สรุปรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒)
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
-------๑. ระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐมนตรี วาด วยการตรวจสอบและประเมิ นผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) เพื่อทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย
แนวทาง และประเด็นหัวขอการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ รวมทั้งสงเสริม ผลักดัน สอบทาน และ
เสนอแนะมาตรการ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของการกํากับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของสวนราชการ อันจะ
นําไปสูการบรรลุผลตามเจตนารมณตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๒. แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ค.ต.ป.ได
กําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการของสวนราชการและจังหวัด ดังนี้
๒.๑ กลุมโครงการประเภทที่ ๑ : โครงการตามยุทธศาสตรสําคัญ แบงเปนดังนี้
๒.๑.๑ การดําเนินงานภายใตนโยบายยุทธศาสตรกระทรวงและจังหวัด โดยพิจารณาถึงความ
สอดคลองเชื่อมโยงกันของยุทธศาสตรกระทรวงและจังหวัด และแผนงานโครงการที่สํ าคัญของกระทรวงและ
จังหวัด
๒.1.๒ การดํ าเนินงานภายใตยุทธศาสตรที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ สําคั ญตาม
แผนบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๒ กลุมโครงการประเภทที่ ๒ : โครงการสําคัญตามที่ ค.ต.ป.กําหนด ซึ่งไดกําหนดโครงการ
Top Down คือ แผนงานบูรณาการดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
๒.๓ กลุมโครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ไดกําหนดติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการที่ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว จํานวน ๒ โครงการ ไดแก
๒.๓.๑ โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
๒.๓.๒ โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท)
๒.๔ ทั้งนี้ ค.ต.ป. กําหนดรอบการรายงานผลการตรวจสอบฯ เปน ๒ ครั้ง คือ
๒.๔.๑ รายงานครั้งที่ ๑ เปนการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์กลุม
โครงการประเภทที่ ๓
๒.๔.๒ รายงานครั้ งที่ ๒ เป น การรายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น โครงการ
กลุมโครงการประเภทที่ ๑ และกลุมโครงการประเมินที่ ๒
๓. ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
๓.๑ รายงานผลการตรวจสอบและประเมิ นผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ฉบับที่ ๑) เปนการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์กลุมโครงการประเภทที่ ๓
จํานวน ๒ โครงการ/มาตรการ ดังนี้
๓.๑.๑ โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ สวนราชการ
ตาง ๆ ไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (หลัง
พ.ร.บ. โอนงบประมาณฯ ) ๓๗,๘๑๙.๑๙ ล านบาท รวม ๑๑๕,๑๔๑ รายการ มี ภาพรวมผลการเบิ กจ าย
งบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เปนจํานวนเงิน ๓๕,๓๘๗.๖๑ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๓.๕๗ กอหนี้
/ผูกพันแลว...

