ประเด็นที่เสนอให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจ
โครงการและกิจกรรมที่ใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นการด�ำเนินงานที่เข้าถึงประชาชน ชุมชน และพื้นที่
ทีม่ ปี ระสิทธิผล สามารถสร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจและส่งเสริมการยอมรับภาครัฐ อีกทัง้ ช่วยสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้
และยอมรับในวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย ดังนัน้ จึงเห็นควรให้หน่วยงานทีก่ ำ� กับแผนงานบรรจุโครงการและกิจกรรมเหล่านี้
ไว้ใน “แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” และให้การสนับสนุนงบประมาณ
ในการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
เปิดเวที สร้างโอกาสให้ศิลปินร่วมสมั ย ทั้ ง ระดับชาติและระดับท้องถิ่น ได้แสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค์และพัฒนาตนเองสูค่ วามเป็นเลิศทางด้านศิลปะ พร้อมก้าวสูศ่ ลิ ปินมืออาชีพระดับสากล ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ภายในประเทศ และเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจย
ั และนวัตกรรม

1. ข้อมูลทั่วไป
		คณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลประจ�ำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ตามประกาศ พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562)
(ค.ต.ป. อว.) ได้ก�ำหนดประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 9 โครงการ
ทีม่ คี วามสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ ซึง่ การด�ำเนินงานสอดคล้องตามแนวทางที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด
ดังนี้
		1) โครงการบริการวิเคราะห์และทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางราง : สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
		 2) โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
		 3) โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) : ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
		 4) โครงการก่อสร้างอาคารอ�ำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภมู ภิ าค) : ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวง
		 5) โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) : ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
		 6) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
		 7) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ : บูรณาการนวัตกรรม
วัสดุทางการแพทย์ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
		 8) โครงการพัฒนาศักยภาพความมัน่ คงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ : ส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ
		 9) โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพื่อป้องกันการกระท�ำผิดกฎหมายของ
สถานประกอบการนิวเคลียร์และรังสี : ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
2. สรุปผลการด�ำเนินงาน และข้อค้นพบที่ส�ำคัญ
		จากการตรวจสอบและประเมินผลในภาพรวม พบว่าส่วนใหญ่สามารถด�ำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และตัวชี้วัดของโครงการ รวมทั้งด�ำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้ หากมี
การก�ำหนดตัวชี้วัดในด้านคุณภาพที่สะท้อนผลลัพธ์ให้ชัดเจนจะท�ำให้การด�ำเนินงานโครงการมีผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า การด� ำ เนิ น งานที่ เ กี่ ย วกั บ การก่ อ สร้ า งอาคารที่ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ข อง
หน่วยงานต่าง ๆ มีความจ�ำเป็นต้องใช้ผู้ออกแบบที่มีความเข้าใจในลักษณะการใช้งานเป็นพิเศษและมีความเชี่ยวชาญ
ในด้านเทคโนโลยี รวมถึงมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม โดยมีผลสรุปการด�ำเนินงานและข้อเสนอแนะ ดังนี้
		2.1 โครงการบริการวิเคราะห์ และทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางราง : สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
			 เนื่องจากการด�ำเนินงานระบบรางมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง และ วว. มีภารกิจหลักที่รับผิดชอบ
ไม่เกี่ยวกับระบบรางโดยตรง ดังนั้นเพื่อให้เห็นประโยชน์และเป้าหมายการท�ำงานร่วมกันที่ชัดเจน ควรมีการก�ำหนด
ตัวชี้วัดร่วมที่แสดงผลการด�ำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบรางโดยตรง
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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		2.2 โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)
			 การก่อสร้างอาคารทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีลักษณะเทคนิคพิเศษ ควรมีหน่วยงาน
เฉพาะกิจในการด�ำเนินการที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมและ
ยืดหยุ่นเป็นมาตรฐาน
		2.3 โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ : ส�ำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)
			 อุทยานวิทยาศาสตร์ควรจะสามารถด�ำเนินงานได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน และควรลดการใช้งบประมาณ
ของรัฐลงตามล�ำดับ โดยค�ำนึงถึงรายได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์จะสามารถท�ำได้มาชดเชยส่วนที่ต้องขอจากรัฐ และ
ท�ำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อขอยกเว้นการน�ำเงินส่งคืนคลัง โดยจัดท�ำร่างระเบียบ
การขอยกเว้นการน�ำเงินส่งคืนคลังให้มีความสมบูรณ์และชัดเจน
		2.4 โครงการก่อสร้างอาคารอ�ำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ : ส�ำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)
			 การออกแบบอาคารทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ ควรค�ำนึงถึงความเหมาะสม คุม้ ค่าในการใช้งานตามสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม และก�ำกับการก่อสร้างด้วยผู้ควบคุมงานที่มีคุณภาพ
		2.5 โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) : ส�ำนักงานปลัด
กระทรวง (สป.)
			 การวัดผลการด�ำเนินงานโครงการส่วนใหญ่มุ่งเน้นการวัดผลในเชิงปริมาณ ดังนั้นควรก�ำหนดตัวชี้วัด
ในด้านคุณภาพให้มากขึน้ เพือ่ ให้สะท้อนถึงผลส�ำเร็จในการพัฒนากลุม่ เป้าหมายให้เป็นผูป้ ระกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่
การสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศ และสามารถใช้เป็นแนวทางผลักดันเทคโนโลยีตามความต้องการ โดยควร
ก�ำหนดตัวชี้วัดผลส�ำเร็จเชิงคุณภาพในประเด็นที่ส�ำคัญ อาทิ จ�ำนวน Startup ที่เกิดขึ้น และสามารถประกอบธุรกิจ
ได้ด้วยตนเอง และสิ่งที่สะท้อนถึงการใช้นวัตกรรมในการด�ำเนินธุรกิจของ Startup ดังนั้น ควรเชิญชวนนักธุรกิจ
ในจังหวัดร่วมพัฒนานักศึกษาที่ต้องการเป็น Startup เพื่อด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท้องถิ่น เช่น การท่องเที่ยว
การเกษตร การบริหารจัดการน�้ำ ระบบขนส่ง ซึ่งจะช่วยพัฒนาธุรกิจท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง
		2.6 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
			 การวัดผลการด�ำเนินงานส่วนใหญ่มงุ่ เน้นการวัดผลในเชิงปริมาณ ดังนัน้ ควรก�ำหนดตัวชีว้ ดั ในด้านคุณภาพ
ให้มากขึ้น เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์และผลกระทบในด้านบวกของโครงการที่ชัดเจน
		2.7 โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ ตอบโจทย์การสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
			 โครงการวิจัยและพัฒนาที่พบส่วนใหญ่เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนั้นหน่วยงาน
ควรแสวงหาโครงการใหม่ ๆ มาด�ำเนินการเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
		 2.8 โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ : ส�ำนักงานปรมาณู
เพื่อสันติ (ปส.)
			 1) หน่วยงานภาครัฐที่มีความเสี่ยงหรือต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เช่น
การท่าเรือแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร ควรเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณ
ในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อมาใช้งานที่เกี่ยวข้อง
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			 2) ส�ำหรับหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (งบลงทุน) เพื่อจัดหาติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์
เรียบร้อยแล้ว หรือมีการใช้งานไประยะหนึง่ แล้วในปีงบประมาณถัดไปส�ำนักงบประมาณควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
(งบด�ำเนินงาน) เพื่อดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ให้กับหน่วยงานด้วย
		2.9 โครงการเพิ่มศักยภาพการก�ำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพื่อป้องกันการกระท�ำผิดตาม
กฎหมาย : ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
			 ส�ำหรับหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดหาติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว หรือ
มีการใช้งานไประยะหนึ่งแล้ว ในปีงบประมาณถัดไปส�ำนักงบประมาณควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อดูแล
รักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ให้กับหน่วยงานด้วย
			 l ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
				ประชาชนได้ประโยชน์จากการที่ภาครัฐสามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน
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กระทรวงศึกษาธิการ

