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เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจ าแนกข้อมูลเป็นภาพรวม รายกระทรวง และแผนงาน
บูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เอกสารฉบับนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1   ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

  ส่วนท่ี 1.1   ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาพรวม 

 ส่วนท่ี 1.2   ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
    ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  รายกระทรวง 
  ส่วนท่ี 2      ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบรูณาการ  

      ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562   
   ส่วนท่ี 2.1   ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบรูณาการ  

   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพรวม 
   ส่วนท่ี 2.2   ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ  

    ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 รายแผนงานบูรณาการ 
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สำรบญั 
   หน้ำ 
ส่วนท่ี 1 ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ส่วนท่ี 1.1 ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพรวม 

 

ส่วนท่ี 1.2 ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 รายกระทรวง 

 

 (1) ส านักนายกรัฐมนตร ี  
 (2) กระทรวงกลาโหม  
 (3) กระทรวงการคลงั  
 (4) กระทรวงการต่างประเทศ  
 (5) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
 (6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์  
 (7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 (8) กระทรวงคมนาคม  
 (9) กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม  
 (10) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 (11) กระทรวงพลังงาน  
 (12) กระทรวงพาณิชย ์  
 (13) กระทรวงมหาดไทย  
 (14) กระทรวงยุติธรรม  
 (15) กระทรวงแรงงาน  
 (16) กระทรวงวัฒนธรรม  
 (17) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
 (18) กระทรวงศึกษาธิการ  
 (19) กระทรวงสาธารณสุข  
 (20) กระทรวงอุตสาหกรรม  
 (21) ส่วนราชการไมส่ังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 
 

 (22) หน่วยงานของรัฐสภา  
 (23) หน่วยงานของศาล  
 (24) หน่วยงานขององค์กรอสิระและองค์กรอัยการ  
 (25) ส่วนราชการในพระองค์  
 (26) สภากาชาดไทย  
 (27) หน่วยงานอื่นของรัฐ  
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(ข) 
   หน้ำ 
ส่วนท่ี 2 ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบรูณาการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562   
 

ส่วนท่ี 2.1 ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบรูณาการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพรวม 

 

ส่วนท่ี 2.2 ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบรูณาการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 รายแผนงานบูรณาการ 

 

 (1) แผนงานบรูณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 (2) แผนงานบรูณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์  
 (3) แผนงานบรูณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด  
 (4) แผนงานบรูณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  
 (5) แผนงานบรูณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม  
 (6) แผนงานบรูณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  
 (7) แผนงานบรูณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกจิชุมชน 

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
 

 (8) แผนงานบรูณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 (9) แผนงานบรูณาการขับเคลือ่นเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออก  
 (10) แผนงานบรูณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสตกิส ์  
 (11) แผนงานบรูณาการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมดจิิทลั  
 (12) แผนงานบรูณาการวิจัยและนวัตกรรม  
 (13) แผนงานบรูณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (14) แผนงานบรูณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 

ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
 

 (15) แผนงานบรูณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ  
 (16) แผนงานบรูณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรบัสงัคมผูส้งูอายุ  
 (17) แผนงานบรูณาการบรหิารจัดการทรพัยากรน้ า  
 (18) แผนงานบรูณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการ

มลพิษและสิง่แวดล้อม 
 

 (19) แผนงานบรูณาการต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ  
 (20) แผนงานบรูณาการปฏิรูปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุิธรรม  
 (21) แผนงานบรูณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

ของหน่วยงานภาครัฐ 
 

 (22) แผนงานบรูณาการพัฒนาพื้นที่ระดบัภาค  
 (23) แผนงานบรูณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

 (24) แผนงานบรูณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวัดและกลุม่จงัหวัด 
แบบบรูณาการ 

 

    
    

167

169

175

177
181
185
189
193
197
201

207
211
215
221
225
233
237

243
245
249
255

259
263
267

271
275

279



สว่นที่ 1
ผลการด าเนินงานและการใช้จา่ยงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562





สว่นที่ 1.1
ผลการด าเนินงานและการใช้จา่ยงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ภาพรวม
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จ านวน รอ้ยละ  จ านวน  รอ้ยละ 

3,000,000.0000 - - 3,000,000.0000 2,788,322.4762 92.94 2,928,277.6455 97.61

2,350,861.8054 - - 2,350,861.8054 2,401,127.2671 102.14 2,428,373.1240 103.30

649,138.1946 - - 649,138.1946 387,195.2091 59.65 499,904.5215 77.01

         งบประมาณ จ านวน 321,789.58 ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพนัแล้ว จ านวน 299,290.64 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 93.01
ผลการเบกิจ่าย จ านวน 263,478.89 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 81.88 ผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
การส่งเสริมวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข พทิกัษ์รักษาและเทดิทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
รวมถึงสนับสนุนใหม้ีความพร้อมในการจัดการภัยคุกคาม ร้อยละ 100 ด้านก าลังพล ยุทโธปกรณ์ หลักนิยมทางทหาร การศึกษา
การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติัภารกิจปอ้งกันประเทศ การแก้ไขปญัหาของชาติในมิติต่าง ๆ ได้แก่ การแก้ไขปญัหายาเสพติด 
ได้ด าเนินการจับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จ านวน 1,317,521 คดี น าผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบ าบดัรักษาจากทกุระบบ 
จ านวน 931,206 คน ติดตามดูแลผู้ผ่านการบ าบดัรักษาเพื่อปอ้งกันการกลับไปเสพซ้ า จ านวน 879,757 คน การด าเนินการแก้ไขปญัหา
การค้ามนุษย์อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ส่งผลใหป้ระเทศไทยได้รับการจัดระดับอยู่ใน “Tier 2” เช่นเดียวกับป ี2561 ประชาชน
กลุ่มเปา้หมายมีความสามัคคีปรองดองสมานฉันท ์จ านวน 115,400 คน เหตุการณ์ก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
บริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง ท าใหป้ระชาชนเชื่อมั่นในกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ชุมชนมีความสงบเรียบร้อยมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในภาพรวมเปน็ไปตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้
 

* ข้อมูลผลการเบกิจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) 

         2. ผลการด าเนินงาน 
            ภาพรวมผลการด าเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ พบว่า ณ ส้ินปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 
30 กันยายน 2562 สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

รวมวงเงิน
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย*

ภาพรวม
รายจ่ายประจ า

รายจ่ายลงทุน

ภาพรวม

         การรายงานผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ประกอบด้วย

พ.ร.บ.โอน
งบประมาณ 

ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบสัง่ซ้ือ
(PO))

ผลการด าเนินงานและการใช้จา่ยงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

         1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
            ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยรับงบประมาณ พบว่า ณ ส้ินปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2561 – 30 กันยายน 2562 งบประมาณทั้งส้ิน 3,000,000.0000 ล้านบาท เบกิจ่ายแล้ว 2,788,322.4762 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ
92.94 และมีการก่อหนี้แล้ว จ านวน 2,928,277.6455 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 97.61

          - รายจ่ายประจ า จ านวน 2,350,861.8054 ล้านบาท เบกิจ่ายแล้ว จ านวน 2,401,127.2671 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 102.14 
และมีการก่อหนี้แล้ว จ านวน 2,428,373.1240 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 103.30
          - รายจ่ายลงทนุ จ านวน 649,138.1946 ล้านบาท เบกิจ่ายแล้ว จ านวน 387,195.2091 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 59.65
และมีการก่อหนี้แล้ว จ านวน 499,904.5251 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 77.01

ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม



66

         งบประมาณ จ านวน 561,032.43 ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพนัแล้ว จ านวน 560,026.48 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 99.82 
ผลการเบกิจ่าย จ านวน 541,467.62 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 96.51 ผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักสูตร/ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต จ านวน 24,114,252 คน รวมทั้ง
การศึกษาเชิงบรูณาการกับการท างาน (ทวิภาคี/สหกิจศึกษา) จ านวน 198,919 คน ใหส้ามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง บคุลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพฒันาตามมาตรฐานวิชาชีพยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุขเพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ทกุระดับมีหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ตามมาตรฐาน จ านวน 3,762,054 คน ท าใหป้ระชาชน
แต่ละกลุ่มวัยมีสุขภาพดีตามเกณฑ์ที่ก าหนด ส่งเสริมใหเ้ด็กได้รับการพฒันาศักยภาพตามช่วงวัย โดยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดู
เด็กแรกเกิดในอัตราคนละ 600 บาท ซ่ึงในป ี2562 ได้ขยายระยะเวลาใหเ้งินอุดหนุนเด็กต้ังแต่แรกเกิด – 6 ป ีและขยายฐานรายได้ของ
กลุ่มเปา้หมายเปน็รายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ป ีส่งผลใหม้ีเด็กแรกเกิดได้รับสิทธ์ิจ านวน 1,443,496 คน ปรับเพิ่มแรงงานได้รับการ
พฒันาฝีมือ เพื่อรองรับความต้องการตลาดแรงงานมีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึน้ร้อยละ 45.33 มีงานท า มีความมั่นคงในอาชีพ ร้อยละ 73.90
และมีหลักประกันทางสังคม ในภาพรวมเปน็ไปตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
         งบประมาณ จ านวน 408,141.41 ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพนัแล้ว จ านวน 395,513.55 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 96.91 
ผลการเบกิจ่าย จ านวน 358,156.17 ล้านบาท  คิดเปน็ร้อยละ 87.75 ผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประเทศไทยได้ด าเนินกิจกรรมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจ
ไทยในไตรมาสที่ 3 ของป ี2562 ขยายตัวร้อยละ 2.4 ปรับตัวดีขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า จากการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน โดย
มีปจัจัยสนับสนุนส าคัญจากการปรับตัวดีขึน้ของราคาสินค้าเกษตร การด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อย
ของภาครัฐ การเร่งตัวขึน้ของการลงทนุภาคเอกชน การใช้จ่ายของภาครัฐที่มีอัตราการเบกิจ่ายงบประมาณเพิ่มขึน้โดยเฉพาะรายจ่าย
ลงทนุการขับเคล่ือนภาคการทอ่งเที่ยว มีจ านวนนักทอ่งเที่ยวต่างชาติ จ านวน 29.47 ล้านคน เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.51 และรายได้จากการ
ทอ่งเที่ยว จ านวน 1.43 ล้านล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.62 จากช่วงเวลาเดียวกันของป ี2561 อย่างไรก็ดี อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในภาพรวมยังต่ ากว่าเปา้หมายที่ก าหนดไว้ เปน็ผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ความไม่แน่นอนของทศิทางนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศจากการด าเนินมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่ยังคงยืดเย้ือ และค่าเงินบาทที่แข็งค่า ส่งผลให้
มูลค่าการส่งออกสินค้าหดตัวเมื่อเทยีบกับช่วงเดียวกันของปกี่อน อย่างไรก็ดี ผลการด าเนินงานในภาพรวมใกล้เคียงเปา้หมายที่ก าหนดไว้