-2ผูกพัน แล ว ๒๒๓.๕๔ ลานบาท คิ ดเปน รอยละ ๐.๕๙ และคงเหลือที่ยั งไมเ บิกจาย ๒,๒๐๘.๐๔ ลานบาท
คิดเปนรอยละ ๕.๘๔ (ขอมูลจากระบบรายงานผลของสํานักงบประมาณ) โดยภาพรวม พบวา การดําเนิน
โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงคของมาตรการฯ ในการกระตุนใหเกิดการจางงานและสงเสริมใหมีการลงทุน
ในพื้นที่ สามารถดําเนินการเปนไปตามแผนงานที่กําหนด ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในฐานะผูรับจางและ
ผูรับบริการ และบางพื้นที่ประชาชนมีสวนรวมเนื่องจากโครงการไดผานเวทีประชาคม
3.๑.๒ โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท)
กระทรวงมหาดไทยไดรับจัดสรรเพื่อดําเนินโครงการเปนเงินจํานวน ๓๖,๒๗๕ ลานบาท มีจํานวนโครงการที่
ไดรับอนุมัติ ๑๒๐,๐๒๒ โครงการ ผลการเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
เป น จํ า นวนเงิ น ๓๔,๑๖๕ ล า นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ ๙๔.๑๘ รวมก อ หนี้ ผู ก พั น แล ว ทั้ ง หมดเป น จํ า นวน
๓๔,๑๘๑.๗๔ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๔.๒๓ (ขอมูลจากสํานักนโยบายและแผน สป.มท.) โดยภาพรวมการ
ดําเนินงานโครงการตามมาตรการฯ เกิดผลที่เปนรูปธรรมสะทอนใหเห็นถึงผลของการดําเนินงานที่เปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายของรัฐบาล คือ ประชาชนระดับฐานรากไดรับประโยชนโดยตรงจากการสรางงาน
สรางอาชีพ สรางรายได รวมทั้งสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด านต าง ๆ ของประชาชนในพื้ น ที่ นอกจากนี้ ยั งช ว ยกระตุ น เศรษฐกิ จ ในชุ มชนจากการเพิ่ มการจ างงาน
สนับสนุนอาชีพหลักและสรางอาชีพเสริม และชวยใหประชาชนมีกําลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้น พรอมทั้งกระตุนการ
บริโภคในชุมชน ในขณะที่ผลผลิตจากโครงการประเภทประเภทสิ่งกอสรางยังชวยอํานวยความสะดวก ในการ
เพิ่ มผลผลิ ต และเพิ่ มมู ล ค าในภาคการเกษตร ช ว ยพั ฒ นาแหล งน้ํ าเพื่ อการอุ ป โภคบริ โ ภคและแก ไขป ญหา
ทรัพยากรน้ํา
3.๑.๓ ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการทั้ง ๒ โครงการ มีดังนี้
๑) การกําหนดกรอบเวลาในการดําเนินงานที่กระชั้นชิด มีเวลาคอนขางจํากัด ทําให
การคัดเลือก/สรรหาผูประกอบการและการจางแรงงานในบางพื้นที่ไมเปนไปตามแผน และบางพื้นที่ตองมีการ
เรงรัดการดําเนินงาน ซึ่งอาจสงผลตอคุณภาพงานได รวมทั้งการจัดซื้อจัดจางในระยะเวลาเรงดวนภายใตการ
ดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดว ยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบที่เกี่ยวของ ยังคงมีบาง
ขั้นตอนตองใชระยะเวลาในการดําเนินงาน สงผลใหการดําเนินงานลาชาในบางโครงการ
๒) ความพรอมของหนวยงานและจํานวนบุคลากรที่เกี่ยวของมีไมมากเทาที่ควรสําหรับ
ดําเนินโครงการจํานวนมากภายในระยะเวลาเรงดวน โดยเฉพาะบุคลากรที่ดําเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัด
จางและการจัดทําแบบรูปรายการที่ตองใชประกอบการจัดซื้อจัดจาง ทําใหการดําเนินโครงการ การจัดซื้อจัด
จางและการเบิกจายเงินบางโครงการเกิดความลาชา
๓) พื้ น ที่ ก ารดํ า เนิ น งานบางโครงการไม พ ร อ มดํ า เนิ น งาน โดยประสบป ญ หาภั ย
ธรรมชาติหรือสภาพภูมิประเทศไมเอื้ออํานวย เชน เกิดน้ําทวม หรือบางโครงการอยูหางไกลและยากแกการ
เขาถึงพื้นที่
3.๑.๔ สรุ ปขอเสนอแนะและแนวทางแก ไข ค.ต.ป. คณะต าง ๆ ได มีขอเสนอแนะและ
แนวทางแกไขปญหาตอผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ ที่ใหไวในรายงานผลฯ (ฉบับที่ ๑) เพื่อเปนการ
เตรี ย มความพร อมหากมี การดํ าเนิ น งานตามโครงการ/มาตรการในลั ก ษณะเช น เดี ย วกั บ ทั้ ง ๒ โครงการ/
มาตรการฯดังกลาวดังนี้ (เฉพาะที่เกี่ยวของกับสวนราชการผูรับผิดชอบโครงการ กระทรวงมหาดไทย และ
จังหวัด)
/๑) โครงการตามมาตรการ...

-3๑) โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

ปญหา/อุปสรรค
๑) การดําเนินงานตามมาตรการกระตุน
การลงทุนฯ สวนใหญมีการดําเนินงานที่
สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมาย
และมีผลสัมฤทธิ์อยูในระดับดี อยางไรก็
ตามยังพบปญหาอุปสรรคอยูบางในการ
ดําเนินการ

๒) การดําเนิ นการบางโครงการมี ความ
ลาช าและยังไมแลวเสร็จตามแผน ซึ่งมี
สาเหตุ ส วนหนึ่ งมาจากความล าช าจาก
การจั ด ทํ า แบบรู ป รายการเพื่ อ ใช ใ น
กระบวนการจัดซื้อจัดจางงานกอสรางที่มี
ปริมาณมากไมสามารถดําเนินการไดแลว
เสร็จภายในระยะเวลาเรงดวน