1. ข้อมูลทั่วไป
		คณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลประจ�ำกระทรวงศึกษาธิการ (ค.ต.ป. ศธ.) ได้ก�ำหนดประเด็น
การตรวจสอบและประเมินผล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 4 ประเด็น คือ 1) การพัฒนาเด็กปฐมวัย
2) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ 4) การบริหาร
จัดการขยะ ซึ่งการด�ำเนินงานสอดคล้องตามแนวทางที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด
2. สรุปผลการด�ำเนินงาน และข้อค้นพบที่ส�ำคัญ
		2.1 การพัฒนาเด็กปฐมวัย
			 กระทรวงศึกษาธิการ โดย สป. และ สพฐ. ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
ภาคและจังหวัด รวมทั้งจัดประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ
สังคม และสติปัญญา อย่างเต็มตามศักยภาพ โดยก�ำหนดหลักการคุณภาพ ขอบข่ายของการจัดการเรียนรู้ และ
กลไกที่จะก�ำกับดูแลส่งเสริมอย่างใกล้ชิด โดยการติดตาม ตรวจสอบฯ ด�ำเนินการโดยศึกษาข้อมูลจากแบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งลงพื้นที่ในการติดตามโดยศึกษาข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ
ประเด็นการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ 1) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด) 2) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และ 3) โครงการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย
			 l ผลการตรวจสอบในภาพรวม
				จากการติดตาม ตรวจสอบฯ มีข้อค้นพบที่สำ� คัญ ดังนี้
				1) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด) พบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถน�ำความรู้
ไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันร่วมกับทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตาม ในการด�ำเนินงานยังพบว่าการประสานงานกับ
หน่วยงานต่างสังกัด เช่น การจัดท�ำข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย การอบรม การพัฒนาครู หรือเก็บข้อมูลต่าง ๆ
ยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบูรณาการร่วมกันยังไม่เกิดสัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร
				2) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย พบว่า เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาการคิด
ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีการบูรณาการเชื่อมโยงกับทักษะภาษา ช่วยให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก
มีทักษะการสื่อสารทางภาษาที่ดี ท�ำให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้น รวมถึงมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ
ให้ครูแกนน�ำปฐมวัยที่ท�ำหน้าที่วิทยากรท้องถิ่น (Local Trainer) และพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยในทุกปีการศึกษา
แต่ ค รู ส ่ ว นใหญ่ มี ค วามรู ้ ใ นกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ไ ม่ ม ากพอจึ ง ใช้ กิ จ กรรมเดิ ม ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมพื้ น ฐาน
ในการสอน รวมทัง้ การคิดสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้วสั ดุทอ้ งถิน่ มาดัดแปลงต่อยอด หรือคิดนวัตกรรมใหม่ในการสอน
มีนอ้ ยส่งผลต่อความสนใจในการเรียนรูข้ องนักเรียน นอกจากนี้ ครูปฐมวัยมีการโยกย้ายบ่อยครัง้ โดยเฉพาะในโรงเรียน
ขนาดเล็ก หรือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลท�ำให้ต้องมีการพัฒนาครูตลอดเวลา
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				3) โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย พบว่าโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐหรือเอกชนที่มีความพร้อมสูง สามารถบูรณาการแนวคิดจากนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ากับรูปแบบเดิม
ที่ใช้อยู่ทั้งการสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ การสอนตามแนวคิด BBL (Brain Based Learning) การสอน
ตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ได้อย่างลงตัว แต่ยังมีครูผู้สอนบางคน
ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) ที่ถ่องแท้ ท�ำให้ไม่สามารถ
จัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการตามแนวคิดดังกล่าวได้เต็มประสิทธิภาพเท่าทีค่ วร นอกจากนี้ ปัญหาประการหนึง่ ทีพ่ บ
คือ โรงเรียนส่วนใหญ่ขาดครูผู้สอนที่จบการศึกษาเอกปฐมวัยโดยตรง ท�ำให้การจัดการเรียนการสอนไม่ตรงตามทฤษฎี
และหลักการทีถ่ กู ต้อง รวมถึงการออกแบบประเมินการพัฒนานักเรียนทีจ่ บหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2561 โดยใช้โรงเรียนทีค่ ดั เลือกแบบเจาะจง ท�ำให้ขาดความเป็นเอกภาพในการรายงานผลตามวัตถุประสงค์
ของโครงการในส่วนกลาง
			 l ข้อเสนอแนะ
				 1) ควรศึกษาข้อมูลเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาตามค่าใช้จ่ายรายหัว ว่าผลการพัฒนาต่างกับเด็กอายุ
3 - 5 ปี ที่ไม่ผ่านการเรียนรู้ในระบบปฐมวัยอย่างไรบ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลชี้แจงให้สาธารณชนและประชาชน
ให้เห็นความส�ำคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการของบประมาณด้านนี้ต่อไป
				2) ควรท�ำข้อตกลงร่วมกัน ในการพัฒนาโปรแกรมสร้างรายละเอียดข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษา
ปฐมวัยระดับประเทศให้ทุกหน่วยงาน ทุกสังกัด ใช้เป็นแนวทางเดียวกัน
				3) ผู้บริหารระดับนโยบาย ควรให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัย
อย่างจริงจัง และควรบรรจุครูทจี่ บสาขาปฐมวัยเพิม่ ขึน้ เพราะการพัฒนาเด็กระดับนีต้ อ้ งเป็นครูผมู้ คี วามรู้ ความสามารถ
เฉพาะทาง และให้เด็กได้รับการพัฒนาสมวัย
				4) ควรอบรม พัฒนาและเพิม่ พูนความรูใ้ ห้กบั ครูปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนในพืน้ ทีห่ า่ งไกล
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เท่าเทียมกับนักเรียนในเขตเมือง
			 l ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
				ได้รบั การศึกษาและฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนอย่างทัว่ ถึง เหมาะสมกับศักยภาพของพืน้ ที่ สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมทัง้ สร้างเครือข่ายความร่วมกับประเทศเพือ่ นบ้าน และหน่วยงาน
ระหว่างประเทศ
		2.2 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
			 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้มีมติเห็นชอบให้มีการเตรียมการ ด้านการศึกษา
ในการสร้างคนเพือ่ รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา
ตราด หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และจังหวัดกาญจนบุรี โดยจัดการศึกษา และฝึกอาชีพให้กบั เด็กและเยาวชน
อย่างทั่วถึงเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาตามบริบทแต่ละพื้นที่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยมีการศึกษาข้อมูลจาก 2 โครงการ คือ โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ก�ำลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.)
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			 l ผลการตรวจสอบในภาพรวม
				จากการติดตาม ตรวจสอบฯ มีข้อค้นพบที่สำ� คัญ ดังนี้
				1) โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
					 (1) การพัฒนาหลักสูตรยังไม่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดนั้น ๆ สถานศึกษา
บางส่วนได้ปรับปรุงหลักสูตรโดยเพิ่มเติมหน่วยการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ ภาษา สังคม วัฒนธรรม และ
งานอาชีพในอนาคต เพื่อเตรียมนักเรียนให้มีพื้นฐานในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพเช่นเดียวกับสถานศึกษา
ที่ไม่ได้อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และยังมีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรเดิมโดยใช้พื้นฐานจากรายวิชาอาเซียนศึกษา
รายละเอียดเนื้อหาเป็นไปตามช่วงชั้นในแต่ละระดับการศึกษา มาจัดการเรียนการสอนดังกล่าว แต่มีสถานศึกษา
บางส่วนขาดแคลนผู้สอนที่เชี่ยวชาญวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ ด้านโลจิสติกส์ ด้านการค้าและการลงทุนในโลกสมัยใหม่
ด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และสาขาวิชาชีพทางช่าง เป็นต้น
					 (2) ผู้ปกครองของนักเรียนที่โรงเรียนบ้านปาดังส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายที่ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
มีความเกี่ยวข้องกับชาวมาเลเซีย โรงเรียนมีครูที่มีความรู้ภาษามลายู จึงเปิดสอนควบคู่กัน 3 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ
ภาษามลายู ภาษาไทย เนื้อหาหลักสูตรเป็นค�ำศัพท์ในชีวิตประจ�ำวันแยกตามระดับชั้น มีคู่มือประกอบการเรียน
การสอนให้ครูและนักเรียนทุกคน มีการจัดท�ำสือ่ การสอนลงใน Youtube จัดกิจกรรมค่ายภาษามลายูรว่ มกับโรงเรียน
เครือข่ายของประเทศมาเลเซีย ผลที่เกิดขึ้นนักเรียนเกิดทักษะ มีความมั่นใจ กล้าสื่อสารกับคนต่างชาติ และสามารถ
น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ช่วยเหลือผู้ปกครองได้
				 2) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพก�ำลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
					 (1) สถานศึกษาขาดการน�ำแผนแม่บทและแผนพัฒนาจังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ มาใช้ในการ
ก�ำหนดหลักสูตร การจัดการศึกษาส่วนใหญ่จึงเป็นการใช้หลักสูตรระยะสั้นที่มีอยู่เดิม อย่างไรก็ตาม สถานศึกษา
ที่จังหวัดสงขลาได้พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพิ่มเติม คือ หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะท�ำให้เกิดผลิตภัณฑ์
ที่มีลวดลายแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการปักเลื่อมดีไซน์ปรากฏว่าเป็นสินค้าส่งออก
ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างดี
					 (2) การขยายโอกาสให้เยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ให้แก่นักศึกษา ประชาชน
ตามชายแดนยังท�ำได้ไม่เต็มที่ บางครั้งจัดได้ไม่ครบตามระยะเวลาของหลักสูตร เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยบางแห่ง
การเดินทางยากล�ำบาก รวมทั้งชุมชนยังไม่เข้าใจการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จึงไม่เข้าใจโครงการของสถานศึกษา
					 (3) การจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ สถานศึกษาส่วนใหญ่ด�ำเนินงานเฉพาะกิจกรรมที่ได้รับ
งบประมาณจากส่วนกลาง ตามความรู้ความสามารถของบุคลากรของสถานศึกษา และงบประมาณของสถานศึกษา
ไม่เพียงพอกับการด�ำเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
			 l ข้อเสนอแนะ
				1) จังหวัดควรวางแผนบูรณาการศึกษาร่วมกันกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางระบบการศึกษา
ต่อยอดกันทุกระดับการศึกษารองรับความเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยจังหวัดก�ำหนดเป้าหมาย ความต้องการก�ำลังคน
ในแต่ละสาขาอาชีพให้ชดั เจน เพือ่ สถาบันการศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาให้ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานที่จะเกิดขึ้น
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				2) สถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ กิจกรรมที่มีลักษณะเด่นแตกต่างจากอาชีพปกติหรือ
อาชีพเดิมที่มีอยู่ในชุมชน โดยเอา เอกลักษณ์ที่มีอยู่และเป็นจุดเด่นของท้องถิ่นมาปรับเพื่อสร้างมูลค่าให้กับอาชีพ
				3) สถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ ควรจัดท�ำหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่น ทั้งด้านการแพทย์
แผนไทย การบริบาลต่าง ๆ เพื่อสร้างงานให้กลุ่มที่สนใจมีงานท�ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเซีย (Medical Hub in Asia)
		2.3 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
			 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นการด�ำเนินงานใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี
ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยมีการศึกษาข้อมูลจาก 2 โครงการ คือ 1) โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับ
เขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EEC) ด้ า นภาษา วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และการประกอบอาชี พ 10
อุตสาหกรรม และ 2) โครงการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
			 l ผลการตรวจสอบในภาพรวม
				1) การด�ำเนินโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม โดยมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากร จ�ำนวน 79 โรงเรียน 6,433 คน ซึ่งจากการติดตาม ตรวจสอบฯ พบว่าผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรได้รับการพัฒนา และมีหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน และ
องค์กรเอกชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินงานของสถานศึกษาจะไม่ได้รับงบประมาณโดยตรง
(โครงการ EEC) แต่จะเป็นการปรับโครงการให้เข้ากับพื้นที่เท่านั้น และสถานศึกษาบางส่วนยังขาดทรัพยากร
ที่จะด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่ EEC
				 2) การด�ำเนินโครงการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยด�ำเนินการกับสถานศึกษา 58 แห่ง
เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนและส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ ประชาสังคม พบว่ามีการวางแผน
การผลิตและพัฒนาก�ำลังคนโดยการจัดท�ำฐานข้อมูลก�ำลังคนเพื่อวางแผนการพัฒนาก�ำลังคนให้สอดคล้องกับ
ความต้ อ งการของตลาดแรงงานในพื้ น ที่ EEC มี ก ารต่ อ ยอด 5 อุ ต สาหกรรมเดิ ม (First S-Curve) และเพิ่ ม
5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) โดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง อย่างไรก็ตาม
ในการส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ ประชาสังคม เพื่อยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับ
ภาคผลิตและบริการใน EEC ยังพบว่าสถานศึกษาขาดการวางแผนก�ำลังคน การผลิตแรงงานระดับฝีมอื กึง่ ฝีมอื ให้ตรงตาม
ความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมหลัก ซึ่งการด�ำเนินการมีความล่าช้าถ้าเทียบกับการพัฒนาพื้นที่ EEC ที่พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) พัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ไปมากแล้ว สถานศึกษา
ยังด�ำเนินงานไม่ทนั ทัง้ ทางด้านหลักสูตร ด้านการวางแผนเพือ่ ผลิตก�ำลังคนให้ตรงกับความต้องการ 10 อุตสาหกรรมใหม่
แต่ครูผู้สอน และสื่ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการยังต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วนจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งขณะนี้
การผลิตนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานยังไม่สามารถตอบสนองตามที่สถานประกอบการต้องการ เช่น นักลงทุน
จากประเทศจีนได้เจรจากับวิทยาลัยเทคนิคระยองจะขอเป็นผู้จัดการศึกษาเองโดยใช้อาคารสถานที่ของวิทยาลัย
เพื่อผลิตนักศึกษาที่ตรงกับความต้องการในสถานประกอบการของตนเอง เป็นต้น
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			 l ข้อเสนอแนะ
				1) ควรให้สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จัดสรรบุคลากรให้เพียงพอ เพื่อการด�ำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายของโครงการ มีการสนับสนุน สือ่ วัสดุ อุปกรณ์ให้กบั สถานศึกษาขนาดกลางมากขึน้ และจัดการศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนตามสถานประกอบการ และควรมีการติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
				2) ควรให้สถานศึกษาในสังกัด สอศ.สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร สื่อ เทคโนโลยีให้ทันต่อการพัฒนา
ในพื้นที่ EEC
			 l ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
				เพือ่ พัฒนาก�ำลังคนตามความต้องการแรงงานทีใ่ ช้ความรูค้ วามสามารถและทักษะขัน้ สูงในการประกอบ
อาชีพของ 10 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม และส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการและประชาสังคมในการยก
ระดับมาตรฐานการศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
		2.4 การบริหารจัดการขยะ
			 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดำ� เนินโครงการ “ท�ำความดี
ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยมีมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐเป็นกิจกรรมหนึ่งของ
โครงการดังกล่าว เพื่อมุ่งเน้นให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ และน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยโครงการนี้ได้
เริ่มด�ำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมาย
ให้สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
และมีการติดตามผลการด�ำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง เชียงราย สงขลา และจังหวัดสตูล
			 l ผลการตรวจสอบในภาพรวม
				1) มีการประชุม ชีแ้ จงเพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับ ให้ตระหนัก
และเห็นความส�ำคัญในการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและ
มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน
				2) ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เกิดจิตส�ำนึก และให้ความร่วมมือในการลดและ
การคัดแยกขยะ การน�ำขยะกลับมาใช้ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
				3) สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาส่วนใหญ่จัดให้มีภาชนะจัดเก็บหรือรองรับ การคัดแยกขยะ
ทุกประเภท มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้มีการลดและการคัดแยกขยะจนบรรลุเป้าหมายที่น่าพอใจ
				4) สถานศึกษาส่วนใหญ่จดั ตัง้ ธนาคารขยะ การรีไซเคิลขยะและการท�ำปุย๋ จากขยะมูลฝอย เพือ่ น�ำมาใช้
ในสถานศึกษาและบริการชุมชน รวมทัง้ การให้ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการขยะทีถ่ กู วิธี มีการติดตามนิเทศและประเมินผล
การด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
				5) สถานศึกษาสังกัด สอศ. จัดกิจกรรมในรูปแบบของชมรมสิ่งแวดล้อมร่วมกับคนในชุมชน การเก็บ
ขยะมูลฝอยชายทะเล การดูแลรักษาป่าชายเลน และการเสริมสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสนับสนุนให้คนในชุมชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
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			 l ข้อเสนอแนะ
				1) ควรบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันระหว่างสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา และ
ชุมชน เช่น การจัดการและท�ำลายขยะ การเป็นวิทยากรให้ความรู้กับชุมชน และการเสริมสร้างจิตส�ำนึกตั้งแต่ระดับ
ครัวเรือน เป็นต้น
				2) ควรก�ำหนดนโยบายจากส่วนกลางหรือต้นสังกัดในการบริหารจัดการขยะให้ชดั เจน เพือ่ ให้หน่วยปฏิบตั ิ
ด�ำเนินงานได้อย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ
				3) ควรสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ และอุปกรณ์ ให้แก่สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา ในการบริหาร
จัดการขยะ การป้องกัน การดูแลรักษา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
				4) ควรสร้างขวัญก�ำลังใจให้บุคลากรที่รับผิดชอบการบริหารจัดการขยะ เพื่อให้การด� ำเนินงาน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสถานศึกษาขนาดเล็ก
				5) ควรพั ฒ นาความรู ้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การขยะอย่ า งเป็ น ระบบและยั่ ง ยื น
โดยการบูรณาการไว้ในทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนารูปแบบหรือนวัตกรรมในการบริหารจัดการขยะ
อย่างหลากหลายที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในชุมชน รวมทั้งการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการด�ำเนินงาน
				6) ควรก�ำหนดนโยบายการบริหารจัดการขยะให้เป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกหน่วยงานจะต้องด�ำเนินการ
และร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจัง พร้อมทั้งผลักดันให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ และบทลงโทษ
เมื่อมีการละเลยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
			 l ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
				ประชาชนและชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น รั บ ทราบสถานการณ์ แ ละปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม สร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก และ
ร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งร่วมกันดูแล รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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กระทรวงสาธารณสุข