         งบประมาณ จ านวน 396,716.71 ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพนัแล้ว จ านวน 398,702.37 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 100.50 
ผลการเบกิจ่าย จ านวน 394,876.19 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 99.54 ผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
ผู้ด้อยโอกาส คนพกิาร ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการอย่างทั่วถึง จ านวน 4,512,679 คน สามารถ
พึ่งพาตนเองและเปน็ก าลังร่วมกันในการพฒันาสังคม ได้รับการพฒันาอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ เกษตรกรรายย่อยได้รับการถ่ายทอด
ความรู้และพฒันาอาชีพ จ านวน 494,751 คน ทรัพยากรมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม ประชาชนผู้ยากไร้ได้รับการจัดที่ดินท ากิน
และได้รับการพฒันาอาชีพเพื่อใหม้ีความเปน็อยู่ที่ดีขึน้ เปา้หมายการด าเนินการ จ านวน 77,970 ราย จ านวน 103,024 แปลง เนื้อที่
ประมาณ 707,614 ไร่ มีผลการด าเนินการจ านวน 45,329 คน (คิดเปน็ร้อยละ 58) จ านวน 57,153 แปลง เนื้อที่ประมาณ 321,481 ไร่ 
พฒันาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย จ านวน 4,804 หน่วย จากเปา้หมาย จ านวน 4,882 หน่วย พฒันาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพเิศษ จ านวน 14 แหง่ พื้นที่ตามแนวระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จ านวน 13 แหง่ และพื้นที่ระดับภาค จ านวน 36 แหง่ 
ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนใหก้ลุ่มเปา้หมาย ในระดับหมู่บา้นจ านวน 280,000 ครัวเรือน ใหน้ าความรู้จากการ
อบรมไปประกอบอาชีพ โดยมีรายได้เพิ่มขึน้จากการพฒันาอาชีพ จ านวน 261,190 คน ในภาพรวมเปน็ไปตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน



7

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
         งบประมาณ จ านวน 836,977.99 ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพนัแล้ว จ านวน 857,429.77 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 102.44 
ผลการเบกิจ่าย จ านวน 834,520.16 ล้านบาท  คิดเปน็ร้อยละ 99.71 ผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
หน่วยงานของรัฐได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อใหเ้กิดการยกระดับคุณภาพการบริหารงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมี
ธรรมาภิบาลที่ดี มีประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการสูงขึน้ จนสามารถเปน็กลไกในการขับเคล่ือนภารกิจส าคัญของรัฐบาลใหบ้รรลุเปา้หมาย 
ส่งผลใหป้ระเทศไทยได้รับการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจประจ าป ี2563 (Doing Business 2020) ดีขึน้ จากอันดับที่ 27
ในปทีี่แล้ว มาอยู่ในอันดับที่ 21 การขับเคล่ือนการด าเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยได้บรูณาการ
ฐานข้อมูลส าคัญ เช่น การจัดท าฐานข้อมูลกลางด้านความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดท าระบบอัจฉริยะสนับสนุนการตัดสินใจ
ด้านบริหารจัดการน้ า และการจัดท าฐานข้อมูลประชาชนกลาง ท าใหส้ามารถลดขัน้ตอนการขอส าเนาเอกสารจากประชาชนผู้มารับ
บริการหน่วยงานภาครัฐได้ส าเร็จ ระบบการพฒันาทกัษะและสมรรถนะที่ท าใหบ้คุลากรภาครัฐมีความรู้ความสามารถและความพร้อมใน
การเปน็ผู้น าการเปล่ียนแปลง และสร้างนวัตกรรมภาครัฐ เพื่อปฏิบติังานใหบ้รรลุเปา้หมายการพฒันาประเทศได้อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม และได้รับความเปน็ธรรมในการปฏิบติัราชการ ร้อยละ 94.96 ประชาชนได้รับความเชื่อมั่นด้านกระบวนการยุติธรรมงาน
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และงานช่วยเหลือด้านกฎหมาย จ านวน 220,027 คน ด าเนินการขับเคล่ือนโครงการส าคัญใหเ้ปน็ไปตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมาย เพื่อสนับสนุนการด าเนินการพฒันาประเทศในภาพรวมสูงกว่าเปา้หมายที่ก าหนดไว้

         งบประมาณ จ านวน 116,232.00 ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพนัแล้ว จ านวน 113,725.85 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 97.84  
ผลการเบกิจ่าย จ านวน 95,982.72 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 82.58 ผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
พื้นที่ปา่ได้รับการรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟ ูโดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน มีการส่งเสริมการใช้ภูมิปญัญาทอ้งถิน่
และการสร้างเครือข่ายต่าง ๆ ในการปอ้งกันดูแลรักษาปา่ จ านวน 102.4 ล้านไร่ แหล่งน้ าได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูประชาชนในพื้นที่
ขาดแคลนน้ าสามารถมีน้ ากินน้ าใช้ได้อย่างเพยีงพอ จ านวน 200,407 ครัวเรือน แหล่งน้ าได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูมีการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยในพื้นที่เส่ียงภัย สามารถลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ จ านวน 1,316 หมู่บา้น
ปริมาณน้ าบาดาลสามารถพฒันาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึน้ จ านวน 21,045,900 ลูกบาศก์เมตร/ป ีจัดท ามาตรการรองรับภัยแล้งและ
จัดระบบติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและก าหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อใหส้ามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้
ทนัทว่งท ีรวมถึงการจัดต้ังธนาคารน้ าใต้ดินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อแก้ไขปญัหาในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค ครอบคลุม 76 จังหวัด ในภาพรวมสูงกว่าเปา้หมายที่ก าหนดไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

รายการค่าด าเนินการภาครัฐ ประกอบด้วยการบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน และการบริหารหนี้ภาครัฐ งบประมาณ จ านวน 
359,109.88 ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพนัแล้ว จ านวน 307,858.24 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 85.73 ผลการเบกิจ่าย จ านวน 299,840.73
ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 83.50





สว่นที่ 1.2
ผลการด าเนินงานและการใช้จา่ยงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายกระทรวง



1010



11

จ านวน ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ 

3,000,000.0000  -  - 3,000,000.0000 2,788,322.4762 92.94 2,928,277.6455 97.61

2,350,861.8054  -  - 2,350,861.8054 2,401,127.2671 102.14 2,428,373.1240 103.30
649,138.1946  -  - 649,138.1946 387,195.2091 59.65 499,904.5215 77.01
43,968.9363  -  - 43,968.9363 38,154.2236 86.78 42,239.9170 96.07
33,017.5627  -  - 33,017.5627 30,051.3863 91.02 32,317.0637 97.88
10,951.3736  -  - 10,951.3736 8,102.8373 73.99 9,922.8533 90.61

227,325.6493  -  - 227,325.6493 184,685.7728 81.24 207,516.3372 91.29
164,354.6557  -  - 164,354.6557 150,847.1151 91.78 160,683.1321 97.77

62,970.9936  -  - 62,970.9936 33,838.6577 53.74 46,833.2051 74.37

374,932.7070  -  - 374,932.7070 373,325.7808 99.57 374,814.5343 99.97
368,760.5672  -  - 368,760.5672 368,284.2240 99.87 368,721.8198 99.99

6,172.1398  -  - 6,172.1398 5,041.5568 81.68 6,092.7145 98.71

9,197.3138  -  - 9,197.3138 8,152.3150 88.64 8,656.8123 94.12

8,731.5011  -  - 8,731.5011 7,896.3177 90.43 8,342.6213 95.55

465.8127  -  - 465.8127 255.9973 54.96 314.1910 67.45

15,685.8068  -  - 15,685.8068 14,545.0909 92.73 15,345.0485 97.83

13,545.8102  -  - 13,545.8102 13,241.1865 97.75 13,555.7595 100.07

2,139.9966  -  - 2,139.9966 1,303.9044 60.93 1,789.2890 83.61

15,135.5801  -  - 15,135.5801 13,455.2431 88.90 13,652.1125 90.20

12,776.7382  -  - 12,776.7382 12,573.3996 98.41 12,613.8959 98.73

2,358.8419  -  - 2,358.8419 881.8435 37.38 1,038.2166 44.01

111,762.9702  -  - 111,762.9702 98,196.0898 87.86 109,651.9546 98.11
44,788.1373  -  - 44,788.1373 44,210.8121 98.71 44,785.3995 99.99

66,974.8329  -  - 66,974.8329 53,985.2777 80.61 64,866.5551 96.85
205,005.4563  -  - 205,005.4563 163,381.0143 79.70 195,517.5763 95.37

30,074.4472  -  - 30,074.4472 28,786.0010 95.72 28,970.5516 96.33

174,931.0091  -  - 174,931.0091 134,595.0133 76.94 166,547.0247 95.21

5,413.3619  -  - 5,413.3619 4,512.1833 83.35 5,286.0587 97.65

3,848.2776  -  - 3,848.2776 3,507.0520 91.13 3,796.1400 98.65

1,565.0843  -  - 1,565.0843 1,005.1313 64.22 1,489.9187 95.20

32,114.3865  -  - 32,114.3865 28,034.9417 87.30 30,969.4138 96.43

19,629.6304  -  - 19,629.6304 19,378.2392 98.72 19,558.2754 99.64

12,484.7561  -  - 12,484.7561 8,656.7025 69.34 11,411.1384 91.40

ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบสัง่ซ้ือ(PO))

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายกระทรวง

       รายจ่ายประจ า
       รายจ่ายลงทนุ

       รายจ่ายประจ า

       รายจ่ายลงทนุ

       รายจ่ายลงทนุ

       รายจ่ายประจ า
       รายจ่ายลงทนุ

(10) กระทรวงรัพยากรธรรมชาติ
      และสิง่แวดล้อม

       รายจ่ายประจ า

       รายจ่ายลงทนุ

       รายจ่ายประจ า

       รายจ่ายลงทนุ

       รายจ่ายประจ า

       รายจ่ายลงทนุ

       รายจ่ายประจ า

(5) กระทรวงการท่องเที่ยว
     และกีฬา

(6) กระทรวงการพัฒนาสังคม
     และความมั่นคงของมนุษย์

(7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(9) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
     เศรษฐกิจ และสังคม