ขอเสนอแนะ
-สํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางในฐานะหนวยงานกลางควรบูรณา
การการดํ าเนิ นงานตั้ งแต การวางแผนกํ าหนดโครงการ การจั ดสรร
งบประมาณ โดยกําหนดกลุมหรือประเภทของโครงการใหชัดเจนตั้งแตการ
ขอจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป รวมทั้งกําหนดใหมีระบบติดตาม
และประเมินผลโครงการอยางตอเนื่อง
-หากมีการดําเนินโครงการในลักษณะเชนนี้อีก ควรมีการประเมินผล
ผูบริหารระดับสูงในบทบาทการกํากับเรงรัดการดําเนินการตามมาตรการ
ดังกลาวโดยอาจนําไปกําหนดไวในการประเมินผูบริหารตามคําสั่งหัวหนา
คณะรั กษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปรั บปรุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
-กระทรวงมหาดไทยควรพิจารณาแนวทางการแกปญหาในขั้นตอน
การจัดทํา การตรวจ และการอนุมัติแบบรูปรายการกอสรางของกรม
โยธาธิ การและผั งเมื องในช วงเวลาการดํ าเนิ นงานเร งด วนตาม
มาตรการที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยอาจจัดทําแผนเตรียมการจัดจาง
เจาหนาที่ชวยดําเนินการในเวลาเรงดวน หรือศึกษาความเปนไปไดใน
การจางคนนอก (outsource) เพื่อมาแบงเบาภารกิจในการจัดทําและ
ตรวจแบบรูปรายการดานกอสรางในอนาคต

ผูรับผิดชอบ
-สํานัก
งบประมาณ
-กรมบัญชีกลาง
-สวนราชการ
ผูรับผิดชอบ
โครงการ
-สํ า นั ก ง า น
ก.พ.
-สวนราชการ
ผูรับผิดชอบ
โครงการ
-กระทรวง
มหาดไทย

๒) โครงการตามมาตรการการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท)

ปญหา/อุปสรรค
๑) การดํ าเนิ นโครงการที่ เป นลั กษณะ
โครงการที่ มี ข นาดเล็ กอาจไม สามารถ
สงผลกระทบตอการกระตุนเศรษฐกิจได
กวางขวางเพียงพอตามวัตถุประสงคของ
โครงการอยางแทจริง
๒) โครงการสวนหนึ่งเปนโครงการที่ขอใช
พื้ นที่ สาธารณะ ซึ่ งตามหลั กเกณฑ การ
จั ดทํ าโครงการกํ าหนดให ต องมี หนั งสื อ
อนุญาตใหใชประโยชนจากหนวยงานที่ดแู ล
หรื อหากเป นสถานที่ ส วนบุ คคลต องมี
เอกสารยืนยันการใชสถานที่ โดยระบุเปน
ลายลักษณอักษร จึงทําใหการดําเนินการ
บางโครงการลาชา เนื่องจากมี ระยะเวลา
และขั้นตอนในการขอใชประโยชนในพื้นที่
เชน โครงการที่ดําเนินการในเขตพื้นที่ปา
สงวนแห งชาติ อุ ทยานแหงชาติ และเขต
รักษาพันธุสัตวปา เปนตน ซึ่งบางแหงตอง
ยกเลิกโครงการไมสามารถดําเนินการได

ขอเสนอแนะ
-หากจะดํ า เนิ น โครงการลั ก ษณะเดี ย วกั น นี้ อี ก ในป ต อ ไป
กระทรวงมหาดไทย ควรกําหนดใหมีการประเมินผลโครงการใน
ภาพรวมของจังหวัด เพื่อใหทราบถึงผลกระทบของโครงการใน
ภาพรวมในระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อมาใชเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
-การดําเนินโครงการโดยขอใชพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะการ
ดําเนินโครงการในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ เขต
รักษาพันธุสัตวปา ควรมีการดําเนินการในการขอใชประโยชน
จากหน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบไว เ ป น การล ว งหน า ทั้ ง นี้
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม รวมทั้ง กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตว
ปา และพันธุพืช ควรไดหารือรวมกันเกี่ยวกับการกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติในการขอใชพื้นที่สาธารณะสําหรับการดําเนิน
โครงการในกรณี ตามมาตรการนโยบายสํ าคั ญเร งด วนของ
รัฐบาลและหากเปนพื้นที่เอกชน ควรมีการจัดทําเอกสารการ
มอบการใช พื้ น ที่ เ ป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรชั ด เจน รวมถึ ง การ
กําหนดใหครอบคลุมระยะเวลาการใชประโยชนดวย

ผูรับผิดชอบ
-กระทรวงมหาดไทย

-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวง
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
-กรมปาไม
-กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช

/3.๒ รายงานผล...