1. ข้อมูลทั่วไป
		คณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลประจ�ำกระทรวงสาธารณสุข (ค.ต.ป. สธ.) ได้ก�ำหนดประเด็น
การตรวจสอบและประเมินผล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 6 โครงการ ซึ่งการด�ำเนินงานสอดคล้อง
ตามแนวทางที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด โดยมีส่วนราชการรับผิดชอบ ดังนี้
		1) กรมการแพทย์ ประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่
			(1) โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ
			 (2) โครงการสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาท
ในเขตภาคเหนือ
			 (3) โครงการวิกฤตโรคหัวใจปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)
		 2) กรมอนามัย ประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่
			 (1) โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
			 (2) โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. 2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
			 (3) โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนปี 2562
2. สรุปผลการด�ำเนินงานและข้อค้นพบที่ส�ำคัญ
		จากการติดตาม ตรวจสอบฯ มีข้อค้นพบที่ส�ำคัญ ดังนี้
		2.1 โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ
			 l ผลการตรวจสอบในภาพรวม
				ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุประจ�ำปี
งบประมาณ 2562 เป็นไปตามแผนและกิจกรรมที่ก�ำหนดไว้ มีการจัดประชุมคณะท�ำงานเพื่อวางแผนการด�ำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ ประชาชนทุกจังหวัดสามารถเข้าถึงบริการการให้ยาละลายลิม่ เลือด (Stroke Fast Track)
เพิ่มมากขึ้นในปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพหอผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) และศูนย์โรคหลอดเลือดสมองตามมาตรฐาน (Standard Stroke Center Certify :
SSCC) ผ่านมาตรฐานการประเมินของสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ คิดเป็นอัตราร้อยละ 93.33 ซึ่งมากกว่า
ค่าเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ (ร้อยละ 80) บุคลากรทางการแพทย์ทผี่ า่ นการอบรมการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
ทัว่ ประเทศสามารถนาํ ความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปปฏิบตั งิ านในหน่วยงานของตน ส่งผลให้สามารถลดอัตราการตายของโรคหลอด
เลือดสมองในโรงพยาบาลได้อย่างเชิงประจักษ์อัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ในโรงพยาบาลลดลง
ผลการดําเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 8.00 ซึ่งลดลงจากปีก่อน (ปี 2561 ร้อยละ 8.20) แต่ยังไม่ผ่านค่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
ไม่เกินร้อยละ 7.00 สถาบันประสาทวิทยายังได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในเรื่อง
ของปัจจัยเสี่ยง สัญญาณเตือนของโรค แนวทางการรักษาเมื่อพบอาการของโรค รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในชีวิตประจ�ำวัน
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			 l ข้อเสนอแนะ
				กระทรวงสาธารณสุขควรกาํ หนดให้การพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพือ่ ลดอัตราตายของผูส้ งู อายุ
ให้เป็นแผนงานระดับชาติ เพือ่ พัฒนาแนวทางในการสร้างอัตรากําลังส�ำหรับการดําเนินงานให้เพียงพอทีจ่ ะด�ำเนินการ
จัดตัง้ Stroke Unit และพัฒนาศูนย์โรคหลอดเลือดสมองตามมาตรฐาน (Standard Stroke Center Certify : SSCC)
และด�ำเนินการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ให้มีมาตรฐานจะสามารถลดการเกิดอัมพฤกษ์
อัมพาตได้ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพทางด้านการบริการเฉพาะทาง และเป็น
สถาบันฝึกอบรมแพทย์ทเี่ ชีย่ วชาญทางประสาทวิทยา ควรได้รบั การส่งเสริมให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศระดับภูมภิ าค
ทั้งทางด้านโครงสร้างการจัดการที่มีประสิทธิภาพมีความเป็นอิสระ คล่องตัว และมีงบประมาณที่เพียงพอส�ำหรับ
การลงทุนใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
		2.2 โครงการสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาท
ในเขตภาคเหนือ
			 l ผลการตรวจสอบในภาพรวม
				ผลการดําเนินงานโครงการสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการโรคหลอดเลือดสมอง
และโรคทางระบบประสาทในเขตภาคเหนือของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นั้น บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการและบริการทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองและ
โรคทางระบบประสาท มีเครือข่ายบริการและวิชาการด้านโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาทในเขต
ภาคเหนือ 2 เครือข่าย ในเขตสุขภาพที่ 2 และเขตสุขภาพที่ 3 และมีการเพิ่มจ�ำนวนเตียง Stroke Unit ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ ซึ่งเขตสุขภาพที่ 2 สามารถเพิ่มเตียง Stroke Unit ได้จ�ำนวน 92 เตียง จากที่ควรมี 52 เตียง
จึงเพียงพอต่อความต้องการ ส่วนเขตสุขภาพที่ 3 สามารถเพิ่มเตียง Stroke Unit ได้จ�ำนวน 22 เตียง จากที่ควรมี
59 เตี ย ง เนื่ อ งจากยั ง มี Stroke Unit ไม่ ค รบทุ ก จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด กํ า แพงเพชร และจั ง หวั ด ชั ย นาท
ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 จะสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง Stroke Unit ให้ครบทุกจังหวัด และเพิ่มจ�ำนวนเตียง Stroke
Unit ให้เพียงพอต่อความต้องการ ส่วนอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองภาพรวมของภาคเหนือ
อยู่ที่ร้อยละ 10.75 ซึ่งยังสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 7 เนื่องจากอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองมีอัตราที่สูงขึ้นและการเข้าถึงระบบบริการยังล่าช้า ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ป่วยยังขาด
ความรูใ้ นเรือ่ งสัญญาณเตือนของโรค การนําส่งผูป้ ว่ ยเพือ่ เข้ารับการรักษาพยาบาลล่าช้า โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
จึงมีการพัฒนาระบบ Stroke Fast Track อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานอย่างทัว่ ถึงและครอบคลุม มีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น อัตราป่วย อัตราตาย และความพิการจากการเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองลดลง
			 l ข้อเสนอแนะ
				กระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์ควรผลักดันและพัฒนาให้โรงพยาบาลศูนย์มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน Stroke Unit เพื่อสร้างเครือข่ายบริการด้านโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาท
สร้างความเข้มแข็งของ Service Plan สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และผู้ตรวจราชการ
เนือ่ งจากเป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะก่อให้เกิดความยัง่ ยืนของระบบสาธารณสุข ควรก�ำหนดเป็นแผนงานระดับชาติและมีการขยาย
รูปแบบการดําเนินงานในลักษณะเดียวกันไปยังพื้นที่ในภาคอื่น ๆ ของประเทศด้วย
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		2.3 โครงการวิกฤตโรคหัวใจปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)
			 l ผลการตรวจสอบในภาพรวม
				สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ได้ผลักดันและพัฒนาการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจเพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถและขยายบริการการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจในโรงพยาบาลต่าง ๆ ตามเครือข่ายบริการสุขภาพ
(Service Plan) ในปีงบประมาณ 2562 อัตราการตายในโรงพยาบาลของผู้ป่วย STEMI อยู่ที่ร้อยละ 8.41 ซึ่งลดลง
จากปีที่ผ่านมา (ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 9.84) ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือด
หรือขยายหลอดเลือดได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ผลการดําเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 79.50 ซึ่งต�่ำกว่าเป้าหมาย
ทีก่ ำ� หนดไว้ สาเหตุเกิดจากผูป้ ว่ ยยังมีความล่าช้าในการเข้าถึงบริการ และโรงพยาบาลบางแห่งยังไม่มคี วามพร้อมในการ
ให้ยาละลายลิ่มเลือด ในทางปฏิบัติแพทย์ยังขาดความมั่นใจในการให้ยา Streptokinase (SK) เนื่องจากมีโอกาส
เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยา เช่น ความดันโลหิตต�ำ่ แพ้ยา และภาวะเลือดออกผิดปกติ ส�ำหรับยาละลายลิม่ เลือด
Tenecteplase : TNK เป็นยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการเปิดหลอดเลือดหัวใจมากกว่ายา Streptokinase : SK แต่เป็นยา
ในบัญชียาประเภทบัญชี ง ซึ่งจะสามารถใช้ได้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีประวัติการแพ้ยา SK หรือเคยได้รับยา SK ภายใน
6 เดือน ท�ำให้ในทางปฏิบัติไม่สามารถใช้ยาได้จริง ศูนย์หัวใจบางแห่งยังไม่มีความพร้อมในการท�ำ Primary PCI
ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากอัตรากําลังของบุคลากรไม่เพียงพอต่อการให้บริการ การปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล
ด้านโรคหัวใจให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยการรายงานผ่านโปรแกรม Thai ACS Registry มีจ�ำนวนโรงพยาบาล
ที่ใช้โปรแกรม Thai ACS Registry เพิ่มมากขึ้นแต่การบันทึกข้อมูลยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันเนื่องจาก
ผู้ปฏิบัติงานมีภาระงานจ�ำนวนมากซึ่งสถาบันโรคทรวงอกได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้โปรแกรมเพื่อนํามา
ปรับปรุงพัฒนาให้ง่ายและสะดวกในการบันทึกข้อมูล หากการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Thai ACS Registry
มีความครบถ้วนสมบูรณ์จะท�ำให้ได้ขอ้ มูลทีแ่ ท้จริงเพือ่ ใช้ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและแก้ปญ
ั หาได้ตรงประเด็น
มากขึ้น
			 l ข้อเสนอแนะ
				1) กระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์ควรผลักดันให้ยา Tenecteplase : TNK เป็นยาในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ เพื่อการรักษาผู้ป่วย STEMI แทนการใช้ยา Streptokinase : SK ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เนื่องจาก
มีผลงานวิจัยรองรับว่ายา TNK มีประสิทธิภาพในการเปิดหลอดเลือดได้ดีกว่า การให้ยาไม่ยุ่งยากและมีโอกาสเกิด
ภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่าการใช้ยา SK ในการรักษาผู้ป่วย ดังนั้น แนวทางการรักษาผู้ป่วยในต่างประเทศจึงได้ใช้ยา
TNK เป็นยาหลัก เพื่อใช้ในการเปิดหลอดเลือดหัวใจ (Reperfusion Therapy) และมีงานวิจัยรองรับในด้าน Cost effectiveness ในการใช้ยา TNK ว่ามีความคุม้ ค่าเหนือกว่าการใช้ยา SK จึงควรให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในเรือ่ งดังกล่าว
เช่น กรมบัญชีกลาง ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรบั ทราบถึงปัญหา ข้อดี และแนวทางการรักษาโดยการใช้ยา