       รายจ่ายประจ า
       รายจ่ายลงทนุ

(2) กระทรวงกลาโหม

(3) กระทรวงการคลัง

(4) กระทรวงการต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง/ประเภทรายจ่าย
วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

(1) ส านักนายกรัฐมนตรี
       รายจ่ายประจ า
       รายจ่ายลงทนุ

ภาพรวม
       รายจ่ายประจ า
       รายจ่ายลงทนุ

(8) กระทรวงคมนาคม

       รายจ่ายลงทนุ
       รายจ่ายประจ า

ผลการเบิกจ่าย
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จ านวน ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ 

2,300.9315 -  - 2,300.9315 2,067.8265 89.87 2,256.8855 98.09         

1,643.0721  -  - 1,643.0721 1,607.7099 97.85 1,640.3148 99.83           

657.8594  -  - 657.8594 460.1166 69.94 616.5707 93.72           
10,352.6439  -  - 10,352.6439 9,673.5420 93.44 10,015.6471 96.74         

9,800.7635  -  - 9,800.7635 9,276.1049 94.65 9,466.9231 96.59           

551.8804  -  - 551.8804 397.4371 72.02 548.7240 99.43           
376,498.6185  -  - 376,498.6185 348,041.2996 92.44 361,585.6278 96.04         

305,183.0816  -  - 305,183.0816 306,886.9613 100.56 307,788.3308 100.85         

71,315.5369  -  - 71,315.5369 41,154.3383 57.71 53,797.2970 75.44           
25,381.9444  -  - 25,381.9444 23,729.9275 93.49 24,768.1397 97.58         

22,125.3342  -  - 22,125.3342 22,342.3760 100.98 22,417.4956 101.32         

3,256.6102  -  - 3,256.6102 1,387.5515 42.61 2,350.6441 72.18           
52,594.3336  -  - 52,594.3336 52,481.6780 99.79 52,609.6041 100.03       

52,117.4644  -  - 52,117.4644 52,100.4283 99.97 52,147.0981 100.06         

476.8692  -  - 476.8692 381.2497 79.95 462.5060 96.99           

8,162.8389  -  - 8,162.8389 7,029.5014 86.12 8,097.1749 99.20         
4,933.3597  -  - 4,933.3597 4,978.1784 100.91 5,081.8215 103.01         

3,229.4792  -  - 3,229.4792 2,051.3230 63.52 3,015.3534 93.37           

16,688.0210  -  - 16,688.0210 14,948.1651 89.57 14,948.1651 89.57         

11,527.3541  -  - 11,527.3541 11,047.4896 95.84 11,047.4896 95.84           

5,160.6669  -  - 5,160.6669 3,900.6755 75.58 3,900.6755 75.58           

487,736.4134  -  - 487,736.4134 468,293.0266 96.01 477,077.8318 97.81         

439,063.3508  -  - 439,063.3508 434,877.6291 99.05 435,782.5181 99.25           

48,673.0626  -  - 48,673.0626 33,415.3975 68.65 41,295.3137 84.84           

270,589.1680  -  - 270,589.1680 265,835.0224 98.24 271,659.0908 100.40       

246,364.2587  -  - 246,364.2587 248,517.2114 100.87 248,590.4184 100.90         

24,224.9093  -  - 24,224.9093 17,317.8110 71.49 23,068.6724 95.23           

5,478.1637  -  - 5,478.1637 5,090.8214 92.93 5,444.6946 99.39         

4,588.9106  -  - 4,588.9106 4,482.2329 97.68 4,603.9727 100.33         

889.2531  -  - 889.2531 608.5885 68.44 840.7219 94.54           

ผลการเบิกจ่าย

(15) กระทรวงแรงงาน

       รายจ่ายประจ า
       รายจ่ายลงทนุ

(11) กระทรวงพลังงาน

       รายจ่ายประจ า

       รายจ่ายลงทนุ

กระทรวง/ประเภทรายจ่าย
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

       รายจ่ายลงทนุ

       รายจ่ายประจ า

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายกระทรวง (ต่อ)

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม

ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบสัง่ซ้ือ(PO))

       รายจ่ายประจ า
       รายจ่ายลงทนุ

(17) กระทรวงวิทยาศาสตร์
       และเทคโนโลยี

       รายจ่ายประจ า
       รายจ่ายลงทนุ

(14) กระทรวงยติุธรรม

       รายจ่ายประจ า
       รายจ่ายลงทนุ

       รายจ่ายประจ า

(20) กระทรวงอุตสาหกรรม

       รายจ่ายประจ า
       รายจ่ายลงทนุ

       รายจ่ายประจ า
       รายจ่ายลงทนุ

       รายจ่ายลงทนุ

       รายจ่ายประจ า

หน่วย : ล้านบาท

(13) กระทรวงมหาดไทย

(12) กระทรวงพาณิชย์

(16) กระทรวงวัฒนธรรม

(18) กระทรวงศึกษาธิการ

(19) กระทรวงสาธารณสุข

       รายจ่ายลงทนุ
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จ านวน ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ 

 -  -  -  - 9,068.6403  - 13,270.5568  -

 -  -  -  - 6,914.6566  - 7,490.1557  -

 -  -  -  - 2,153.9837  - 5,780.4011  -

129,505.5000  -  - 129,505.5000 120,331.0804 92.92 127,640.5503 98.56         

106,226.7118  -  - 106,226.7118 106,571.4412 100.32 107,618.7861 101.31         

23,278.7882  -  - 23,278.7882 13,759.6392 59.11 20,021.7642 86.01           

10,286.4165    -  - 10,286.4165    4,999.1601       48.60     9,435.3890         91.73         

4,900.7148       -  - 4,900.7148        4,437.1804         90.54       4,532.8599            92.49           

5,385.7017       -  - 5,385.7017        561.9797            10.43       4,902.5291            91.03           

22,605.3445    -  - 22,605.3445    22,605.3445     100.00    22,605.3445        100.00       

19,238.1264      -  - 19,238.1264      19,238.1264       100.00     19,238.1264          100.00         

3,367.2181       -  - 3,367.2181        3,367.2181         100.00     3,367.2181            100.00         

22,293.9653   - - 22,293.9653    22,321.0993     100.12    22,321.0993        100.12       

21,217.0423     - - 21,217.0423      21,244.1763       100.13     21,244.1763          100.13         

1,076.9230      - - 1,076.9230        1,076.9230         100.00     1,076.9230            100.00         

6,800.0000    - - 6,800.0000      6,800.0000       100.00    6,800.0000         100.00       

6,800.0000      - - 6,800.0000        6,800.0000         100.00     6,800.0000            100.00         

- - - - - - - -

10,267.8049   - - 10,267.8049    8,962.7170       87.29     8,962.7170         87.29         

5,522.7166      - - 5,522.7166        5,550.5644         100.50     5,550.5644            100.50         

4,745.0883      - - 4,745.0883        3,412.1526         71.91       3,412.1526            71.91           

2,804.1226    - - 2,804.1226      2,804.1226       100.00    2,804.1226         100.00       

2,800.0346      - - 2,800.0346        2,800.0346         100.00     2,800.0346            100.00         

4.0880            - - 4.0880              4.0880               100.00     4.0880                  100.00         

27,579.6011   - - 27,579.6011    18,321.9977     66.43     25,371.9658        92.00         

6,346.3142      - - 6,346.3142        5,585.1648         88.01       6,458.2594            101.76         

21,233.2869     - - 21,233.2869      12,736.8329       59.99       18,913.7064          89.08           

471,532.0000 - - 471,532.0000 448,474.8484      95.11 456,953.2736          96.91

380,935.8674 - - 380,935.8674 447,093.8671      117.37 454,729.1200          119.37

90,596.1326 - - 90,596.1326 1,380.9813 1.52 2,224.1536 2.46

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ของ (17) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ (18) 
กระทรวงศึกษาธิการ จะตัดผลการเบิกจ่าย ณ ส้ินเดือน กรกฎาคม 2562 เนื่องจากมีการโอนงบประมาณไปอยู่ภายใต้ (21) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามพระราชบัญญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562

พ.ร.บ.โอน
งบประมาณ 

รวมวงเงิน
งบประมาณ 

(22) ส่วนราชการไม่สังกัด
      ส านักนายกรัฐมนตรี 
      กระทรวง หรือทบวง

(25) หน่วยงานขององค์กรอิสระ
      และองค์กรอัยการ

       รายจ่ายประจ า

(27) สภากาชาดไทย

(28) หน่วยงานอ่ืนของรัฐ

       รายจ่ายประจ า
       รายจ่ายลงทนุ

       รายจ่ายประจ า
       รายจ่ายลงทนุ

(26) ส่วนราชการในพระองค์
       รายจ่ายประจ า
       รายจ่ายลงทนุ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายกระทรวง (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม

(23) หน่วยงานของรัฐสภา

       รายจ่ายลงทนุ

       รายจ่ายลงทนุ

       รายจ่ายประจ า
       รายจ่ายลงทนุ

       รายจ่ายประจ า
       รายจ่ายลงทนุ

(29) จังหวัดและกลุม่จังหวัด

(30) งบกลาง

ผลการเบิกจ่าย ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบสัง่ซ้ือ(PO))

       รายจ่ายประจ า
       รายจ่ายลงทนุ

       รายจ่ายประจ า

       รายจ่ายประจ า
       รายจ่ายลงทนุ

(24) หน่วยงานของศาล

(21) กระทรวงการอุดมศึกษา
      วิทยาศาสตร์ วิจัย 
      และนวัตกรรม

       รายจ่ายประจ า
       รายจ่ายลงทนุ

กระทรวง/ประเภทรายจ่าย
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จ านวน ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ 

43,968.9363 - - 43,968.9363 38,154.2236 86.78 42,239.9170 96.07
33,017.5627 - - 33,017.5627 30,051.3863 91.02 32,317.0637 97.88
10,951.3736 - - 10,951.3736 8,102.8373 73.99 9,922.8533 90.61