-43.2 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ฉบั บที่ ๒) เป น การรายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลกลุ มโครงการประเภทที่ ๑ และ
กลุมโครงการประเภทที่ ๒ รายละเอียดดังนี้
3.๒.๑ กลุมโครงการประเภทที่ ๑ : โครงการตามยุทธศาสตรสําคัญ ซึ่งแบงเปน ๒ กลุม ไดแก
๑) การดําเนินงานภายใตนโยบายยุทธศาสตร กระทรวงและจั งหวัด ซึ่ง อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง และ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด ไดดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลรวมทั้งสิ้น ๔๖ โครงการ โดยภาพรวมพบวา โครงการสวนใหญมีผลการเบิกจายและมีความสําเร็จของ
ผลผลิตที่ไดอยูในระดับดี-ดีมาก โดยโครงการสามารถสนองตอบนโยบาย ยุทธศาสตรกระทรวง ยุทธศาสตรจังหวัด
และกลุมจังหวัด รวมทั้งสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี
๒) การดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่สําคัญตาม
แผนงานบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย ค.ต.ป. ประจํากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง
และ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด ไดดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้งสิ้น ๖ แผนงานและไดผลการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลแยกตามแผนงานบูรณาการดังนี้
๒.๑) การพั ฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร โดยภาพรวมมี ผลการ
เบิกจายรอยละ ๗๕ (งบประมาณทั้งสิ้น ๖,๙๓๗.๗๐ ลานบาท) และมีความสําเร็จของผลผลิตอยูในระดับดี แต
บางสวนราชการยังมีปญหาการเบิกจายที่ไมเปนไปตามเปาหมายเนื่องจากมีการกอหนี้ผูกพันและมีการเบิกจาย
งานบํารุ งรั กษาดาน IT ลาชา ทั้งนี้ เทคโนโลยี สารสนเทศที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป อาจก อให เกิ ด
ผลกระทบทางลบคือการเกิดขยะอิเล็กทรอนิกสเพิ่มสูงขึ้น
๒.๒) การสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ โดยมีภาพรวมผลการเบิกจาย
ประมาณรอยละ ๖๑-๗๐ (งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๘๕๑.๔๘๗๐ ลานบาท) และมีความสําเร็จของผลผลิตอยูในระดับ
พอใช สามารถสงผลใหเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร างมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพิ่ ม
รายไดใหกับชุมชน เปนตน
๒.๓) การจัดการแรงงานตางดาวและการคามนุษย โดยภาพรวมผลการเบิกจาย
มากกวารอยละ ๘๐ (งบประมาณทั้งสิ้น ๗๖๓.๙๙๕๗ ลานบาท) มีผลผลิตและผลลัพธโครงการในภาพรวมอยูใน
ระดับดี-ดีมาก ภาพรวมดานผลกระทบ พบวา สวนใหญเกิดขึ้นในทางบวก โดยประชาชนมีความเชื่อมั่นนโยบาย
รัฐบาล ลดปญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ทําใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน กลุมเปาหมาย
ไดรับโอกาสในการปรับตัวเขาสูสังคมและดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข
๒.๔) การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด โดยภาพรวมมีผล
การเบิกจายรอยละ ๙๓ (งบประมาณทั้งสิ้น ๖,๐๐๔.๗๐๔๕ ลานบาท) มีความสําเร็จของผลผลิตอยูในระดับดีมาก
โครงการสวนใหญกอใหเกิดประโยชนในพื้นที่ชุนชน แตโครงการบางสวนยังตองไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
อยางพอเพียงและตอเนื่องเพื่อใหเกิดความความสําเร็จที่ยั่งยืน
๒.๕) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยภาพรวมผลการเบิกจายรอยละ ๙๘.๐๒
มีภาพรวมการบริหารแผนงาน/โครงการและเบิกจายงบประมาณและความสําเร็จของผลผลิตอยูในระดับดีมาก
ผลลัพธของโครงการมีความคุมคาเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได รับ ทุกโครงการสงผลกระทบในดานบวก โดย
สามารถสงเสริมการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจได มีการสรางนวัตกรรมใหม และผลการดําเนินงานยังมี
ความสําคัญในการเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจสําคัญของรัฐบาลได
/๒.๖) การบูรณาการ...

-5๒.๖) การบู ร ณาการเขตพั ฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ ภาพรวมพบว า การกํ าหนด
วั ตถุ ประสงค โครงการสอดคล องกั บนโยบายสํ าคั ญของรั ฐบาล ความสํ าเร็ จของโครงการเมื่ อเที ยบกั บความ
เหมาะสมของงบประมาณที่ ได ดํ าเนิ นโครงการอาจยั งไม เห็ นภาพความสํ าเร็ จที่ ชั ดเจน การดํ าเนิ นงานหลาย
โครงการยังลาชา และยังไมชัดเจนในพื้นที่ดําเนินการ
3.2.2 กลุมโครงการประเภทที่ ๒ : โครงการที่ ค.ต.ป. กําหนด “แผนงานบูรณาการดานการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม” โดยภาพรวมมีผลการเบิกจายมากกวารอยละ ๙๐ (งบประมาณ
ทั้งสิ้น ๑,๒๔๖.๔๐๐๘ ลานบาท) สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของแผนงานฯ ไดในระดับดี -ดีมาก มีการวาง
แผนการดําเนินงานอยางละเอี ยด เหมาะสม และคํานึ งถึงความพรอมกอนดํ าเนิ น งาน มี ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานทั้งระดับผลผลิตและระดับผลลัพธไดในระดับดี -ดีมาก พบวาผูประกอบการสามารถเพิ่มผลิตภาพได
อยางเปนรูปธรรม และสามารถตอบสนองตอความตองการของกลุมเปาหมาย รวมทั้ง สงผลกระทบทางบวกในดาน
เศรษฐกิจ ไดแก ผูประกอบการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ลดตนทุนการผลิต และประชาชน
ในพื้นที่มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการจางงาน เปนตน
3.2.3 สรุปขอค นพบและข อเสนอแนะเชิงนโยบาย ค.ต.ป. คณะตาง ๆ ไดมีขอค นพบและ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ ที่ใหไวในรายงานผลฯ (ฉบับที่ 2) เพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมหากมีการดําเนินงานในลักษณะเชนนี้อีกดังนี้ (เฉพาะที่เกี่ยวของกับสวนราชการผูรับผิดชอบ
โครงการ กระทรวงมหาดไทย จังหวัด และจังหวัดในกลุม อ.ค.ต.ป.ที่ ๓ (จังหวัดยโสธรอยูในกลุม อ.ค.ต.ป.ที่ ๓)
ขอคนพบ