TNK เพื่อมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งจะส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด
				2) ควรก� ำ หนดทิ ศ ทางในการผลั ก ดั น การนํ า เข้ า ข้ อ มู ล ในโปรแกรม Thai ACS Registry ที่ ยั ง
ไม่ครอบคลุมโรงพยาบาลทั้งหมดในเขตสุขภาพ โรงพยาบาลเอกชน และโรงเรียนแพทย์ ร่วมกับกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน กระทรวงสาธารณสุข และ Service Plan ให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว และสะท้อนให้ทุกภาคส่วนเห็นถึง
ประโยชน์จากการนําเข้าข้อมูลลงในโปรแกรม เพื่อให้เกิดเป็นฐานข้อมูล Big Data ที่มีมาตรฐานเดียวกันและ
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ควรมีการสะท้อนปัญหาทั้งอัตราการตายในโรงพยาบาลและข้อมูลภาพรวมของประเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพและแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น
		2.4 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
			 l ผลการตรวจสอบในภาพรวม
				 กรมอนามัยได้ดําเนินงานโดยการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อสร้างแม่ลูกคุณภาพผ่านกลไก
คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (Maternal and Child Health Accreditation : MCH Board) ทุกระดับ
Service Plan และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.) และขับเคลื่อนการดําเนินงานมหัศจรรย์
1,000 วันแรกของชีวิต โดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย และ Health Literacy
ในประชาชนผ่านสือ่ ช่องทางต่าง ๆ และได้รบั การสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทีม่ สี ว่ นร่วม ผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ แต่ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดจ�ำนวนอ�ำเภอที่ขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ 1,000
วันแรกของชีวิต และตัวชี้วัดอัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ และจากการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานในระดับพื้นที่ พบว่าบุคลากรยังขาดองค์ความรู้
ความเข้าใจในสาระส�ำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและ
เด็กเล็ก พ.ศ. 2560 และจากการที่กรมอนามัยยังไม่มีการก�ำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางที่ชัดเจน
ในการถือปฏิบัติจึงส่งผลให้การสร้างการรับรู้ การสื่อสารการท�ำความเข้าใจที่จะก�ำหนดผู้รับผิดชอบในระดับจังหวัด
ยังไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตามผลจากการขับเคลื่อนการดําเนินงานส่งผลให้ชุมชนเกิดความร่วมมือในการดําเนินงานและ
มองเป้าหมายที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงสุดตามศักยภาพ ประชาชนมีความรู้ และตระหนักรู้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเฝ้าระวังดูแลตนเองในการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
			 l ข้อเสนอแนะ
			 กรมอนามั ย ควรเร่ ง ด� ำ เนิ น การสร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจให้ กั บ บุ ค ลากรในพื้ น ที่ ร วมทั้ ง ก� ำ หนด
หลักเกณฑ์ วิธีการเพื่อใช้ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
ให้ครอบคลุม และใช้กลไกที่มีอยู่ในระดับกระทรวงสาธารณสุข เช่น เขตสุขภาพ, Service Plan หรือคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอ�ำเภอ (พชอ.) เป็นเครือ่ งมือในการช่วยถ่ายทอดและผลักดันนโยบายแนวทางการปฏิบตั งิ าน
ลงไปสู่ระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ให้ประสบผลส�ำเร็จ ปัญหาอัตราการตายของมารดา
ที่ยังสูงและผลการดําเนินงานในปี 2562 ไม่บรรลุเป้าหมายนั้น ควรทบทวนยุทธศาสตร์การท�ำงานและพัฒนา
ให้มีแผนงานแก้ไขปัญหาด้วยมาตรการเชิงบูรณาการตามปัจจัยแวดล้อมใหม่
		2.5 โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
			 l ผลการตรวจสอบในภาพรวม
				การดํ า เนิ น งานขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา
การตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. 2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ภาพรวมบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด และได้รับการสนับสนุนการดําเนินงานจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การออกกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังไม่ครบทั้ง 5 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
และกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์อยูร่ ะหว่างการรอประกาศใช้กฎกระทรวง
และกระทรวงมหาดไทยอยู่ในขั้นตอนยกร่างกฎกระทรวง ซึ่งการออกกฎกระทรวงยังไม่ครบทั้ง 5 กระทรวงหลักนั้น
ส่งผลกระทบถึงการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ อีกทั้งการชี้แจงประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ถึงแนวทางปฏิบตั ิ
ภายใต้กฎกระทรวงยังไม่ครอบคลุมในระดับพื้นที่ท�ำให้การด�ำเนินการขับเคลื่อนการถ่ายทอดไม่ครอบคลุมและ
ขาดความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ ท�ำให้เห็นว่าผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละการตั้งครรภ์ซ�้ำ
ในหญิงอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี อยูท่ รี่ อ้ ยละ 14.86 เป้าหมายก�ำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 14.50 จึงยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก�ำหนด สาเหตุหลักของการตั้งครรภ์ซ�้ำในวัยรุ่นเกิดจากขาดความรู้ที่ถูกต้องในการคุมก�ำเนิด ขาดความตระหนัก
ในการป้องกันการคุมก�ำเนิด และสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากบางโรงพยาบาลยังไม่ให้บริการคุมก�ำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร
แก่วัยรุ่นหลังคลอด หลังแท้ง และก่อนออกจากโรงพยาบาล เมื่อวัยรุ่นไม่ได้กลับมาตรวจหลังคลอดจึงท�ำให้ไม่ได้รับ
บริการและเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ซำ�้
			 l ข้อเสนอแนะ
				 กรมอนามัยควรเสนอกลไกระดับนโยบายตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุน่ ทีม่ ผี บู้ ริหารระดับสูงของทุกกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องอยู่ เรือ่ ง การออกกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายให้ครบทัง้ 5 กระทรวงหลัก ซึง่ ยังขาดการประกาศใช้
กฎกระทรวงของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทย เพื่อหาแนวทาง
ในการแก้ ไขปั ญ หาร่ ว มกั บ กระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ อ งเนื่ อ งจากปั ญ หาดั ง กล่ า วส่ ง ผลกระทบถึ ง การปฏิ บั ติ ง าน
ในระดับพื้นที่ นอกจากนี้ ให้รับเอาข้อมูลปัญหาความตระหนักรู้ของวัยรุ่นรวมทั้งการให้บริการคุมก�ำเนิดด้วยวิธี
กึ่งถาวรหลังคลอดไปเพิ่มประเด็นปรับปรุงยุทธศาสตร์ในปีต่อ ๆ ไปด้วย และควรมุ่งเป้าหมายไปที่ประชากรวัยรุ่น
กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงให้มากขึ้น
		2.6 โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนปี 2562
			 l ผลการตรวจสอบในภาพรวม
				ผู ้ บ ริ ห ารกระทรวงสาธารณสุ ข ทุ ก ระดั บ ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นโครงการพั ฒ นาระบบ
การดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนและแก้ไข
ปัญหาร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผลการดําเนินงานภาพรวมบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถ
ดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ดีขึ้นจากกลุ่มติดเตียงเป็นกลุ่มติดบ้าน และจากกลุ่มติดบ้านเป็นกลุ่มติดสังคมและดูแล
ช่วยเหลือตนเองได้ เป้าหมายในปีงบประมาณ 2562 กําหนดให้มตี ำ� บลทีม่ รี ะบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูส้ งู อายุระยะยาว
(Long Term Care) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 สามารถดําเนินงานได้ร้อยละ 86.59 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก�ำหนด
ส่วนตัวชี้วัดผู้สูงอายุเข้าถึงหรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวไม่น้อยกว่า 200,000 คน
ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด มีผู้สูงอายุเข้าถึงหรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลผู้สูงอายุจ�ำนวน
180,821 คน ซึ่งเกิดจากผู้สูงอายุในโครงการย้ายที่อยู่อาศัยออกจากพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ เสียชีวิตขณะเข้าร่วม
โครงการ และจ�ำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเปลี่ยนกลุ่มจากกลุ่มติดบ้านเป็นกลุ่มติดสังคมและออกจากโครงการ
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ในปีงบประมาณ 2562 ระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุที่จ�ำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ระยะยาวยังไม่ครอบคลุมผูส้ งู อายุทงั้ หมด กรมอนามัยซึง่ เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลือ่ นควรผลักดันให้มกี ารรณรงค์
และเชิญชวนให้มีการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ และบูรณาการความร่วมมือกับ
ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้พื้นที่เข้าร่วมโครงการ Long Term Care เนื่องจากหากพื้นที่ใดไม่เข้าร่วม
โครงการกับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะท�ำให้ขาดทีม Care Manager Caregiver เนื่องจากเป้าหมาย
การผลิต Care Manager Caregiver จะเน้นพืน้ ทีท่ เี่ ข้าร่วมโครงการ ประกอบกับหน่วยงานสาธารณสุขในระดับพืน้ ที่
และหน่วยงานท้องถิ่นยังมีประเด็นความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในเรื่องการเบิกจ่ายเงินผ่านศูนย์พัฒนาศูนย์คุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ และยังขาดความมั่นใจในการใช้จ่ายเงินงบประมาณว่าถูกต้องตามระเบียบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ก�ำหนดหรือไม่ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงิน
			 l ข้อเสนอแนะ
			 เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลผู้สูงอายุ ดังนั้น กรมอนามัยควรก�ำหนดขอบเขต
และทิศทางการดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม นอกเหนือจากกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง ซึ่งจะเชื่อมโยงกับ
กลุม่ วัยเด็กทีอ่ ตั ราการเกิดลดน้อยลงแต่กลุม่ ผูส้ งู อายุมมี ากขึน้ ควรผลักดันให้มกี ารรณรงค์และเชิญชวนให้มกี ารประเมิน
คัดกรองผูส้ งู อายุให้ครอบคลุมในทุกพืน้ ที่ และประเทศไทยควรมีนโยบายส่งเสริมให้มกี ารเพิม่ ประชากรหรือนําผูส้ งู อายุ
มาท�ำงานให้เกิดประโยชน์มากขึ้นเนื่องจากวัยแรงงานลดน้อยลง
			 l ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
				ประชาชนได้มีความรู้ ความตระหนักรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและสัญญาณเตือนของโรคให้กับ
ประชาชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบการดูแลรักษา บริการรักษาได้ทันเหตุการณ์ ลดอัตราตาย และความพิการ
จากการเจ็บป่วย
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268 รายงานผลการตรวจสอบและประเมิ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครัง้ ที่ 2