รวมวงเงิน
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย

รวม
รายจ่ายประจ า
รายจ่ายลงทุน

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม

   1) การก าหนดเร่ืองส่ือสารประจ าปทีี่ส าคัญ เพื่อจัดท าแผนปฏิบติัการประชาสัมพนัธ์แหง่ชาติประจ าป ีผ่านกลไกการด าเนินงานของ
คณะกรรมการประชาสัมพนัธ์แหง่ชาติ ทีม่ีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เปน็ประธาน และมีอธิบดีกรมประชาสัมพนัธ์
เปน็กรรมการและเลขานุการ ด าเนินการก าหนดเร่ืองส่ือสารส าคัญ ที่ได้จากการประสานข้อมูลและด าเนินการร่วมกันของทกุหน่วยงาน 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลในช่วงเวลานั้น และร่วมกันด าเนินการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจใหแ้ก่ประชาชน
อย่างทั่วถึงทั่วประเทศผ่านส่ือของแต่ละหน่วยงานและส่ือของกรมประชาสัมพนัธ์
   2) น าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยุทธศาตร์ชาติและนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่ประชาชนควรรู้ ต้องรู้ อยากรู้ รวมถึงการแก้ไขปญัหา
ข่าวปลอม ด าเนินการผ่านกลไกกระบวนการประชาสัมพนัธ์ โครงการประชาสัมพนัธ์ ทางส่ือหลักของกรมประชาสัมพนัธ์ 
ในรูปแบบข่าว และรายการต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ประกอบด้วย วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ ส่ิงพมิพ ์ส่ือกิจกรรม 
และส่ือเครือข่าย รวมทั้งผ่านส่ือสมัยใหม่ เช่น ส่ือสังคมออนไลน์ เปน็ต้น

(1) ส านักนายกรัฐมนตรี

          ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ ส้ินปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 งบประมาณทั้งส้ิน 
43,968.9363 ล้านบาท เบกิจ่ายแล้ว จ านวน 38,154.2236 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 86.78 และมีการก่อหนี้แล้ว จ านวน 42,239.9170
ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 96.07
          - รายจ่ายประจ า จ านวน 33,017.5627 ล้านบาท เบกิจ่ายแล้ว จ านวน 30,051.3863 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 91.02 และมีการก่อหนี้
แล้ว จ านวน 32,317.0637 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 97.88
          - รายจ่ายลงทนุ จ านวน 10,951.3736 ล้านบาท เบกิจ่ายแล้ว จ านวน 8,102.8373 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 73.99 และมีการก่อหนี้แล้ว
 จ านวน 9,922.8533 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 90.61

หน่วย : ล้านบาท
ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบสั่งซ้ือ

(PO))

ผลสัมฤทธิแ์ละประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

   1) ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณสถาบนัพระมหากษัตริย์ในทกุโอกาสอันควร
   2) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีการด าเนินภารกิจและบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามกฎหมายและนโยบายรัฐบาล
   3) ยกระดับการก ากับ และติดตามการบริหารราชการแผ่นดินแบบบรูณาการ
   4) การใหบ้ริการมีประสิทธิภาพและเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน

พ.ร.บ.โอน
งบประมาณ

1. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

2. กรมประชาสัมพันธ์
   กรมประชาสัมพนัธ์ด าเนินการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่การด าเนินงานของภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแหง่ชาติ นโยบาย ความมั่นคงแหง่ชาติ และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงแผนการปฎิรูปประเทศ เพื่อเปา้หมายการประชาสัมพนัธ์
ของชาติที่ทกุกระทรวงมีส่วนร่วมสร้างสรรค์เร่ืองราวเพื่อสร้างความเข้าใจใหก้ับประชาชนได้รับรู้ในเร่ืองเดียวกัน ในทศิทางเดียวกัน
พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านภารกิจหลัก คือ

   5) องค์กรมีความพร้อมเพื่อรองรับการขับเคล่ือนนโยบายและภารกิจ โดยบคุลากรมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม
การเรียนรู้และพฒันาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพฒันาระบบงานเชิงบรูณาการใหม้ีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ Thailand 4.0
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   4) การเปรียบเทยีบความผิดผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค จ านวน 284 ราย
   5) การตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจ จ านวน 966 ราย จ านวน 12,612 ตัวอย่าง
   6) การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การคุ้มครองผู้บริโภค ส่ือทางโทรทศัน์ จ านวน 55 คร้ัง การเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

จ านวน 562 ข่าว ส่งภาพกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านส่ือส่ิงพมิพ ์จ านวน 46 เร่ือง

   1) ความส าเร็จในการพฒันาระบบงานข่าวกรอง
   2) ความส าเร็จของแผนงาน/โครงการเพื่อยกระดับงานข่าวกรองเพื่อการปอ้งกันและสนับสนุนการแก้ไขปญัหาภัยคุกคามต่อความมั่นคง

4. ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

6. ส านักข่าวกรองแห่งชาติ

5. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

   3) ความส าเร็จในการบรูณาการงานข่าวอย่างมีเอกภาพ
   4) ความส าเร็จในการสร้างความร่วมมือด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัยในภาคเอกชนและภาคประชาชน

   1) การรับเร่ืองร้องทกุข์จากผู้บริโภค จ านวน 14,383 ราย
   2) การแก้ไขปญัหาเร่ืองร้องทกุข์ใหผู้้บริโภค จ านวน 3,345 ราย

Facebook สคบ. Line สคบ. และ pantip.com จ านวน 1,071 เร่ือง เผยแพร่ข้อความประชาสัมพนัธ์ (ตัวว่ิง) ทางส่ือโทรทศัน์
ทางวีดีทศัน์ จ านวน 24 เร่ือง บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์ (สคบ.) จ านวน 65 เร่ือง

เผยแพร่เอกสาร แผ่นพบั โปสเตอร์ วารสาร แผ่นซีดี วีซีดีใหผู้้บริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 35,356 แผ่น/เล่ม
จัดส่งวารสาร สคบ. ราย 2 เดือน จ านวน 652 แหง่ เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข่าวผ่านทางโซเชียล ลงเว็บไซต์ สคบ. www.ocpb.go.th

การสนับสนุนงานข้อมูล ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการประสานงานการเมืองบรรลุเปา้หมาย

   5) ความส าเร็จในการพฒันาระบบการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนและเครือข่าย

   3) สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสาร ยุทธศาสตร์และนโยบายส าคัญของรัฐบาล สามารถน าข้อมูลข่าวสารไปใช้
ประโยชน์ เข้าถึงบริการภาครัฐ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบายภาครัฐ ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพฒันา
ประเทศ

เปน็วิทยากรบรรยาย จ านวน 29 คร้ัง จัดบอร์ดเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์/ภาพกิจกรรม/งานออกแบบ จ านวน 276 ชิ้น
จัดประชุมสัมมนา/แถลงข่าว 36 คร้ัง

3. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ข่าวประชาสัมพนัธ์ จ านวน 144 เร่ือง งานเขียนข่าวเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทางส่ือต่าง ๆ (สถานีโทรทศัน์/
วิทยุ/หนังสือพมิพ/์นิตยสาร) จ านวน 41 เร่ือง ส่งข่าว/บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ผ่านหน่วยงานราชการทั่วประเทศ จ านวน 7,961 แหง่ งานตรวจข่าวประจ าวันที่เกี่ยวกับ สคบ. หนังสือพมิพไ์ม่น้อยกว่า 40 ฉบบั

   3) การรับเร่ืองเพื่อด าเนินคดีแทนผู้บริโภค จ านวน 271 ราย

   1) คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลที่มีคุณภาพประกอบการพจิารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและทนัต่อเวลา
   2) ระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายส าคัญของรัฐบาลมีมาตรฐาน
   3) งานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เปน็ไปตามโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบติัที่สมพระเกียรติ

   7) การจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน 54 คร้ัง

   การถวายการปฏิบติัการบนิได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ การรับรู้ข่าวสารของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ของรัฐบาล รวมถึงการบริหารจัดการ อ านวยการ ประสานติดตาม และขับเคล่ือนการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิบติังานด้านเลขานุการ
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12.  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

13. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

10. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

9. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   กฎหมายมีคุณภาพและเปน็ไปตามหลักนิติธรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ของประชาชน

   1) ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบคุคลภาครัฐที่สนับสนุนใหก้ารบริหารก าลังคนของส่วนราชการและจังหวัดเปน็ไปด้วยความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ

   2) ประเทศมีความพร้อมในการบริหารจัดการภัยด้านความมั่นคง
   3) ประเทศมีการบรูณาการแผนงาน กฎหมาย และการบริหารจัดการในการขับเคล่ือนงานด้านความมั่นคงอย่างเปน็รูปธรรม
   4) จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย มีการพฒันาอย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

   2) ชักจูงใหน้ักลงทนุรายส าคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเปา้หมาย เช่น อุตสาหกรรมอากาศยานและยานยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีสูง อุตสาหกรรม
การแพทย์ อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลและผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio-based) อุตสาหกรรม สนับสนุนวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมและกิจการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทลัรวมทั้งเทคโนโลยีพื้นฐานขัน้สูง เปน็ต้น ใหม้ีการลงทนุในไทยได้ส าเร็จ 
จ านวน 11 ราย

   2) ระบบและวิธีการสรรหาบคุคลที่มีมาตรฐานและสามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้ตรงตามความต้องการ 
ความจ าเปน็ และภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ
   3) ระบบการบริหารก าลังคนที่สามารถจูงใจและรักษาบคุลากรภาครัฐที่มีคุณภาพใหส้ามารถปฏิบติังานได้อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และได้รับความเปน็ธรรมในการปฏิบติัราชการ
   4) ระบบการพฒันาทกัษะและสมรรถนะที่ท าใหบ้คุลากรภาครัฐมีความรู้ความสามารถและความพร้อมในการเปน็ผู้น าการเปล่ียนแปลง
และสร้างนวัตกรรมภาครัฐเพื่อปฏิบติังานใหบ้รรลุเปา้หมายการพฒันาประเทศ
11. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

   3) ก่อใหเ้กิดการลงทนุของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศเพื่อแสวงหาตลาดใหม่ พฒันาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย
และเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทโีลก โดยมีผู้ประกอบการไทยที่มีแผนการลงทนุหรือจัดต้ังธุรกิจในต่างประเทศ จ านวน 8 ราย

   สศช. สามารถขับเคล่ือนแผนและนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใหบ้รรลุ
ตามเปา้หมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนการพฒันาประเทศ

   การจัดการงบประมาณรายจ่ายตอบสนองต่อนโยบายเร่งด่วนและสอดคล้องกับเปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติอย่างครบถ้วนและคุ้มค่า

   1) ประเทศมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางด้านความมั่นคง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ

   หน่วยงานของรัฐได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อใหเ้กิดการยกระดับคุณภาพการบริหารงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีธรรมาภิบาลที่ดี 
มีประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการสูงขึน้จนสามารถเปน็กลไกในการขับเคล่ือนภารกิจส าคัญของรัฐบาลได้บรรลุเปา้หมายตามทศิทางการพฒันา
ประเทศ และมีการทบทวนบทบาท ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐใหเ้หมาะสม ถ่ายโอนภารกิจและกิจกรรมที่ภาครัฐไม่จ าเปน็ต้อง
ปฏิบติัใหภ้าคส่วนต่างๆ อันจะส่งผลใหป้ระชาชนและภาคเอกชนได้รับงานบริการภาครัฐที่ดี ตอบสนองตามความต้องการที่พร้อมแก้ปญัหา 
อุปสรรค และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และเกิดการขับเคล่ือนการพฒันาระบบราชการอย่างต่อเนื่องและบงัเกิดผลอย่างเปน็รูปธรรม

   1) ก่อใหเ้กิดการลงทนุที่พฒันาความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเติบโตอย่างย่ังยืน โดยเฉพาะการส่งเสริมการวิจัยและพฒันา  
การสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่ม โครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กิจการที่เปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อมมีการประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน จ านวน 776,287 ล้านบาท

7. ส านักงบประมาณ

8. ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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   1) สร้างรายได้ใหก้ับประเทศและกระจายรายได้ใหก้ับกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องต้ังแต่เจ้าของธุรกิจจนถึงชุมชนทอ้งถิน่

17. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

   1) ผลิตบณัฑิตที่มีความเปน็เลิศ ทั้งด้านวิชาการ การวิจัย ความเปน็ผู้น าและความเปน็มนุษย์
   2) การวิจัยและพฒันานวัตกรรมที่มีศักยภาพสร้างการเปล่ียนแปลง
   3) ใหบ้ริการด้านรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา การวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และต้ังอยู่บนหลักความเสมอภาค ไม่เหล่ือมล้ า

   1) เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการทอ่งเที่ยวสู่ความย่ังยืนผ่านกลไกเครือข่ายประชารัฐที่มีขีดความสามารถ
และมีความเปน็เอกภาพ
   2) พื้นที่ได้รับการพฒันาขีดความสามารถด้านการทอ่งเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับเกณฑ์การทอ่งเที่ยวอย่างย่ังยืนโลก 
(Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC)
   3) ชุมชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึน้และมีความสุข
   4) มีระบบการบริหารจัดการการทอ่งเที่ยวอย่างย่ังยืนที่มีธรรมาภิบาลพร้อมกับการพฒันาองค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้ด้านการทอ่งเที่ยว
อย่างย่ังยืน

   1) ประเทศมีความมั่นคงอย่างย่ังยืนภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข

   3) ทรัพยากรธรรมชาติมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เหมาะสม

21. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

16. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

   2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และสามารถด าเนินชีวิตประจ าวันได้ตามปกติสุข

   บจธ. สามารถบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจที่ก าหนด

   1) สามารถน าระบบการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกที่ได้มีการพฒันาร่วมกับหน่วยงาน
ต้นสังกัดมาใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกทกุระดับตามเปา้หมายที่ก าหนด 
   2) สามารถพฒันา ฝึกอบรม และรับรองผู้ประเมินภายนอกใหม้ีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
   3) สามารถด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกทกุระดับ และใหข้้อเสนอแนะกับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อยกระดับ
มาตรฐานและพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

20. ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

   2) สร้างความเข้มแข็งใหก้ับอุตสาหกรรมเปา้หมายในด้านเศรษฐกิจ นวัตกรรม เทคโนโลยีและความรับผิดชอบต่อสังคม

   ในการด าเนินงานของ สบร. ประจ าป ี2562 สามารถประเมินเปน็มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมจากการด าเนินงานของแหล่งเรียนรู้ 2 แหง่ 
คือ อุทยานการเรียนรู้ (TK park) และมิวเซียมสยาม รวมถึงการใหบ้ริการบนดิจิทลัแพลตฟอร์มของหน่วยงาน แสดงใหเ้หน็ว่าการด าเนินงานของ 
สบร. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่แทจ้ริงถึง 5,130,885,507.32 บาท และสามารถสะทอ้นความคุ้มค่าแก่การลงทนุในการด าเนินงาน
ต่างๆ ของ สบร. ได้อย่างชัดเจน หากพจิารณาในมิติของมูลค่าเพิ่มทางสังคม พบว่าการด าเนินงานของ สบร. ก่อใหเ้กิดประโยชน์ใน 4 มิติ 
คือ มิติที่ 1 การพฒันาชีวิตและสร้างสังคมที่ดี ส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ มีนิสัยใฝ่รู้และลดปญัหาสังคม ซ่ึงสอดคล้อง
กับเปา้หมายในด้านการเปน็แหล่งเรียนรู้

19. องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

15. ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

14. กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

   เกิดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่มาจากการท างานของทกุภาคส่วน ส่งผลใหป้ระชาชนมีสุขภาวะที่ดีขึน้ในอนาคต

18. ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
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   3) สนับนุนด้านการศึกษาใหก้ับสถาบนัการศึกษาต่างๆ โดยเปน็สถานที่รองรับการฝึกงานของนักศึกษา ในหลักสูตรด้านต่างๆ
เช่น ด้านสัตวแพทย์ ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม จ านวน 98 คน
   4) เกิดโอกาสด้านการทอ่งเที่ยวในทอ้งถิน่ เช่น สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ในทอ้งถิน่

   เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสร้างความเทา่เทยีมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั
24. ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

25. ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.)

   3) มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี จ านวน 3,121.29 ล้านบาท
ผลลัพธ์ทางสังคม
   1) ส านักงานเชียงใหม่ไนทซ์าฟารีมีการจ้างงานในทอ้งถิน่ คิดเปน็มูลค่า 117.75 ล้านบาท และเกิดการกระจายรายได้โดยการส่งเสริม
ธุรกิจทอ้งถิน่ คิดเปน็มูลค่า 216.55 ล้านบาท

   1) รายได้ทางตรงของเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี จ านวน 227.85 ล้านบาท
   2) รายได้ทางตรงของส านักบริหารงานกลาง จ านวน 20.29 ล้านบาท

ทั้งคุณวุฒิการศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อน าไปใช้สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและได้รับค่าตอบแทนตรงตามสมรรถนะ

ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ

   2) เยาวชนได้รับการส่งเสริมเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ปา่ จ านวน 100 แหง่ รวมทั้งส้ิน 8,385 คน

   2) มีการวางแผนงาน โครงการเพื่อแก้ไขปญัหาเชิงพื้นที่แบบบรูณาการ
   1) มียุทธศาสตร์และขับเคล่ือนการวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเปน็ระบบเพื่อใหบ้รรลุเปา้หมายชาติ

   3) ผู้ประกอบการใหค้วามส าคัญกับคุณวุฒิวิชาชีพมากกว่าพจิารณาจากคุณวุฒิการศึกษาเพยีงอย่างเดียว
   4) ค่านิยมทางการศึกษาของสังคมไทยเปล่ียนไปใหค้วามส าคัญกับการเรียนในสายวิชาชีพเพิ่มขึน้ นักเรียนนักศึกษาได้รับ 2 คุณวุฒิ

   4) มีการติดตามวิเคราะหส์ถานการณ์ด้านน้ า เพื่อเปน็ข้อมูลใหแ้ก่ประชาชน หน่วยงาน ในการเตรียมการรับมือการบริหารจัดการน้ า

   1) สมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพของไทยที่ได้รับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเปน็ที่ยอมรับในระดับสากล

   5) สร้างความได้เปรียบในการแลกเปล่ียนแรงงานเสรี (Workforce Mobility) อันเปน็การสร้างโอกาสในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจใหก้ับ
ประเทศ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ
   6) ประชาชนคนไทยพร้อมสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อใหป้ระเทศไทยหลุดพน้จากกับดักรายได้ปานกลาง

   3) มีแผนบรูณาการงบประมาณและการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

   2) ผู้ประกอบอาชีพสามารถเทยีบโอนคุณวุฒิวิชาชีพสู่คุณวุฒิการศึกษา อันเปน็บนัไดสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ แม้ไม่มีคุณวุฒิการศึกษา

22. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

23. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)



2020

ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 ร้อยละ 42 34.38 81.86

1.2 จ านวนภารกิจ 45 - -

2

2.1 ร้อยละ 100 100 100.00

3

3.1 ร้อยละ 100 100 100.00

4

4.1 ฉบบั 15 39 260.00

ผลการด าเนินงาน

ความส าเร็จของรายงานการตรวจราชการแบบบรูณาการที่มีความ
ครบถ้วนตามกรอบประเด็นการตรวจราชการแบบบรูณาการ

1. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

จ านวนภารกิจของส่วนราชการที่ถ่ายโอนใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ ตามแผนปฏิบติัการก าหนดขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

ร้อยละจ านวนการจัดบริการสาธารณะที่ อปท. สามารถด าเนินการตาม
เปา้หมายมาตรฐานที่ก าหนดไว้

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 1.2 ผลการปฏิบติังานตามตัวชี้วัดระดับเปา้หมายการใหบ้ริการหน่วยงาน (อปท. สามารถจัดบริการสาธารณะตามภารกิจ
ที่ได้รับถ่ายโอนได้ตามมาตรฐานเดิมตามที่ส่วนราชการเคยปฏิบติัไว้ โดยเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของ 
อปท. ไม่เปน็ไปตามแผนที่ก าหนดเนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าร่างแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที่ 3) 
และแผนปฏิบติัการก าหนดขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที่ 3) จึงไม่สามารถถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ
ใหแ้ก่องค์กรส่วนทอ้งถิน่ได้ตามแผนที่ก าหนด