๑) โครงการตามยุทธศาสตรสําคัญภายใตนโยบายยุทธศาสตรกระทรวงและจังหวัด
หนวยงาน
ที่พบปญหา

ขอเสนอแนะ

(1) ยังคงพบขอจํากัดดาน -สวนราชการ : -ผูบริหารหนวยงานควรตองบริหารและใช
จํานวนบุคลากรไม
กต พม คค ทส ทรัพยากรบุคคลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เพียงพอตอภาระงาน
พณ ศธ สธ อก
-ควรพิจารณาอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภาระ
งานของแตละหนวยงาน
(๒) พบโครงการที่ไดรับ -สวนราชการ : -ควรจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับคําขอ
การจัดสรรงบประมาณไม กต พม กษ ทส งบประมาณ และเรงรัดการจายเงินงบประมาณ
เพียงพอที่จะขับเคลื่อน
พณ ศธ
ตั้งแตตนปงบประมาณ พรอมทั้งกําหนด
หรือผลักดันโครงการให -จังหวัดใน
มาตรการเพื่อเรงรัดใหสวนราชการเบิกจายเงิน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
อ.ค.ต.ป.กลุม งบประมาณ
จํานวน ๑๖ โครงการ
จังหวัดคณะที่ -สวนราชการและจังหวัดควรเตรียมความพรอม
(รอยละ ๓๔.๗๘)
๑ และ ๔
ในการดําเนินโครงการใหสามารถดําเนินการได
ทันทีเมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณ
(๓) ยังพบความลาชาจาก
การเบิกจายงบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-กระทรวง
-กรม
-จังหวัด
-สํานักงาน ก.พ.
-สํานัก
งบประมาณ
-กระทรวง
-กรม
-จังหวัด

/๒) โครงการตามยุทธศาสตร...

-6๒) โครงการตามยุ ทธศาสตร สํ าคั ญที่ สอดคล องกั บนโยบายของรั ฐบาลที่ สํ าคั ญตาม
แผนงานบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอคนพบ

(๑) ภาพรวม
(๑.๑) การดําเนินโครงการ
ตามแผนงานบูรณาการ
พบวา ขาดการบูรณาการ
กันอยางแทจริง เปนเพียง
การรวมกิจกรรมและ
งบประมาณของหนวยงาน
เทานั้น

หนวยงาน
ที่พบปญหา

-สวนราชการใน
ความรับผิดชอบ
ของ อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
ดานเศรษฐกิจ/
สังคม/ความ
มั่นคงและการ
ตางประเทศ

ขอเสนอแนะ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-สํานักงบประมาณ สศช. และสํานักงาน ก.พ.ร.
ควรรวมกันสงเสริมความรูความเขาใจใหสวน
ราชการเจาภาพแผนงานบูรณาการและสวน
ราชการผูรับผิดชอบโครงการรวมกันกําหนด
เปาหมายการดําเนินงานตามแผนที่ชัดเจนเปน
รูปธรรม สามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่
๑๒ รวมทั้งรวมกันกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม
ของหนวยงานที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับ
เปาหมายแผนงาน
-สวนราชการเจาภาพควรสนับสนุนใหมีการบูรณา
การขอมูลและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบตาม
ภารกิจใหชัดเจนเพื่อไมใหมีปญหาความซ้ําซอนใน
การดําเนินงาน
-สํานักงบประมาณ สวนราชการเจาภาพ และสวน
ราชการผูรับผิดชอบโครงการ ควรจัดใหมีระบบ
การกํากับติดตามโครงการอยางตอเนื่อง โดยแสดง
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานพรอมประเมิน
ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
(๑.๒) ในการดําเนินงาน
-สวนราชการ : -ผูดําเนินงานแตละแผนงาน/โครงการควรรวบรวม
โครงการตามแผนบูรณาการ มท ยธ พม
และจัดทําฐานขอมูลของแตละงานใหครบถวนเปน
ยังไมสามารถบูรณาการ
-จังหวัด : สต
ปจจุบัน
ขอมูลและเชื่อมโยง
-สวนราชการเจาภาพแผนงานบูรณาการในเรื่อง
ฐานขอมูลระหวาง
ตาง ๆ ควรกําหนดใหมีการเชื่อมโยง/บันทึกขอมูล
หนวยงานเพื่อใชประโยชน
ลงในระบบ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลการดําเนินงานที่
รวมกันไดเทาที่ควรและมี
สามารถขยายผลการดําเนินงานในเชิงบูรณาการ
การบันทึกขอมูลซ้ําซอนกัน
รวมกันในทุกมิติ และสํานักงบประมาณควร
สนับสนุนใหมีการบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางแผนบูรณาการตาง ๆ เพิ่มเติมดวย
(๒) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๒.๑) ขอเสนอแนะเพิ่มเติม -สวนราชการตาง ๆ ควรใหความสําคัญในการดูแล
เพื่อการพัฒนาดาน
ดานมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ (Security) เพิ่มมากขึ้น