20
กระทรวงอุตสาหกรรม

270

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

20

กระทรวงอุตสาหกรรม

1. ข้อมูลทั่วไป
คณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลประจ�ำกระทรวงอุตสาหกรรม (ค.ต.ป. อก.) ได้กำ� หนดประเด็น
การตรวจสอบและประเมินผล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 2 ประเด็น คือ 1) ประเด็นการพัฒนา
อุตสาหกรรมศักยภาพ และ 2) ประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งการด�ำเนินงานสอดคล้อง
ตามแนวทางที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด
2. สรุปผลการด�ำเนินงาน และข้อค้นพบที่ส�ำคัญ
2.1 ประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
การจัดท�ำโครงการตามประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพทีท่ ำ� การตรวจสอบติดตามและประเมินผล
ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (S - Curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปและกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S - Curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมดิจิทัล และ
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร มีความจ�ำเป็นและเหมาะสมกับการเพิม่ ศักยภาพการผลิตและการแข่งขันให้แก่อตุ สาหกรรม
ของประเทศ ซึง่ อาศัยจุดแข็งฐานการผลิตเดิมด้านยานยนต์และด้านเกษตรกรรม ในการพัฒนาเพิม่ ศักยภาพอุตสาหกรรม
ที่ท�ำรายได้ให้แก่ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
		

l

ผลการตรวจสอบในภาพรวม
1) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพทั้ง S - Curve และ New S - Curve ปัจจุบันอยู่ภายใต้
ร่มใหญ่การยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและนวัตกรรม โดยส่วนใหญ่เน้นการเพิม่ ผลผลิต
(Productivity) โดยการพัฒนาด้านบุคลากรและการพัฒนาการจัดการทั่ว ๆ ไป ยังขาดจุดมุ่งด้านนวัตกรรม ไม่ว่าด้าน
กระบวนการผลิตและด้านผลิตภัณฑ์ (Product) รวมตลอดถึงการเพิ่ม Digital โดยการวิเคราะห์ประเมินสถานะของ
โรงงานตามหลักการอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย ยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์สากล และเพิง่ จะอยูใ่ นขัน้ ตอนของ
การเรียนรูจ้ ากผูเ้ ชีย่ วชาญจากประเทศเยอรมนีจำ� เป็นต้องหาวิธ/ี แนวทางเร่งรัดการขยายองค์ความรูด้ า้ นนีใ้ ห้แพร่กระจาย
อย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์
2) การด�ำเนินโครงการที่ผ่านมา ส่วนมากเป็นการจ้างที่ปรึกษาด�ำเนินการ ซึ่งมีระเบียบขั้นตอน
การจัดซือ้ จัดจ้างอันเป็นอุปสรรคต่อการจ้างทีป่ รึกษาและท�ำให้ระยะเวลาการด�ำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ
สัน้ ลงการด�ำเนินโครงการจ้าง อาจมีคณ
ุ ภาพของงานไม่เป็นไปตามความคาดหวังของส่วนราชการโดยเน้นปริมาณของ
ผลผลิตที่กำ� หนดค่าเป้าหมายเป็นส�ำคัญมากกว่าประสิทธิภาพและคุณภาพของงานเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามนโยบายของรัฐในขณะที่บางส่วนราชการ เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ปรับเปลี่ยนจากการจ้างที่ปรึกษา
ด�ำเนินการเป็นการใช้บคุ ลากรของส่วนราชการด�ำเนินการเองก็มปี ญ
ั หาในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณความเชีย่ วชาญ
เฉพาะด้านที่จะให้ค�ำแนะน�ำ ฝึกอบรม และอื่น ๆ
		

l

ข้อเสนอแนะ
1) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ควรให้ความส�ำคัญกับการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมศักยภาพให้เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการรายใหม่ทไี่ ม่เคยเข้าร่วมโครงการได้มโี อกาสเข้ามา
รับบริการ เพราะสังเกตเห็นว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมักจะเข้าซ�้ำโครงการของกระทรวง เป็นประจ�ำ
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หลาย ๆ ครั้ง โรงงานมีศักยภาพในการช่วยตัวเองได้ก็ควรแนะน�ำให้ไปใช้บริการจากที่ปรึกษาภาคเอกชนโดยตรง
หรือควรขยับจากโครงการที่เน้นการเพิ่มผลิตภาพไปสู่โครงการที่เป็นยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม 4.0 ที่เน้นนวัตกรรม
มากกว่าการเพิ่มศักยภาพการผลิตเพียงอย่างเดียว
				2) กสอ. ควรเน้นการสร้างผู้ประกอบการที่สามารถสร้างงานวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑ์เองได้
จะท�ำให้อุตสาหกรรมไทยยกระดับได้ดีกว่าการรับจ้างผลิต
3) กรณี ที่ ผู ้ ป ระกอบการมี โ ครงการที่ ก� ำ ลั ง จะลงทุ น สร้ า งโรงงานใหม่ กสอ. ควรช่ ว ยแนะน� ำ ว่ า
กิจการนั้นว่ามีโอกาสจะได้รับการส่งเสริมและการลงทุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กสอ.
ควรจะช่วยแนะน�ำว่ากิจการนั้น มีโอกาสได้รับการส่งเสริม และการลงทุน จาก BOI หรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะถ้าเป็น
โครงการตาม S - Curve และ New S - Curve ก็จะได้สทิ ธิประโยชน์มากกว่าปกติถา้ ลงทุนในเขต EEC เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ
สามารถแข่งขันได้มากยิ่งขึ้น
4) ผู ้ ป ระกอบการรายใดที่ มี ก ารส่ ง เสริ ม การรั บ นั ก ศึ ก ษามาฝึ ก งานในบริ ษั ท ฯ กสอ. ควรศึ ก ษา
รายละเอียดข้อก�ำหดและเงื่อนไขในการรับนักศึกษามาฝึกงาน โดยเฉพาะด้านการวิจัยพัฒนา การออกแบบการผลิต
เครื่องมือ/เครื่องจักรโรงงาน เพื่อประสานบริษัท/โรงงาน และผู้ประกอบการอื่น ๆ น�ำไปพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์จริง สามารถน�ำไปประยุกต์กับการท�ำงานในอนาคต
5) กสอ. ควรส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนจัดซื้อหรือส่งเสริมให้มีระบบจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ถูกกฎหมายให้ผปู้ ระกอบการเช่าเวลาใช้หรือโดยวิธอี นื่ ๆ เพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยและอ�ำนวยความสะดวก ทัง้ นี้ อาจจัดตัง้ กลุม่ /
สมาคม ขึ้นมาด�ำเนินการ หรือใช้กลุ่ม/สถาบันที่มีอยู่ดำ� เนินการภายใต้โครงการช่วยเหลือของรัฐในระยะแรก
6) การคัดเลือกผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมใด เช่น กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์เข้าร่วมโครงการ
ยกระดับ กสอ. ควรพิจารณาให้มผี ปู้ ระกอบการทีห่ ลากหลาย ตัง้ แต่ตน้ น�ำ 
้ คืองานวิจยั ศึกษาออกแบบและผลิตกลางน�ำ้
คืองานรับจ้าง หลอม หล่อ กลึง ฯลฯ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ปลายน�้ำ  คืองานด้านอุปกรณ์เสริมและตกแต่ง
ยานยนต์ รวมถึงการขนส่งและติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อสร้างผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร ซึ่งในอนาคต
หากใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือพลังงานรูปอืน่ ทีไ่ ม่ใช่เครือ่ งยนต์นำ�้ มันชิน้ ส่วนยานยนต์อาจจะน้อยลงมาก ผูป้ ระกอบการไทย
อาจผลิตได้เองทั้งคัน รวมทั้งยังสามารถน�ำองค์ความรู้และโรงงานไปใช้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อื่น ๆ เช่น รถไฟฟ้า รถไฟ
ระบบราง ฯลฯ ต่อไป
7) การเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการไม่ได้เน้นการวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริง กสอ. ควรวิเคราะห์ตาม
ความเหมาะสมของการเข้าร่วมโครงการของสถานประกอบการเกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงหาสถานประกอบการ
ให้ได้จำ� นวนตามเป้าหมายของโครงการตามทีท่ ปี่ รึกษาโครงการจัดหาให้แต่ควรพิจารณาถึงประโยชน์ทสี่ ถานประกอบการ
จะได้รบั และก่อให้เกิดประสิทธิภาพของการเข้าร่วมโครงการและควรคัดเลือกสถานประกอบการทีจ่ ะเข้าร่วมโครงการ
เป็นการล่วงหน้า โดยอาจขึ้นบัญชีไว้ก่อนได้รับงบประมาณโครงการ ทั้งนี้ ควรเน้นการประชาสัมพันธ์โครงการ
ไปสูส่ ถานประกอบการเป้าหมาย เพือ่ ให้มผี ปู้ ระกอบการสมัครเข้ามารับการคัดเลือกมากขึน้ เพือ่ จะได้ผเู้ ข้าร่วมโครงการ
ทีต่ รงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ควรพัฒนาและมีขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ ป็น One stop service เพือ่ ช่วยให้สถานประกอบการ
เข้าถึงข้อมูลความช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
8) กระทรวงอุตสาหกรรมควรจัดตั้งหน่วยงานที่เป็น Competence Center ในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเป็นกลไกให้กับผู้ประกอบการในการเข้ามารับค�ำปรึกษาแนะน�ำ  เป็น One stop service
ทีผ่ ปู้ ระกอบการสามารถขอความช่วยเหลือในเรือ่ ง solution เทคโนโลยีตา่ ง ๆ ได้ เช่นเดียวกับในเยอรมนีทมี่ โี ปรแกรม
ที่เรียกว่า 2 plus 2 ที่เป็นเหมือนโครงการศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยี หากผู้ประกอบการมีด�ำเนินงานในเรื่องนี้ก็จะให้
การสนับสนุนในเรื่องเงินทุน
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9) ส�ำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ในฐานะหน่วยงานที่อุดหนุนสถาบันไทย - เยอรมัน
ด�ำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ควรเน้นการพัฒนาหลักสูตรโมเดลรูปแบบใหม่ ๆ ให้เป็น
มาตรฐาน และขยายผลในรูปการสร้างวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญ ทีป่ รึกษา หรือ SI (System Integrator) ของหน่วยงานเครือข่าย
กิจการเป้าหมาย บริษทั ทีป่ รึกษา เพือ่ ไปด�ำเนินการในเชิงธุรกิจ โดยสถาบันจะยังคงมีการด�ำเนินการอยู่ แต่เป็นลักษณะ
น�ำร่อง พัฒนาปรับปรุงเพือ่ ให้ได้หลักสูตร โมเดลหรือรูปแบบการพัฒนาทีด่ ยี งิ่ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวเทียบให้กบั การด�ำเนินงาน
ขยายผลกับหน่วยงานเครือข่าย กิจการเป้าหมาย วิทยากร ผูเ้ ชีย่ วชาญ ทีป่ รึกษา เป็นต้น เนือ่ งจากสถาบันไทย - เยอรมัน
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ โดยมีเครือข่ายสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มากกว่า 10 แห่ง ร่วมด�ำเนินการ
ในการพัฒนา Robotic Prototype 85 ต้นแบบ ประเด็นองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญตลอดจนกระบวนการ
การด�ำเนินงานให้ได้มาตรฐานเดียวกัน จึงเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งใส่ใจ เพือ่ ให้ไปต้นแบบทีด่ ี นอกจากนีค้ วรค�ำนึงถึงการขยายผล
การน�ำต้นแบบไปพัฒนาต่อยอด
10) โครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจและสอดรับกับยุทธศาสตร์ฯ เนื่องจากในแต่ละปี ประเทศต้อง
น�ำเข้าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม ปีละกว่า 25,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้น
ตลอดเวลาเพราะว่าประชากรเข้าสูผ่ สู้ งู วัยเพิม่ ขึน้ และค่าแรงงานสูงขึน้ หายากขึน้ ดังนัน้ ควรให้การสนับสนุนงบประมาณ
ให้สถาบันไทย - เยอรมัน เป็นแกนหลักในการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องและท�ำให้เกิดการบูรณาการตามแผนงาน
11) ควรให้ผู้ด�ำเนินโครงการและเครือข่ายน�ำองค์ความรู้จากการพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัตแิ ละรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมทุกเรือ่ งไปเผยแพร่ให้นกั เรียน นักศึกษา และผูส้ นใจทัว่ ไป เข้ามาศึกษา
หาความรู้ และเตรียมความพร้อมส�ำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณถัดไปโดยใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น
ระบบ E-Learning ของสถาบันไทย - เยอรมัน เครือข่ายหน่วยงานสถาบันการศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการการเผยแพร่รายงาน
ผลการด�ำเนินงานที่มีรายละเอียดเพียงพอ และการดูงานที่โครงการได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จ เป็นต้น
2.2 ประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพือ่ ก้าวสูก่ ารพัฒนาทีส่ มดุลและยัง่ ยืน ลดข้อขัดแย้ง
กับชุมชน และสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ราชการต่างกระทรวง และหน่วยงานในระดับจังหวัดผ่านโครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โครงการยกระดับอุตสาหกรรม
เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว โครงการบริหารจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม และโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
รีไซเคิลของเสียจากกระบวนการผลิตและซากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
		