เป็นหน่วยงานในการอ านวยการบริหารจัดการไม้มีค่าเพ่ือประโยชน์
ของแผ่นดิน
ร้อยละของการอ านวยการบริหารจัดการโดยใช้ไม้มีค่าเพื่อประโยชน์
ของแผ่นดิน
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเผยแพร่และเชิดชู
พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งเสริมสร้างเอกลักษณ์
ของชาติ
ร้อยละความส าเร็จของการจัดกิจกรรมเทดิพระเกียรติและ เชิดชู
สถาบนัพระมหากษัตริย์ตามนโยบายหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก
รัฐบาล

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดบริการสาธารณะตามภารกิจ
ที่ได้รับถ่ายโอนได้ตามมาตรฐานเดิมตามที่ส่วนราชการเคยปฏิบัติไว้
โดยเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เสริมสร้างกลไกการก ากับ ติดตามการบริหารราชการแผ่นดินของ
หน่วยงานรัฐให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

4.2 ร้อยละ 91 91 100.00

4.3 ร้อยละ 85 100 117.65

4.4 ร้อยละ 80 97.16 121.45

5
5.1 แหง่ 80 178 222.50
6

6.1 ร้อยละ 100 100 100.00

7

7.1 ร้อยละ 80 83 103.75

1

1.1 ร้อยละ 78 93.13 119.40

1.2 ร้อยละ 77 95.53 124.06ประชาชนกลุ่มเปา้หมายน าข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านส่ือของกรมประชาสัมพนัธ์
ไปใช้ประโยชน์

2. กรมประชาสัมพันธ์

ผลการด าเนินงาน

ร้อยละของจ านวนเร่ืองร้องทกุข์ผ่านส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
ที่ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ
ร้อยละของจ านวนเร่ืองร้องเรียน/อุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่
ได้ด าเนินการน าเสนอคณะอนุกรรมการพจิารณาและใหค้วามเหน็เร่ือง
ร้องเรียนและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด

ร้อยละของจ านวนเร่ืองร้องทกุข์ที่สามารถด าเนินการได้ตามมาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบ้ริการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถ่ิน
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 
สามารถด าเนินงานและบูรณาการแผนงานและงบประมาณได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละของคณะกรรมการฯ สามารถอนุมัติโครงการหนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่หน่วยงานต่างๆ  เสนอภายในปงีบประมาณ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเช่ือมั่นและน าข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของ
กรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์

ประชาชนกลุ่มเปา้หมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านส่ือของ
กรมประชาสัมพนัธ์

ปลุกจิตส านึกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบให้บุคลากรในส านักนายกรัฐมนตรี โดยน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและต่อต้าน
การทุจริต

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการ
ปอ้งกัน และปราบปรามการทจุริต มีค่านิยมร่วมต้านทจุริต มีจิตส านึก
สาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1
1.1 ร้อยละ 80 82.01 102.51
1.2 ร้อยละ 70 71.83 102.61
1.3 ร้อยละ 75 82.30 109.73

1

1.1 ร้อยละ 80 89.29 111.61

1.2 ร้อยละ 80 91.66 114.58
1.3 เร่ือง 99,000 125,049 126.31

2
2.1 เร่ือง/คร้ัง 3,300/

1,800
3,197/
1,717

    96.88/
95.39

2.2 ร้อยละ 75 88.30 117.73

3

3.1 ร้อยละ 100 100 100.00

1

1.1 คะแนน 9.14        8.66 94.75

1.2 ร้อยละ 100 100 100

2

2.1 ร้อยละ 85 90.20 106.12

ประชาชนได้รับการคุ้มครองตามสิทธิผู้บริโภค

จ านวนร้อยละของมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่ขัดกับกฎหมายหรือถูกยกเลิก
โดยค าพพิากษาของศาล

จ านวนเร่ือง/คร้ัง ที่เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงาน
ของรัฐบาล

3. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

4. ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

5. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผลการด าเนินงาน

จ านวนเร่ืองของการบริหารจัดการ อ านวยการ ประสาน ติดตาม และ
ขับเคล่ือนการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิบติังานด้านเลขานุการ 
การสนับสนุนงานข้อมูล ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการประสานงาน
การเมือง

สร้างการรับรู้นโยบายและการด าเนินงานของรัฐบาลให้กับประชาชน

ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของ สคบ.

ร้อยละของการรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพนัธ์งานรัฐบาล
ของประชาชน

สนับสนุนการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี

ร้อยละความส าเร็จของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ร้อยละของผลการส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่
สคบ. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด
การถวายการปฏิบติัการบนิได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติ
เมื่อได้รับการร้องขอ

อ านวยการ ประสาน และขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของ
นายกรัฐมนตรีเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ต่อการด าเนินงานของส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนรัฐบาลดิจิทลั

การปฏิบัติงานเก่ียวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานประสานราชการใน
พระองค์
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 ร้อยละ 80 80 100.00

1.2 ร้อยละ 80 80 100.00

1.3 ร้อยละ 80 80 100.00

2

2.1 ร้อยละ 80 80 100.00

1

1.1 หน่วยงาน 45 45 100.00
1.2 หน่วยงาน 424 424 100.00

1.3 ร้อยละ 100 100 100.00
1.4 ร้อยละ 100 100 100.00

ผลการด าเนินงาน

ระบบข่าวกรองที่มีคุณภาพสูง เพ่ือน ามาใช้ในการรักษาความมั่นคง 
แก้ไข้ปัญหาการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติ และภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ การปฏิบัติงานข่าวกรองและผลผลิตข่าวกรองที่สนอง
ความต้องการของผู้ใช้ข่าวทุกระดับได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน

การข่าวด้านก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติที่มีการแลกเปล่ียน
ถูกน าไปใช้ประโยชน์

6. ส านักข่าวกรองแห่งชาติ
ข่าวกรองที่มีคุณภาพสูงในเรื่องปัญหาความมั่นคง ปัญหาการก่อ
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และข่าวกรองต่างประเทศ
เพ่ือน ามาใช้ในการรักษาความมั่นคงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ก่อการร้าย ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ เทิดทูนและพิทักษ์
รักษาไว้ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย์ การปฏิบัติงานข่าวกรองและ
ผลผลิตข่าวกรองที่สนองความต้องการของผู้ใช้ข่าวทุกระดับได้อย่าง
ครอบคลุมรอบด้าน

จ านวนหน่วยงานได้รับการบริการด้านการงบประมาณ
จ านวนหน่วยงานภายในที่ได้รับการสนับสนุน มีความพร้อมใน
การปฏิบติังาน

การบริหารจัดการงานทั่วไปที่สนับสนุนการจัดการงบประมาณให้
สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลให้
ครบถ้วนและคุ้มค่า

อันดับความเส่ียงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ 20 ของโลก 
(ดัชนีความเส่ียงของโลก WEF)

7. ส านักงบประมาณ

หน่วยงานได้รับการบริการด้านการงบประมาณ ได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้อง และทนัเวลาหน่วยงานภายในที่ได้รับการสนับสนุนสามารถจัดการงบประมาณให้
สนองต่อนโยบายและเปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยไม่มี
ปญัหาอุปสรรคด้านการอ านวยการความสะดวกในการปฏิบติัราชการ

ความส าเร็จของรายงานข่าวกรองที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง
ทกุรูปแบบ
ความส าเร็จหน่วยงานภาครัฐฝ่ายพลเรือนที่ด าเนินการตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยและผ่านเกณฑ์ที่ส านักข่าวกรองแหง่ชาติก าหนด
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

2

2.1 ฉบบั 1 1 100.00
2.2 ร้อยละ 100 100 100.00

2.3 ร้อยละ 98 98 100.00

1

1.1 เร่ือง 3 2 66.67

2

2.1 เร่ือง 2 1 50.00

3

3.1 เร่ือง 5 4 80.00

3.2 ความตกลง/
ประเทศ

2 2 100.00

3.3 ร้อยละ 80 80 100.00

การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบาย
และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

ผลการด าเนินงาน

ร้อยละของการจัดการงบประมาณใหม้ีประสิทธิภาพสามารถขับเคล่ือน
นโยบายภาครัฐ และมีการบรูณาการในทกุมิติไม่ต่ ากว่า

ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่ด าเนินงานตามนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแหง่ชาติ

พระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ประเทศมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางด้านความมั่นคง
และเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ 
ในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน ความมั่นคง
ชายแดนและทางทะเล

จ านวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทาง และแผนด้านความ
มั่นคง เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงที่ได้รับความเหน็ชอบจาก
สภาความมั่นคงแหง่ชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ
ระดับชาติหรือคณะกรรมการภายใต้สภาความมั่นคงแหง่ชาติหรือ
ที่กฎหมายกฎระเบยีบด้านความมั่นคงก าหนด

จ านวนความตกลงตามกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
ต่างประเทศเพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ

ส่วนราชการสามารถใช้จ่ายงบประมาณเปน็ไปตามเปา้หมาย
ที่ก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่า

ประเทศมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางด้านความมั่นคง
ที่มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและภัยคุกคามด้าน
ความมั่นคง รวมทั้งคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งในสังคม

ประเทศมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ

8. ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

จ านวนมาตรการ แนวทาง เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอาชญากรรม
ข้ามชาติ การก่อการร้าย และความมั่นคงทางทะเล

จ านวนมาตรการ แนวทางในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
การเตรียมพร้อมแหง่ชาติ
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

4

4.1 ร้อยละ 30 30 100.00

1
1.1 คน 790 812 102.78
1.2 ระบบ 1 1 100.00
1.3 ร้อยละ 70 70 100.00

1.4 ร้อยละ 80 100 125.00

2

2.1 เร่ือง 900 1,777          197.44
2.2 ฐานข้อมูล 3 3 100.00
2.3 เคร่ืองมือ 3 3 100.00
2.4 ร้อยละ 100 100 100.00

2.5 ร้อยละ 100 100 100.00

1

1.1 เร่ือง 4 12 300.00

1.2 ร้อยละ 90 95 105.51

2

2.1 ร้อยละ 90 90 100.00

พัฒนานักกฎหมายภาครัฐเพ่ือรองรับการปฏิรูปกฎหมาย
จ านวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการพฒันา
มีระบบฐานข้อมูลเครือข่ายนักกฎหมายภาครัฐที่เปน็ปจัจุบนั
โครงงานพฒันากฎหมายที่น าไปใช้เปน็แนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายของหน่วยงาน

ฐานข้อมูลเครือข่ายนักกฎหมายได้รับการปรับปรุงใหเ้ปน็ปจัจุบนั
ไม่น้อยกว่าร้อยละที่ก าหนด

ร้อยละความส าเร็จการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบริหาร
ทรัพยากรบคุคลของส่วนราชการ

บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม และได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ

ฐานข้อมูลกฎหมาย
เคร่ืองมือการจัดท ากฎหมายตามมาตรา 77
ร่างกฎหมายมีคุณภาพ มีรายงานผลการวิเคราะหค์วามจ าเปน็
ในการตรากฎหมาย
ร่างกฎหมายที่หน่วยงานเสนอ ครบถ้วน สมบรูณ์ ตามที่
กฎหมายก าหนด

9. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ร่างกฎหมายและการใหค้วามเหน็ทางกฎหมาย

ประเทศมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางด้านความมั่นคง
ที่มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

มีกลไกเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท ากฎหมายและการให้ความเห็น
ทางกฎหมาย และปฏิรูปการจัดท ากฎหมายตามรัฐธรรมนูญ

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ มีประสิทธิภาพ คล่องตัว 
เอ้ือต่อการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการและจังหวัด

ระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลภาครัฐที่ได้รับการพฒันา ปรับปรุงให้
สอดคล้องกับทศิทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ

10. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

จ านวนของนักเรียนทนุรัฐบาลที่ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบติัราชการชดใช้
ทนุได้ตรงตามความต้องการของส่วนราชการ ภายหลังส าเร็จการศึกษา
ไม่เกิน 3 เดือน และปฏิบติัราชการชดใช้ทนุไม่น้อยกว่า 2 ปี

จ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงฯ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
เปรียบเทยีบกับค่าเฉล่ีย 3 ปย้ีอนหลัง

ผลการด าเนินงาน
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

2.2 เร่ือง 2 2 100.00

2.3 อัตราส่วน 1:40 1:29.27 73.18
2.4 สัดส่วน 1:3 1:6.5 216.67

3

3.1 คน 1,800        1,800          100.00

3.2 ร้อยละ 85 93.99 110.58

4

4.1 ร้อยละ 100 94 94.00

4.2 ร้อยละ 80 100 125.00

5

5.1 ร้อยละ 80 80 100.00

5.2 ร้อยละ 70 90 128.57

1

1.1 ยุทธศาสตร์ 10 10 100.00

1.2 ร้อยละ 100 100 100.00

1.3 ร้อยละ 20 20 100.00

ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพฒันาคุณภาพชีวิต 
ความรู้ และทกัษะที่จ าเปน็ในการปฏิบติังาน
ระดับความพงึพอใจของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อ
การพฒันาคุณภาพชีวิต ความรู้และทกัษะที่จ าเปน็ในการปฏิบติังาน

ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ที่ด าเนินงานตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12

ผลการด าเนินงาน

การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการพฒันาและเตรียมผู้บริหาร
ภาคราชการ (สัดส่วนจ านวนผู้บริหารภาคราชการที่เพยีงพอต่อการ
พจิารณาคัดเลือกใหด้ ารงต าแหน่งที่สูงขึน้)

ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์
จ านวนส่วนราชการที่ใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคล
เพื่อการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล

จ านวนยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 ได้รับการแปลงแผนฯ ไปสู่การปฏิบติั

วางแผนพัฒนาและจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มีคุณภาพ
ตอบสนองต่อความต้องการของทั้งภาครัฐและประชาชน ตลอดจน
การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ

ร้อยละความส าเร็จของการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลก าลังคนระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ (Integrated HRM System) เพื่อการบริหาร
และพฒันาทรัพยากรบคุคลภาครัฐ

ร้อยละของจ านวนส่วนราชการที่น ามาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม
ไปสู่การปฏิบติัอย่างเปน็รูปธรรม

11. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ส่วนราชการได้รับการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรม จริยธรรม

ร้อยละของจ านวนส่วนราชการที่ได้รับการรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบติั
ตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม

จ านวนกฎ ระเบยีบ เกี่ยวกับการพทิกัษ์ระบบคุณธรรม ที่ได้รับ
การพฒันา ปรับปรุง
อัตราส่วนจ านวนผู้สอบแข่งขันเพื่อรับทนุรัฐบาล

ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 มีอัตราเพิ่มไม่น้อยกว่า
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1
1.1 ร้อยละ 100 100 100.00

2

2.1 ร้อยละ 100 100 100.00

3

3.1 ร้อยละ 80           81.33 101.66

3.2 ร้อยละ 80           81.60 102.00

3.3 ร้อยละ 80           84.75 105.94

4

4.1 จ านวนงาน
บริการ

5              5                100.00

4.2 ชุด 1 1 100.00

4.3 ร้อยละ 5 5 100.00

5

5.1 ร้อยละ 75 84.75 113.00

ผลการด าเนินงาน

ความคิดเหน็ของกลุ่มเปา้หมายที่เหน็ว่าการจัดกิจกรรมรณรงค์ของ
ส านักงาน ก.พ.ร. มีส่วนช่วยใหเ้กิดความตระหนักรู้ ช่วยเสริมสร้าง
จิตส านึกในเร่ืองของการมีธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทจุริต

หน่วยงานของรัฐได้รับการยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐที่ดีข้ึน

ความพงึพอใจของประชาชนต่อระบบการบริหารงานของ
หน่วยงานของรัฐ

รายงานศึกษาและวิเคราะหแ์นวทางในการขยายผลการด าเนินงานการ
ยกระดับประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐแก่นิติบคุคลใหส้ามารถออก
หนังสือรับรอง และ/หรือใบอนุญาตทางราชการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แบบเบด็เสร็จ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเปล่ียนแปลงกระบวนการปฏิบติังานได้อย่าง
เปน็รูปธรรมและสามารถอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการที่สูงข้ึน
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบติัราชการ

ทบทวนบทบาท ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐให้
เหมาะสม ถ่ายโอนภารกิจและกิจกรรมที่ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติ 
ให้ภาคส่วนต่างๆ

ระดับความส าเร็จของการปรับโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงานของรัฐได้รับยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน และธรรมาภิบาลของภาครัฐเพ่ือการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริต

12. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการปอ้งกันการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ
ความพงึพอใจของประชาชนและภาคเอกชนต่อการใหบ้ริการตาม
คู่มือส าหรับประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐสามารถอ านวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนที่ดีข้ึน
จ านวนงานบริการต้นแบบ (Prototype) ที่สามารถลดระยะเวลาหรือ
ขัน้ตอนด าเนินการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 (5 งานบริการ)
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 ราย 11 11 100.00

1.2 ล้านบาท 385,000 776,287 201.63
1.3 ล้านบาท 280,000 556,810 198.86
1.4 ราย 5 8 160.00

1.5 ร้อยละ 30 50.52 168.40

1

1.1 ร้อยละ 72 72 100.00

2

2.1 ไร่ 100,000 100,000 100.00
3

3.1 หมู่บา้น         1,140           1,140 100.00
4

4.1 ร้อยละ 80            80              100.00

5

5.1 ร้อยละ 85 85 100.00

เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชน ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยาเสพติด หมู่บ้าน/ชุมชนพ้ืนที่เป้าหมายมีการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ความส าเร็จของแผนงาน/โครงการที่ด าเนินงานจากทกุภาคส่วน
ไม่น้อยกว่า

ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถด ารง
ชีวิตประจ าวันได้ตามปกติสุขมากข้ึน

ความพงึพอใจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มี
ต่อการแก้ไขปญัหาตามยุทธศาสตร์
ฐานทรัพยากรธรรมชาติของไทยมีความมั่นคงและมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ
พื้นที่ปา่ได้รับการปกปอ้งและฟื้นฟเูพิ่มขึน้

ประชากรกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ และแรงงาน
ต่างด้าว/บุคคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

มูลค่าการลงทนุที่ได้รับบตัรส่งเสริมไม่น้อยกว่า
จ านวนผู้ประกอบการไทยที่มีแผนการลงทนุหรือจัดต้ังธุรกิจใน
ต่างประเทศไม่น้อยกว่า
ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ของไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ BOI 
และมีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่

ความส าเร็จในการด าเนินงานในการแก้ไขปญัหาแรงงานต่างด้าว 
ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

ผลการด าเนินงาน

จ านวนนักลงทนุรายส าคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเปา้หมายที่สามารถ
ชักจูงการลงทนุได้ส าเร็จไม่น้อยกว่า

มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทนุไม่น้อยกว่า

จัดต้ังและจัดประเภทหมู่บา้นและชุมชน

14. กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

สังคมมีความมั่นคงประชาชนมีความปลอดภัย มีกลไกขับเคลื่อน
การป้องกันปราบปราม ระงับยับยั้ง และแก้ไขเหตุการณ์ที่เป็นภัยต่อ
ความมั่นคงภายในประเทศ

13. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ภาคเศรษฐกิจการลงทุนได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า
ทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1
1.1 เร่ือง 100 115 115.00

1.2 ร้อยละ 25 100 400.00

1

1.1 ระบบ 1 1 100.00

1.2 ร้อยละ 100 100 100.00
1.3 ร้อยละ 80 92 115.00
1.4 เร่ือง 3 2 66.67

2
2.1 โครงการ 8 8 100.00
3

3.1 โครงการ 1 1 100.00

4

4.1 คน 5 7 140.00

4.2 โครงการ 1 0 0.00

4.3 โครงการ 3 3 100.00

ผลการด าเนินงาน

ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ
จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อการพฒันาระบบสุขภาพ หรือ
ชี้น านโยบายสาธารณสุขของประเทศ

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีศักยภาพสร้างการเปลี่ยนแปลง
จ านวนผลงานวิจัยสมองเส่ือมอัลไซเมอร์
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐาน
จ านวนโครงการวิจัยบรูณาการ

เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรม ให้กับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล น าพาสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ

เพิ่มจ านวนและพฒันาศักยภาพของบคุลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีใหม้ีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย

ความส าเร็จในการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม

16. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เพ่ือให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพ่ือการศึกษาและ
วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ประชาชนได้ประโยชน์จากนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ข้อเสนอเชิงนโยบายถูกน าไปใช้เปน็นโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วม

15. ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ร้อยละ 25 ของนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมถูกน าไปขับเคล่ือนสู่
การปฏิบติั

เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพใหเ้พยีงพอและได้มาตรฐาน
ในระดับชาติและนานาชาติ

การรักษาพยาบาลผู้ปว่ยเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล
คุณภาพ Hospital Accreditation : HA

ร้อยละของหลักสูตรที่เปน็มาตรฐานสากล
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