-สํานัก
งบประมาณ
-สศช.
-สํานักงาน
ก.พ.ร.
-สวนราชการ
เจาภาพแผนงาน
บูรณาการ
-สวนราชการ
ผูรับผิดชอบ
โครงการ

-สวนราชการ
เจาภาพแผนงาน
บูรณาการ
-สวนราชการ
ผูรับผิดชอบ
โครงการ
-สํานัก
งบประมาณ

-สวนราชการ

/(๓) การสรางรายได...

-7ขอคนพบ

หนวยงาน
ที่พบปญหา
(๓) การสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ
(3.๑) จังหวัด/สวนราชการ -สวนราชการ :
ในฐานผูรับผิดชอบโครงการ กก ศธ วธ
และผูเกี่ยวของทุกภาคสวน -จังหวัด : สท
ตองรวมกันดําเนินการ
พท สต
เพื่อใหการทองเที่ยวประสบ
ผลสําเร็จมากขึ้น

(๔) การจัดการแรงงานตางดาวและการคามนุษย
(๔.๑) การบูรณาการการ
-สวนราชการ :
จัดการแรงงานตางดาวและ พม รง
การคามนุษยยังไมเกิด
การบูรณาการการทํางาน
รวมกันอยางแทจริง

ขอเสนอแนะ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-ควรเปดโอกาสใหทุกภาคสวนในทองถิ่น
โดยเฉพาะภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมใน
การวางแผนและจัดทําแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่
ทองเที่ยว
-ควรแบงหนาที่ความรับผิดชอบตามภารกิจที่
เกี่ยวของดานการทองเที่ยวของแตละหนวยงานให
ชัดเจน เพื่อลดความซ้ําซอนในการดําเนินงาน และ
ควรมีการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ
เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทําโครงการที่
ตอบสนองตอการพัฒนาศักยภาพดานการ
ทองเที่ยวได อยางมีประสิทธิภาพตอไป
-ในการกําหนดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การแขงขันดานการทองเที่ยวควรพิจารณาสงเสริม
การทองเที่ยวเพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม
ไวดวยเพื่อใหการสงเสริมการทองเที่ยวมีความ
ยั่งยืนเพื่อใหนักทองเที่ยวมีความสนใจมาเที่ยวได
ตลอดทั้งปมิใชสงเสริมเฉพาะชวงฤดูกาลหรือ
เทศกาลเทานั้น

-กระทรวงการ
ทองเที่ยวฯ
-จังหวัด
-สวนราชการ
ผูรับผิดชอบ
โครงการ

-สวนราชการเจาภาพ ไดแก กระทรวงการพัฒนา
สังมคมฯ รวมกับกระทรวงแรงงาน ควรกําหนด
นโยบายดานการปองกันและปราบปรามการคา
มนุษยเสนอตอรัฐบาลใหมีความตอเนื่องและ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และควรเพิ่มการรณรงค
ประชาสัมพันธเพื่อใหเกิดความรับรูเขาใจและ
ตระหนักถึงปญหาในทุกภาคสวน
-กําหนดนโยบายใหมุงเนนการแสวงหาความ
รวมมือการดําเนินงานในระดับพื้นที่ เพื่อบูรณา
การรวมกันแกปญหาในทุกภาคสวน ทั้งภารัฐและ
เอกชน และควรสรางพันธมิตรการแกไขปญหาใน
ระดับภูมิภาคอาเซียนรวมกันดวย
-พัฒนาระบบฐานขอมูลในเรื่องแรงงานตางดาว
และการคามนุษยใหสมบูรณและสามารถเชื่อมโยง
ขอมูลระหวางทุกหนวยราชการได

-กระทรวงการ
พัฒนาสังคมฯ
-กระทรวง
แรงงาน
-สวนราชการที่
เกี่ยวของ

/(๕) การปองกัน...