ผลการตรวจสอบในภาพรวม
1) โครงการพั ฒ นาเมื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เวศและโครงการยกระดั บ อุ ต สาหกรรมให้ เ ป็ น มิ ต ร
ต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งโครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมเป็นโครงการที่ต้องได้รับ
ความร่วมมือประสานงานและบูรณาการการท�ำงาน ระหว่างหน่วยงาน หลายหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนจังหวัด
ที่ผ่านมายังมีปัญหาอุปสรรคและความไม่เพียงพอในการประสานงานระหว่างหน่วยงานท�ำให้การด�ำเนินงาน
การพั ฒ นาเมื อ งสิ่ ง แวดล้ อ มยั่ ง ยื น และการจั ด การกากอุ ต สาหกรรมให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายและมี ค วามยั่ ง ยื น
เป็นไปอย่างล่าช้าไม่สอดคล้องประสานไม่มีเป้าหมายร่วมที่ชัดเจนต่างคนต่างท�ำ นอกจากนี้ ยังขาดการชี้น�ำในระดับ
นโยบายอีกด้วย
l
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				2) เนื่องจากจ�ำนวนผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมมีจ�ำนวนมาก (โรงงานจ�ำพวกที่ 3 มีประมาณ
70,000 ราย) หากด�ำเนินโครงการเหมือนที่ผ่า นมา คื อ ก� ำ หนดตามตั วชี้ วัด และด�ำ เนิ นการตามงบประมาณ
จะท�ำให้จ�ำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการน้อยราย การขยายผลในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ของภาคอุตสาหกรรมไทยจึงเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่ได้รับผลส�ำเร็จ ดังนั้น จ�ำเป็นต้องหาแนวทางเร่งรัดขยายผล
ให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของโครงการส่งเสริมและพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ และน�ำผลการด�ำเนิน
โครงการที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง
		

l

ข้อเสนอแนะ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ควรประสานความร่วมมือกับส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
(สอจ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ในการด�ำเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นรูปธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่
ท�ำให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการร่วมกัน
2) กรอ. ควรพิจารณาจัดท�ำโครงการให้ตอบสนองแนวทางการพัฒนาและบริบทในพื้นที่ รวมทั้ง
เน้นย�้ำให้โครงการที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศด�ำเนินการในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่ โดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ กรอ. ต้องประสานงานกับประชาชนโดยรอบของพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท�ำแผน การพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศผนวกเข้ากับแผนพัฒนาจังหวัด โดยก�ำหนดประเด็นปัญหาและขั้นตอนการด�ำเนินการที่ชัดเจน
เช่นเดียวกับการพัฒนาเมืองเชิงนิเวศต้นแบบของญี่ปุ่น
3) กรอ. จะต้องร่วมด�ำเนินการกับ สอจ. พัฒนาโรงงานในพื้นที่ทุกโรงให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
หรือเป็นอุตสาหกรรมสะอาดพร้อมกับประสานความร่วมมือของหน่วยงานและภาคประชาชน
4) กรอ. ควรใช้ ข ้ อ มู ล ของกรมควบคุ ม มลพิ ษ ที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว มาเป็ น ฐานข้ อ มู ล และประสานกั บ
หน่วยงานหลักที่เป็นผู้ดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อม น�ำข้อมูลที่เป็น Core มาประเมินค่าในแต่ละปีว่ามีการเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางใด
5) กรอ. ควรกระจายอ�ำนาจไปยัง สอจ. ทุกจังหวัด เพือ่ ให้แต่ละจังหวัดเป็นผูร้ บั ผิดชอบลดความซ�ำ้ ซ้อน
ในการด�ำเนินงานโดย กรอ. สนับสนุนองค์ความรูว้ ชิ าการและงบประมาณให้ สอจ. อย่างต่อเนือ่ ง รวมตลอดถึงอัตราก�ำลัง
เจ้าหน้าที่
6) ควรตรวจสอบติ ด ตามและประเมิ น ความสามารถของโรงงานบ� ำ บั ด /ก� ำ จั ด กากอุ ต สาหกรรม
ที่ได้รับอนุญาต ให้รับบ�ำบัด/ก�ำจัดกากอุตสาหกรรมตามความเป็นจริง และต่อเนื่องและยกเลิกใบอนุญาตโรงงาน
ที่ไม่มีความเหมาะสม ที่จะให้รับก�ำจัด/บ�ำบัดกากอุตสาหกรรมอีกต่อไป
7) กรอ. ควรมี ก ารสรุ ป ประเมิ น ผลในการการยกระดั บ อุ ต สาหกรรมเข้ า สู ่ อุ ต สาหกรรมสี เขี ย ว
เพื่อการปรับปรุงกระบวนการส่งเสริม/ยกระดับโรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวให้มีประสิทธิภาพ และโรงงานมีการ
พัฒนาตนเองเข้าสู่ระบบที่สูงขึ้น (ปัจจุบันส่วนใหญ่ยังอยู่ระดับที่ 1 - 2 ซึ่งมีอายุของใบรับรองเพียง 1 และ 2 ปี
ตามล�ำดับ)
		

l

ประเด็นที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจ
จากการตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการตามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร
ได้รับทราบถึงปัญหาการขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมอันเนื่องมาจากข้อก�ำหนดที่ต้องให้นักวิจัยน�ำเสนอผลงาน
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การศึกษาวิจัยทดลอง และต้องมีการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ ซึ่งข้อเท็จจริงนั้นผู้ประกอบการเป็นผู้ด�ำเนินการ
ศึกษาวิจยั และทดลองเป็นหลัก โดยมีนกั วิชาการจากสถานศึกษาร่วมด้วยตามการว่าจ้าง นอกจากนี้ เมือ่ ผลิตผลิตภัณฑ์
เครือ่ งมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ทผี่ า่ นการวิจยั พัฒนาแล้วแต่ไม่สามารถจ�ำหน่ายในตลาดทัง้ ต่างประเทศและในประเทศได้
เนื่องจากยังไม่ผ่านการตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์จากหน่วยรับรอง สาเหตุส�ำคัญประเทศไทยยังไม่มีศูนย์ทดสอบฯ
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ จึงต้องส่งไปทดสอบต่างประเทศท�ำให้เสียค่าใช้จา่ ยและเวลามาก และยังอาจเป็นเหตุให้พลาดโอกาส
ในเชิงธุรกิจอีกด้วยจากการชิงจดสิทธิบัตรของคนอื่น ค.ต.ป. อก. จึงมีข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้
1) มอบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณาทบทวนข้ อ ก� ำ หนด และวิ ธี ก ารขอขึ้ น ทะเบี ย น
บัญชีนวัตกรรมเพื่อเอื้ออ�ำนวยแก่ผู้ประกอบการที่ท�ำการศึกษาวิจัยพัฒนาและทดลองผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องมือทางการแพทย์และสุขภาพให้สามารถขอขึ้นทะเบียนเองได้
2) มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์และสุขภาพ
เพื่ อ ให้ ก ารรั บ รองผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์ ท่ี ค นไทยผลิ ต ขึ้ น โดยไม่ ต ้ อ งส่ ง ไปทดสอบยั ง ต่ า งประเทศ
เพื่อให้มีโอกาสทางการค้าและมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ
		

l

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Better life)
ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
องค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ
		 และประเมินผลภาคราชการ คณะต่าง ๆ

280

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการกลุ่มกระทรวง
1

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง คณะที่ 1

1. รองศาสตราจารย์กุลภัทรา สิโรดม
2. นางกรรณิการ์ งามโสภี
3. นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ
4. นายประสิทธิ์ โอสถานนท์
5. นางอัญชลี เต็งประทีป
6. ผู้ตรวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
(นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย)
7. ผู้อ�ำนวยการกองประเมินผล 1
ส�ำนักงบประมาณ
(นายอภิชาติ รัตนราศรี)
8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(นายบุญชุบ ส่งตระกูลศักดิ์)
9. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(นางสาวอโนมา จัตตารีส์)

2

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง คณะที่ 2

1. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
2. นางสาวจิราภรณ์ ตันติวงศ์
3. นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ
4. นายบุญเลิศ เลิศเมธากุล
5. นางพนิดา ไพศาลยกิจ
6. ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
(นางสาววรวรรณ พลิคามิน)
7. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาระบบจ�ำแนกต�ำแหน่งและค่าตอบแทน
(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์)
8. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ
(นางศศิธร สีมาวงศ์)