-8ขอคนพบ

หนวยงาน
ขอเสนอแนะ
ที่พบปญหา
(๕) การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
(๕.๑) สังคมยังไมตระหนัก -สวนราชการ : -สนับสนุนใหมีการรณรงคอยางเขมขนโดยใชสื่อ
รับรูในพิษภัยของยาเสพติด มท ยธ
ประชาสัมพันธทุกชองทาง เพื่อใหเกิดการคํานึงถึง
และยังไมเห็นความสําคัญใน
เยาวชนที่อาจสูญเสียตอพิษภัยยาเสพติดซึ่ง
การใหความรวมมือแกไข
กระทบความมั่นคงของชาติ และการสรางชุมชน/
ปญหายาเสพติดของสวน
ครอบครัวใหเขมแข็ง โดยใชกลไกประชารัฐ
ราชการ
-สงเสริมการจัดกิจกรรมตานยาเสพติดตาง ๆ ใน
ชุมชน และควรตั้งเครือขายรับฟงขาวจากเยาวชน
โดยเทคโนโลยีเพื่อติดตามยาเสพติด
(๕.๒) ประเทศเพื่อนบาน
-สวนราชการ : -ในระดับภูมิภาคอาเซียนรัฐบาลควรทําความตกลง
ขาดความเขมแข็งจริงจังใน มท ยธ
ใหเกิดความรวมมือกับประเทศเพื่อบานอยาง
การดําเนินการปองกัน
จริงจังโดยใชกลไกการดําเนินงานสํานักงาน
ปราบปราม รวมทั้งขาด
ประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)
แคลนบุคลากร/วัสดุ
ใหประสบผลสําเร็จในการประสานความรวมมือ
อุปกรณ เครื่องมือที่ทันสมัย
ดานการขาวการปราบปราม การวางแผนงาน
ไมเพียงพอ โดยบางครั้งฝาย
กฎหมาย และการสนับสนุนองคความรูดานยาเสพ
ไทยตองใหการชวยเหลือ
ติดในภูมิภาค
สนับสนุน
(๖) การสงเสริมการวิจัยและการพัฒนา
(๖.๑) การวิจัยที่เกี่ยวกับผล -สวนราชการ
-สวนราชการเจาของโครงการควรรายงานขอมูล
การศึกษาบางโครงการ
-สคก.
การใชประโยชนของรายงานผลการศึกษาที่ไดรับ
ไมไดแสดงขอมูล
เพื่อใชประเมินผลสําเร็จ และเพื่อใหทราบแนวคิด
รายละเอียดที่ชัดเจน
ความเปนมาและใชเปนแนวทางในการนําไปตอ
เกี่ยวกับการใชประโยชน
ยอดในการดําเนินงานไดตอไป
จากผลการศึกษาฯ
(๗) การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(๗.๑) การบริหารจัดการ
-จังหวัด : กจ
-คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อขับเคลื่อนแผนบูรณา สก ตร นค นพ (กนพ.) ควรเสนอรัฐบาลพิจารณากําหนดใหการ
การเขตเศรษฐกิจพิเศษมี
ดําเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไดรับการ
อุปสรรคจากการดําเนินการ
จัดสรรงบประมาณในลักษณะพิเศษแยกจาก
โดยตองรอการจัดสรร
งบประมาณปกติและมอบหมายหนวยงานที่
งบประมาณปกติของ
ปฏิบัติงานดานตาง ๆ ในระดับพื้นที่ใหมีความ
หนวยงาน ซึ่งทําให
ชัดเจน
หนวยงานตาง ๆ ไมสามารถ
ดําเนินการตอเนื่องตามแผน
บูรณาการใหสอดคลองกัน
ได

หนวยงาน
รับผิดชอบ
-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวง
ยุติธรรม
-ป.ป.ส.

-กระทรวงมหาดไทย
-ป.ป.ส.

-สวนราชการ
ผูรับผิดชอบ
โครงการ

กนพ.

/(๗.๒) รูปแบบของเขต...

-9ขอคนพบ

หนวยงาน
ที่พบ
ปญหา
(๗.๒)
-จังหวัด :
รูปแบบของ กจ สก ตร
เขตพัฒนา
มก นค
เขตเศรษฐกิจ นพ
พิเศษ ยังไมมี
ความชัดเจน
แนนอน
สําหรับนัก
ลงทุน ทําให
นักลงทุนที่มี
ความสนใจ
เขามาลงทุน
ไมมาก
เทาที่ควร
และ
ภาคเอกชน
ไมไดรับ
ขอมูลที่
ชัดเจนจาก
หนวยงานที่
ติดตอดวย