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
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3

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง คณะที่ 3

1. รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ
2. นายประสัณห์ เชื้อพานิช
3. ศาสตราจารย์พรายพล คุ้มทรัพย์
4. นางวนิดา สักการโกศล
5. นายภูมิ ภูมิรัตน
6. หัวหน้าผู้ตรวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี
(พันต�ำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์)
7. นางอารีย์รัศมิ์ ทีฆะพันธุ์
9. นักบัญชีช�ำนาญการพิเศษ
(นางสาวกชพร รักอยู่)

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการกลุ่มจังหวัด
4

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
2. ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณมาลา
3. นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ
4. นายมนูญ สรรค์คุณากร
5. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
6. นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
7. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายสมบูรณ์ ศิริเวช)
8. ผู้ตรวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
(นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต)
9. ผู้อำ� นวยการกองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�ำนวยการกองติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
(นางศิริเนตร กล้าหาญ)
10. ผู้อำ� นวยการกองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาค
และความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(นายธนศักดิ์ มังกโรทัย)
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ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม

อนุกรรมการและเลขานุการร่วม

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการเฉพาะกิจ
5

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 1

1. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
2. รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน
3. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
4. นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
5. นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
6. นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
7. รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ
(นายภูมิรักษ์ ชมแสง)
8. ผู้อำ� นวยการกองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�ำนวยการกองติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
(นางศิริเนตร กล้าหาญ)
9. รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(นายวิชญายุทธ บุญชิต)
10. นักบัญชีชำ� นาญการพิเศษ รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน
(นางสาวอุไรวรรณ รุกขวัฒนกุล)

6

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 3

1. รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน
2. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
3. นางสาวนันทน์ ถาวรังกูร
4. นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล
5. นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร
6. ผู้อำ� นวยการกองจัดท�ำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3
(นางสาวรัชนี เครือรัตน์)
7. ผู้อำ� นวยการส�ำนักพัฒนาระบบจ�ำแนกต�ำแหน่งและค่าตอบแทน
(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์)
8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
(นางสาวจิตรลดา พิศาลสุพงศ์)

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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องค์ประกอบคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการประจ�ำกระทรวง
1

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี

1. นายวรวิทย์ จ�ำปีรัตน์
2. นางเพ็ญจา อ่อนชิต
3. นายจ�ำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์
4. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
5. นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์
6. ผู้ตรวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี
(นายจิรายุ นันท์ธราธร)
7. นักวิชาการตรวจสอบภายในช�ำนาญการพิเศษ
รักษาการในต�ำแหน่งผู้อำ� นวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
(นางสาวสุวพันธ์ จารุพันธ์)
8. ผู้อำ� นวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
(นางเพลินพิศ โพธิสัตย์)

2

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ�ำกระทรวงกลาโหม

1. พลเอก บัณฑิต เนียมทันต์
2. พลเรือเอก วีรพล วรานนท์
3. พลเอก รังสาทย์ แช่มเชื้อ
4. พลอากาศเอก ณรงค์ เหล่าธีระเชาวน์
5. พลโท ทวี แจ่มจ�ำรัส
6. ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม
(พลตรี ภราดร จินดาลัทธ)
7. รองผู้อำ� นวยการส�ำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม
(พันเอก เกียรติสกุล จันทนา)
8. ผู้อำ� นวยการกองตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
ส�ำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม
(พันเอก โยธิน พิมพการ)
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ�ำกระทรวงการคลัง

1. นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์
2. นายวีระชัย ตันติกุล
3. นายวินัย วิทวัสการเวช
4. นายประกอบ ตันติยาพงศ์
5. นางทมยันตี โปษยานนท์
6. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
(นายจ�ำเริญ โพธิยอด)
7. ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
(สิรินท์รัฐ มหาลี้ตระกูล)
8. นักวิชาการตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวเพ็ญศิริ เพชรไข่)

4

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ�ำกระทรวงการต่างประเทศ

1. นางจิตริยา ปิ่นทอง
2. นางนวลพรรณ มหาคุณ
3. นางศรีพนม บุนนาค
4. นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล
5. นางอมรา อินทวงศ์
6. รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้ากลุ่มอ�ำนวยการ
(นายภาสกร ศิริยะพันธุ์)
7. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
(นางสาวเนตรชนก เกษโรจน์)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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5

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ�ำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1. นายสมบัติ คุรุพันธ์
2. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร
3. นายนรวัฒน์ สุวรรณ
4. นายสุพล ศรีพันธุ์
5. นายศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ
6. ผู้อำ� นวยการกองพัฒนาระบบบริหาร
(นางดุลยรัตน์ นิธิกฤตานุสรณ์)
7. ผู้อำ� นวยการกองตรวจสอบภายใน
(นางสาวสุภาพร โทนสุวรรณ)
8. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
กองพัฒนาระบบบริหาร
(นายศุภศิลป์ คงอัครเดชา)

6

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ�ำกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

1. นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว
2. รองศาสตราจารย์จิตตินันท์ เดชะคุปต์
3. นางชูสม รัตนนิตย์
4. นางลักขณา บุญสนอง
5. นางสุธาทิพ ธัชยพงษ์
6. ลาออก
7. ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(นางสาวปรานิดา ค้าสม)
8. ผู้อํานวยการกลุ่มการตรวจราชการ กองตรวจราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(นายศราวุธ มูลโพธิ)์
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

7

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ�ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. นายเฉลิมพร พิรุณสาร
2. นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์
3. นางสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์
4. นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ
5. นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ
6. ผู้อำ� นวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นางละออ ขันธรักษ์)
7. ผู้อำ� นวยการส�ำนักพัฒนาระบบบริหาร
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม)
8. ผู้อำ� นวยการส�ำนักตรวจราชการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา)

8

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ�ำกระทรวงคมนาคม

1. นายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ
2. นายอาวุธ วรรณวงศ์
3. นางสาวเพรามาตร หันตรา
4. นายสุธีระ อริยะวนกิจ
5. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
6. นายก้องเกียรติ เกิดศรีพันธุ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในช�ำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
7. นางดวงใจ อนุสรณ์ชัย
นักวิชาการตรวจสอบภายในช�ำนาญการพิเศษ
กลุ่มตรวจสอบภายใน ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
8. นางกนกพร นอบน้อม
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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9

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ�ำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1. นายสือ ล้ออุทัย
2. นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา
3. นายเฉลิมชัย เอกก้านตรง
4. นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร
6. ผู้อำ� นวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์)
7. นางสาวปวีร์รวี อินนุพัฒน์
นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
8. นางสาวขวัญจิต จินดานุรักษ์
นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

10 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ�ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

1. นายชนะ รุ่งแสง
2. นางนิศานาท สถิรกุล
3. นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์
4. นายสมชัย เพียรสถาพร
5. นายวิรัตน์ ขาวอุปถัมภ์
6. ผู้อำ� นวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
(นางนิตยา สหนันท์พร)
7. ผู้อำ� นวยการกองตรวจราชการ
(นางสาวกานดา ชูแก้ว)
8. ผู้อำ� นวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(นางสิริมณี ชุมเรียง)
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

11 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ�ำกระทรวงพลังงาน
1. นายปราโมทย์ เอี่ยมศิริ
2. นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา
3. นายพีระพล สาครินทร์
4. นางปรียาภรณ์ วิเวกาภิรัต
5. นายรัตนชัย นามวงศ์
6. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
(นายนที ทับมณี)
7. ผู้อำ� นวยการกองตรวจและประเมินผล
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
(นายประเทือง ชะอุ่ม)
8. ผู้แทนส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
(นางสาวจอมขวัญ พลรักษ์)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

12 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ�ำกระทรวงพาณิชย์
1. นางพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์
2. นางเบญจวรรณ รัตนประยูร
3. นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์
4. นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา
5. นางวราภรณ์ อุ่นปิติพงษา
6. ผู้อำ� นวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
(นางธนันดา ทีปวัชระ)
7. ผู้อำ� นวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
(นายสมพร ธรรมบูชิต)
8. นักวิชาการพาณิชย์ช�ำนาญการ
(นางชไมพร ล้วนเส้ง)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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13 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ�ำกระทรวงมหาดไทย
1. นายวิชัย ศรีขวัญ
2. นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี
3. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์
4. นายคณิต เอี่ยมระหงษ์
5. นายวิเชียร พุฒิวิญญู
6. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง)
7. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(นางพรรณวิภา ปิยัมปุระ)
8. นางสาวดรุณศิริ แพน้อย
ผู้อำ� นวยการกลุ่มงานพัฒนาโครงสร้าง ระบบงาน
และระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

14 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ�ำกระทรวงยุติธรรม
1. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
2. นายนัที เปรมรัศมี
3. นายพิษณุโรจน์ พลับรู้การ
4. นายชาตรี โชไชย
5. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
(นางสาวกาญจนามาส ช�ำนาญกิจ)
6. ผู้อำ� นวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กระทรวงยุติธรรม
(นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์)
7. หัวหน้าส�ำนักผู้ตรวจราชการ
กระทรวงยุติธรรม
(นายณรงค์ฤทธิ์ บุญเกิน)

290

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

15 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ�ำกระทรวงแรงงาน
1. ว่าที่ร้อยตรี ศรัณย์ สมานพันธ์
2. นายปั้น วรรณพินิจ
3. พลต�ำรวจเอก อุดม รักศีลธรรม
4. พลต�ำรวจโท นเรศ เทียนกริม
5. ร้อยต�ำรวจเอก สุธรรม เชื้อประกอบกิจ
6. นางสาวรัชนี ศรีชนะชัยโชค
ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
กลุ่มตรวจสอบภายใน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
7. นางสาวกาญจนกัญจ์ มงคลสีมานนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
8. นายวิษณุ สวัสดิสวนีย์
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

16 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ�ำกระทรวงวัฒนธรรม
1. นายพงศ์โพยม วาศภูติ
2. นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล
3. นายสหวัฒน์ แน่นหนา
4. นางวิไล วิทยานารถไพศาล
5. นายพีรศักย จันทวรินทร์
6. นางสาวพรพนา จงเกษกรณ์
7. นางอรอนงค์ ไกยูรวงศ์
8. นางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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นผลภาคราชการประจ�ำกระทรวงการอุดมศึกษา
17 วิคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ
ทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม)
1. นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์
2. นายเขมทัต สุคนธสิงห์
3. นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย์
4. นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล
5. นางนงลักษณ์ ปานเกิดดี
6. นักวิชาการตรวจสอบภายในช�ำนาญการพิเศษ
(นางสาวจินดา นริศรานุกูล)
7. ผู้อำ� นวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(นางวิรัชนี แข็งแรง)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

18 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ�ำกระทรวงศึกษาธิการ
1. นางอุไร ร่มโพธิหยก
2. นายปัญญา แก้วกียูร
3. นางอรทัย มูลค�ำ
4. นางสาววิภา โอสถารมย์
5. นายสมพร ฉั่วสกุล
6. ผู้อำ� นวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
(นายประสพ กันจู)
7. นายวัฒนชัย จันทร์วีนุกูล
8. นางสาววันรวี จุลเสน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

19 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ�ำกระทรวงสาธารณสุข
1. นายอ�ำนวย กาจีนะ
2. นายสุพรรณ ศรีธรรมมา
3. นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์
4. นางพรทิพย์ วงศ์รัตนพงษ์
5. นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
6. ผู้อำ� นวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(นายชัยพร สุชาติสุนทร)
7. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
(นางสาวเครือพันธุ์ บุกบุญ)
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

20 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ�ำกระทรวงอุตสาหกรรม
1. นายอาทิตย์ วุฒิคะโร
2. นายเสน่ห์ นิยมไทย
3. นายพงษ์เทพ จารุอำ� พรพรรณ
4. นายหทัย อู่ไทย
5. นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์
6. ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
(นางดารุณีย์ ภู่พงศ์สกุล)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ภาคผนวก ข
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ
เรื่อง องค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจ�ำกระทรวง
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
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เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรบูรณาการและเสริมสรางความเขมแข็งของการกํากับดูแลและควบคุม
ตนเองที่ดีของสวนราชการ อันจะนําไปสูการบรรลุผลตามเจตนารมณตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี รวมทั้งเพื่อเสริมสรางความนาเชื่อถือและความมั่นใจแกสาธารณชนตอการดําเนินการ
ตามนโยบาย ยุทธศาสตร และผลงานของสว นราชการวา ได มี การตรวจสอบและกํา กั บดู แลอย า ง
รอบคอบถึงประสิทธิผล ความคุมคา ประสิทธิภาพ คุณภาพของการบริหารงาน ตลอดจนการยกระดับ
ขีดสมรรถนะ การเรียนรู และศักยภาพของการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมถึงมีความยุติธรรม โปรงใส และ
ความรับผิดชอบตอประเทศชาติและประชาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“การตรวจสอบและประเมินผล” หมายความวา การตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและ
ผลการดําเนินงาน การตรวจสอบบัญชีและการเงิน ความถูกตองตามกฎระเบียบ รวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยง การประเมินความเพียงพอและเชื่อถือไดของการกํากับดูแลและควบคุมตนเองที่ดี ตลอดจน
การใหคําปรึกษาในการสรางคุณคา
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกํากับของ
ราชการฝายบริหาร แตไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ขอ ๔ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการจะตองเปนไปเพื่อกอใหเกิดความมั่นใจแก
สาธารณะไดถึงประสิทธิผล ความคุมคา ประสิทธิภาพ และคุณภาพของการบริหารงาน ตลอดจนการ
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๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘

ปรับปรุงขีดสมรรถนะและศักยภาพ การเสริมสรางการเรียนรู และการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยการจัด
วางระบบการควบคุมภายในของสวนราชการที่เพียงพอ เหมาะสม และมีกลไกกํากับดูแลที่นาเชื่อถือ
ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา
ค.ต.ป. ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
ประธานกรรมการ
(๒) ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการ
(๓) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
กรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
กรรมการ
(๕) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
(๖) อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กรรมการ
(๗) ผูอํานวยการกํากับและบริหารโครงการ
กรรมการ
เปลี่ยนระบบการบริหารงานการเงินการคลัง
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส
(๘) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
กรรมการ
จากบุคคลซึ่งไดรบั การสรรหาจํานวนไมนอยกวา
หาคนแตไมเกินเจ็ดคน
(๙) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กรรมการและเลขานุการ
ขอ ๖ ใหประธานกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิขึ้นจํานวนไมเกินหาคน
เพื่อทําหนาที่สรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๕ (๘) เมื่อสรรหาไดแลวใหคณะกรรมการสรรหา
เสนอรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิตอประธานกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อใหคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งตอไป
หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๕ (๘) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ
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เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘

(๓) เปนผูมีความรูและประสบการณเปนที่ประจักษทางดานการบัญชี การตรวจสอบการ
ดําเนินการ กฎหมาย การเงิน เศรษฐศาสตร การบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร
หรือสถาปตยกรรมศาสตร
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม เ ป น ข า ราชการประจํ า พนั ก งานหรื อ ลู ก จ า งที่ ไ ด รั บ เงิ น เดื อ นหรื อ ค า จ า ง หรื อ
คาตอบแทนจากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งบริษัทมหาชนที่รัฐบาลเปนผูถือหุนรายใหญ
(๗) ไม เ ป น ข า ราชการการเมื อ ง ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ
ผูบริหารทองถิ่น กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
ขอ ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป ผูซึ่งพนจากตําแหนง
แลวอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
ในกรณี ที่ ก รรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ น จากตํ า แหน ง ตามวาระ และยั ง ไม ไ ด แ ต ง ตั้ ง กรรมการ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิใ หม ให ก รรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ นั้ น ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ปพลางก อ นจนกว า จะมี ก ารแต ง ตั้ ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม
ขอ ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลักษณะตองหามตามขอ ๗
(๔) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอน
ความสามารถ
ขอ ๑๐ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการสรรหา
และเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนภายในหกสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง
เว นแตว าระของกรรมการผู ทรงคุณวุฒิ เ หลือ อยู ไม ถึงเก าสิ บวั น จะไม ดํา เนิ นการแต งตั้ งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได
ให นํ า ความในข อ ๖ มาใช บั งคั บกั บ การสรรหากรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิต ามวรรคหนึ่ ง โดย
อนุโลม

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

299

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘

ขอ ๑๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งไดรับแตงตั้งเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหมีวาระการ
ดํารงตําแหนงเทากับเวลาที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ยังอยูในตําแหนง
ขอ ๑๒ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานปฏิบัติหนาที่แทน ในกรณีที่ไมมีรองประธานหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามี
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
กรรมการผูทรงคุณวุฒิผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณา หามมิใหเขารวมประชุมและไมมีสิทธิ
ออกเสียงในเรื่องนั้น
ขอ ๑๓ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) วางนโยบาย แนวทางการตรวจสอบและประเมิ น ผลในภาคราชการ รวมถึ งกํ า หนด
ประเด็นหัวขอการตรวจสอบและประเมินผล
(๒) ใหความเห็นชอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลตาม (๑) ของคณะอนุกรรมการ
ตาม (๗) และหนวยงานกลางที่มีภารกิจดานการตรวจสอบและประเมินผล
(๓) ส ง เสริ ม ผลั ก ดั น สอบทาน และเสนอแนะมาตรการ เพื่ อ ให แ ต ล ะส ว นราชการ
ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ตามขอ ๔ และ
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(๔) จั ด ทํ า รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ ง ให ข อ เสนอแนะ
เกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลตอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละสองครั้ง และ
สงสําเนารายงานดังกลาวใหสวนราชการที่เกี่ยวของดวย
(๕) ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติต ามข อ เสนอแนะของคณะกรรมการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ และรายงานใหนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะ
(๖) ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในการประเมินผลการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะเชิญบุคคลใดหรือเรียกใหเจาหนาที่ของ
สวนราชการที่เกี่ยวของมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได
ขอ ๑๔ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเองอยาง
นอยปละสองครั้ง แลวรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะรัฐมนตรีทราบ
ขอ ๑๕ คณะอนุ ก รรมการตามข อ ๑๓ (๗) อย า งน อ ยจะต อ งมี ค ณะอนุ ก รรมการกลุ ม
กระทรวงและคณะอนุกรรมการกลุมจังหวัด เพื่อทําหนาที่วางแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลใน
ระดั บกระทรวงและจั งหวั ด และอาจให มี คณะอนุ ก รรมการอื่ นตามรายสาขาหรื อ ตามประเด็ น ที่ มี
ความสําคัญก็ได
ใหนําความในขอ ๑๒ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการดวยโดยอนุโลม
ขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามขอ ๑๓ (๗) ไดรับคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานเปนเงินสมนาคุณเหมาจายเปนรายเดือน โดยทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ขอ ๑๗ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลตนเองที่ดี แตละกระทรวงอาจจัดใหมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงของตนเองก็ได
การแตงตั้ง อํานาจหนาที่ องคประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๑๘ ในระหวางที่ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๕ (๘) ใหคณะกรรมการ
ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู
ขอ ๑๙ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและ
ประเมิ น ผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่ อ ให ก ารตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๑๖ และขอ ๑๗ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๖ ใหกรรมการและอนุกรรมการตามขอ ๑๓ (๗) ไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
เปนเงินสมนาคุณเหมาจายเปนรายเดือน โดยทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ขอ ๑๗ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลตนเองที่ดี ใหแตละกระทรวงแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงขึ้นทําหนาที่ในการตรวจสอบและประเมินผล
การแตงตั้งและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง ตลอดจน
องคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
ใหกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงไดรับคาตอบแทนจากการปฏิบัติงาน
เปนเงินสมนาคุณเหมาจายรายเดือนในอัตราเดียวกับอนุกรรมการตามขอ ๑๖”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชระเบียบฉบับนี้ คือ โดยที่การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
เปนกลไกที่สําคัญของระบบราชการในการกํากับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของสวนราชการตามหลักการ
บริหารกิจ การบานเมืองที่ดี ประกอบกับไดมีก ารแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน ผลประจํา
กระทรวงจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาตาง ๆ เพื่อใหทําหนาที่สอบทานในประเด็นตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) กําหนด สมควรที่จะไดกําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
ใหแกคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงดังกลาว จึงจําเปนตองวางระเบียบนี้
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เ ปน การสมควรแก ไขเพิ่ มเติม ระเบี ยบสํา นักนายกรัฐ มนตรี วา ดวยการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อปรับปรุงใหการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบีย บนี้ เรี ย กวา “ระเบี ยบสํ า นัก นายกรั ฐมนตรี ว าด ว ยการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา
ค.ต.ป. ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
ประธานกรรมการ
(๒) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
(๓) ปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ
(๔) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
(๕) ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการ
(๖) เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
กรรมการ
(๗) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กรรมการ
(๘) อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กรรมการ
(๙) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
จากบุคคลซึ่งไดรับการสรรหาจํานวน
ไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินสิบคน
กรรมการ
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(๑๐) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒
กรรมการและเลขานุการ

(๑๑) รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ”
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๖ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๖ ใหประธานกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิขึ้นจํานวนไมเกินหาคน
เพื่อทําหนาที่สรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๕ (๙) เมื่อสรรหาไดแลวใหคณะกรรมการสรรหา
เสนอรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิตอประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อใหคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งตอไป
หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด”
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๕ (๙) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาปบริบูรณ
(๓) เป นผูมีความรูและประสบการณเปนที่ประจักษทางดานการบัญชี การตรวจสอบและ
ประเมินผล กฎหมาย การเงิน เศรษฐศาสตร การบริหารและการจัดการ การวางแผน เทคโนโลยี
สารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร หรือสถาปตยกรรมศาสตร
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม เ ปน ข าราชการประจํา พนั กงานหรื อ ลูก จ างที่ ได รั บเงิ น เดื อ นหรื อค า จา ง หรื อ
คาตอบแทนจากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งบริษัทมหาชนที่รัฐบาลเปนผูถือหุนรายใหญ
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หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

(๗) ไมเปน ขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ผูบริหารทองถิ่น กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง”
ขอ ๖ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ ๘ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป ผูซึ่งพนจากตําแหนง
แลวอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน”
ขอ ๗ กรรมการผู ท รงคุ ณวุ ฒิ ซึ่ ง ได รั บ การแตง ตั้ ง ตามระเบี ย บสํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี
วา ด ว ยการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และดํา รงตํ าแหน ง ติด ต อ กั น
ครบสองวาระแลว อาจได รับการสรรหาและแตงตั้งเปน กรรมการผูทรงคุ ณวุฒิตามระเบี ยบนี้ไ ด
แตใหมีวาระอยูในตําแหนงไดเพียงหนึ่งวาระ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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