ขอคนพบ

ขอเสนอแนะ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-รัฐบาลควรมอบหมายให BOI พิจารณาการเพิ่มสิทธิประโยชนใหกับผูประกอบการ
เพื่อเปนการจูงใจนักลงทุนและกระทรวงพาณิชยเพิ่มการประชาสัมพันธให
คําปรึกษาขอมูลการลงทุนใหกับภาคเอกชน
-ภาครัฐควรจัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบในการประสานงานและใหขอมูลที่ถูกตอง
ชัดเจนแกภาคเอกชน โดยมีการบูรณาการขอมูลจากสวนราชการที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงาน และควรจัดตั้งหนวยบริการภาคเอกชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) เพื่อชวยผลักดันนโยบายไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง

-กนพ.
คณะกรรมการ
สงเสริมการ
ลงทุน
-กระทรวง
พาณิชย

3) แผนงานบูรณาการดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

หนวยงาน
ที่พบปญหา
(๑) การกําหนดทิศทางการบูร -สวนราชการ :
ณาการการทํางานรวมถึงการบูร กษ อก
ณาการการจัดสรรงบประมาณ -จังหวัดใน
ระดับประเทศยังไมชัดเจน
อ.ค.ต.ป.กลุม
เทาที่ควรสงผลใหการ
จังหวัดคณะที่ ๑
ดําเนินงานในระดับพื้นทีย่ ังมี
-จังหวัดใน
ความซ้าํ ซอน เชน การกําหนด อ.ค.ต.ป. กลุม
กลุม เปาหมายของโครงการ
จังหวัดคณะที่ ๓
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SME) โครงการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน และ
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (OTOP) มีความ
ซ้ําซอนกัน

ขอเสนอแนะ

-หนวยงานกลางที่เกีย่ วของควรมีการบูรณาการเชิง
นโยบายใหมีความชัดเจน และกําหนดใหมกี ารบูรณา
การแตละกระบวนการตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา
โดยคํานึงถึงหวงโซคณ
ุ คา (Value chain) ของการ
พัฒนาวิสาหกิจฯ โดยกําหนดหนวยงานที่เกีย่ วของ
ภารกิจอํานาจหนาที่ของแตละหนวยงานใหครบถวนทุก
กระบวนการ กําหนดกลไกการสงตอกลุม เปาหมายในแต
ละระดับใหสามารถตอยอดความรูไ ดอยางตอเนื่องและ
ไมใหเกิดปญหาความซ้ําซอนของการปฏิบัตภิ ารกิจใน
ระดับพื้นที่ เชน กําหนดใหกระทรวงการทองเทีย่ วและ
กีฬารวมดําเนินงานที่เกีย่ วของกับการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตร สวนดานมาตรฐานการผลิตอาจ
กําหนดใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการกําหนด
มาตรฐานดานสุขอนามัย กําหนดใหกระทรวงวัฒนธรรม
รวมสงเสริมการพัฒนาสินคาจากภูมปิ ญญาทองถิ่นและ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
-สศช.
-สํานักงบประมาณ
-สสว.

-10การทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมเปนตน
-กรมสงเสริมการเกษตรและสํานักงานเกษตรจังหวัด
ควรเปนเจาภาพในการจัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนแบบองครวมสําหรับแตละจังหวัด ใหเชื่อมโยง
กับแผนงานฯ ระดับประเทศ โดยคํานึงถึงความ
ตองการในการพัฒนาและศักยภาพ/ความพรอมของ
แตละพื้นที่ เพื่อทดแทนการกําหนดโครงการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชนแยกตามภารกิจของแตละกระทรวง ซึ่ง
อาจซ้ําซอนหรือไมตรงตามความตองการที่แทจริงของ
กลุมเปาหมาย

ขอคนพบ

หนวยงาน
ที่พบปญหา
(๒) ภาครัฐดําเนินการ
-สวนราชการ :
สงเสริมการพัฒนาวิสาหกิจฯ ศธ
ไดไมครอบคลุมกลุมเปา
-จังหวัดใน
หมายเทาที่ควร ผูประกอบ
อ.ค.ต.ป. กลุม
การบางสวนยังไมไดรับ
จังหวัดคณะที่ ๓
โอกาสในการพัฒนาอยาง
เทาเทียม มีขอจํากัดทางดาน
เงินทุนและการเขาถึงขอมูล
การตลาดเชิงลึก

ขอเสนอแนะ
-ภาครัฐควรดําเนินการในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาผูประกอบการไดตรงตาม
ศักยภาพ อํานวยความสะดวกในการประกอบ
กิจการแบบครบวงจร ในรูปแบบการจัดตั้งศูนยให
คําปรึกษาแนะนํา ศูนยอํานวยความสะดวก
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เปนตน

-กรมสงเสริม
การเกษตร (กษ)
-สํานักงานเกษตร
จังหวัด

/(๒) ภาครัฐ...
หนวยงาน
รับผิดชอบ
-กระทรวง
-กรม
-จังหวัด