5

5.1 โครงการ 1 1 100.00

5.2 ร้อยละ 80 89.88 112.35

5.3 ร้อยละ 80 89.88 112.35
5.4 ร้อยละ 80 100 125.00

6

6.1 หลักสูตร 4 11 275.00

6.2 ระดับ 4 4.55 113.75

6.3 ร้อยละ 90 100 111.11

6.4 ร้อยละ 80 100 125.00

6.5 ร้อยละ 90 100 111.11

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบนัตามเกณฑ์การประเมิน
ของ สกอ. อยู่ในระดับดีขึน้ไป

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีความเปน็ผู้น าที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
มีทกัษะและความรับผิดชอบในการท างาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าหรือศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลา
1 ป ีหลังส าเร็จการศึกษา

ผลการด าเนินงาน

ร้อยละของนักศึกษาในทกุหลักสูตรสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่ สกอ. ก าหนด

การให้บริการวิชาการและเป็นแหล่งความรู้ ส าหรับหน่วยงาน
ทั้งในและต่างประเทศที่เป็นเลิศ และต้ังอยู่บนหลักความ
เสมอภาคไม่เหลื่อมล้ า

ความส าเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบนัและ
องค์กรในชุมชนในการพฒันาความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

ร้อยละของความพงึพอใจต่อประโยชน์จากการใหบ้ริการของ
ผู้รับบริการวิชาการ

ร้อยละของความพงึพอใจในกระบวนการใหบ้ริการของผู้รับบริการ

งานบริการวิชาการด าเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงานและระยะเวลาที่
ก าหนด
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและ
การวิจัย มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็น
ผู้น าที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการ
ท างานรวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
มีสมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ และมี
ระบบบริหารจัดการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน คล่องตัว ควบคู่กับการ
สร้างธรรมาภิบาล เพ่ือมุ่งสู่การเป็นสถาบันช้ันน าระดับประเทศ 
ตลอดทั้งสืบสานพระปณิธาน และสนับสนุน อนุรักษ์ ส่งเสริม 
กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนดและได้รับมาตรฐานการศึกษา
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 แหง่ 15,000      17,219         114.79

1.2 แหง่ 18,155      4,170          22.97
1.3 โครงการ 1 1 100.00

1

1.1 คน 1,280,000  1,508,988    117.89

1.2 ล้านบาท 125,000    113,073       90.46

1

1.1 พื้นที่ 6 6 100.00

1.2 ร้อยละ 15 20.14 134.27

ผลการด าเนินงาน

พ้ืนที่กลุ่มท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และมี
ศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เพ่ือสร้างความเข้าใจและความเช่ือมั่นแก่นักเดินทางธุรกิจไมซ์ และ
ฟ้ืนฟูภาพลักษณ์ของประเทศ ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักใน
การจัดประชุม การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล และการจัดแสดง
สินค้า/นิทรรศการนานาชาติ ในภูมิภาคเอเชีย

จ านวนนักเดินทางธุรกิจกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่
ประเทศไทย

จ านวนระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

รายได้จากการใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศที่
เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย

จ านวนพื้นที่ที่มีการจัดการฐานทรัพยากรการทอ่งเที่ยวสู่ความย่ังยืน
สอดคล้องกับเกณฑ์การทอ่งเที่ยวอย่างย่ังยืนโลก 
(Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC)

ร้อยละของรายได้ในพื้นที่พเิศษเพิ่มขึน้

สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 
1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มีความสุข สนุกกับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ โดยการวางระบบจัดการคุณภาพ รวมทั้ง
สนับสนุนให้มีงานวิจัยและส่งเสริมระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ

จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมใหพ้ร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก

17. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
     (องค์การมหาชน)

18. ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

19. องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
     (องค์การมหาชน)
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

2

2.1 ชุมชน 10 52 520.00

2.2 ร้อยละ 80 73 90.73

1

1.1 แหง่ 6 6 100.00
1.2 แหง่ 43 47 109.30
1.3 คน 420,000 507,653 120.87
1.4 ร้อยละ 85 88.42 104.02
2

2.1 เร่ือง 6 6 100.00
3

3.1 คร้ัง 42,800,000 74,113,760 173.16

3.2 ระบบ 2 2 100.00
3.3 แหง่ 200 200 100.00
3.4 คน 6,600 15,261 231.23

1

1.1 ร้อยละ 100 100 100.00

พ้ืนที่ต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ได้รับการพัฒนาตามแนวคิด
การมีส่วนร่วมของชุมชนแบบประชารัฐ และสามารถขยายผลไปยัง
พ้ืนที่อ่ืนได้

จ านวนชุมชนขยายผลด้านการทอ่งเที่ยวที่ได้รับการพฒันาศักยภาพตาม
เกณฑ์การพฒันาการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน
ร้อยละของชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การพฒันาการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน

ผลการด าเนินงาน

21. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

จ านวนประชาชนที่ใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้
ความพงึพอใจของผู้เข้ามาใช้บริการในต้นแบบแหล่งเรียนรู้
สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้

นวัตกรรมและองค์ความรู้
พัฒนาฐานการจัดการความรู้และเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน
ในวงกว้าง
จ านวนคร้ังของประชาชนที่เข้าถึงและได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมและ
องค์ความรู้ ผ่านส่ือออฟไลน์ และส่ือออนไลน์

ศูนย์เรียนรู้ระดับต าบล
จ านวนประชาชนที่ได้รับการพฒันาศักยภาพการเรียนรู้ได้รับความรู้
และน าไปต่อยอดเรียนรู้และใช้ประกอบอาชีพ

20. ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

สามารถจัดต้ังธนาคารที่ดินเพ่ือให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน
และมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดต้ังธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่น
ที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะท านองเดียวกับธนาคารที่ดิน

ต้นแบบแหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้เครือข่ายที่ได้รับการพฒันา (ไม่น้อยกว่า)

ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพ่ือพัฒนาภูมิปัญญา
และคุณภาพชีวิต

จ านวนฐานข้อมูลองค์ความรู้
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

2
2.1 ราย 108 65 60.19

2.2 ราย 70 21 30.00

2.3 ราย 28 17 60.71

1

1.1 ล้านคน 4 4.4 110.00
1.2 แหง่ 20 21 105.00

1.3 แหง่ 20 34 170.00

1.4 ร้อยละ 90 82.20 91.33

2

2.1 สาขาอาชีพ 10 19 190.00

1

1.1 ล้านบาท 185.60 227.08 122.35
1.2 คน 635,605 617,402 97.14
1.3 ล้านบาท 2137.11 3,121.29 146.05
1.4 ร้อยละ 85 -             -           
1.5 ร้อยละ 80 98.54 123.18

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 1.4 การส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี ป ีพ.ศ. 2562 ไม่ได้ด าเนินการส ารวจและวัดผล

จ านวนสถานประกอบการ/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ที่น าใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้สร้างประโยชน์ในสายงาน 
เพื่อสร้างความก้าวหน้าใหก้ับบคุลากรในอาชีพ

ร้อยละของความเชื่อมั่นขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของ
บคุคลตามมาตรฐานอาชีพ กลุ่มผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพที่มี
ต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

บุคลากรในอาชีพของประเทศไทยมีสมรรถนะที่ตรงตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการและรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี

ผลการด าเนินงาน

การเพ่ิมขีดความสามารถในการสร้างรายได้จากอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในพ้ืนที่เป้าหมาย

จ านวนนักทอ่งเที่ยวของเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี เปน็ไปตามเปา้หมาย

จ านวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพฒันาและทบทวน

ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการส านักงานตามแผน
การด าเนินงานขององค์กร

ความพงึพอใจของผู้รับบริการเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี

รายได้ของเชียงใหม่ไนทซ์าฟารีเปน็ไปตามเปา้หมาย

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้การรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพอย่างมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
จ านวนความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการพฒันาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้้า ด้านที่ดิน
จ านวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือในการกระจาย
การถือครองที่ดิน

22. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

23. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ านวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือในการแก้ไขปญัหา
การสูญเสีย/จะสูญเสียสิทธิในที่ดินท ากินจากการจ านอง การขายฝาก 
การถูกบงัคับคดี
จ านวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือในการจัดซ้ือที่ดิน
ในพื้นที่น าร่อง 5 ชุมชน

Economic Imapct ของเชียงใหม่ไนทซ์าฟารีเปน็ไปตามเปา้หมาย
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1
1.1 ร้อยละ 100 100 100.00
2

2.1 บริการ 9 10 111.11

2.2 เร่ือง 5 2 40.00

2.3 อันดับ 2  - -
3

3.1 ร้อยละ 100 100 100.00
4

4.1 คน 5,000 9,644 192.88

1

1.1 เร่ือง 12 1 8.33

1.2 ร้อยละ 80 0 0.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการด าเนินงาน

25. ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   -

ข้อเสนอแนะ
   -

จ านวนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ได้รับการพฒันาศักยภาพดิจิทลั

24. ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการภาครัฐ
ร้อยละการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า (งบบคุลากร)
ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
อย่างต่อเน่ืองจ านวนบริการหรือฐานข้อมูลที่บรูณาการระหว่างหน่วยงานภายใต้
แผนพฒันารัฐบาลดิจิทลั
จ านวนการวิเคราะหข์้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Big Data Analytics)

ผลการจัดล าดับ Global Open Data Index ดีขึน้
โครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการบูรณาการ
ร้อยละการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า

ผลการด าเนินงาน

จ านวนข้อเสนอแนะแนวนโยบายและขับเคล่ือนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าทั้งระบบ

   ผลการปฏิบติังานตามตัวชี้วัดระดับเปา้หมายการใหบ้ริการหน่วยงาน (อปท. สามารถจัดบริการสาธารณะตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนได้ตาม
มาตรฐานเดิมตามที่ส่วนราชการเคยปฏิบติัไว้ โดยเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของ อปท.) ไม่เปน็ไปตามแผน
ที่ก าหนดเนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าร่างแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที่3) และร่างแผนปฏิบติัการ
ก าหนดขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที่ 3) (ปจัจุบนัอยู่ระหว่างการตรวจสอบร่างฯ โดยส านักงาน
สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ) จึงไม่สามารถถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ได้ตามแผนที่ก าหนด

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัลและ
ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 2.3 Global Open Data Index หรือ ดัชนีการเปดิเผยข้อมูลทั่วโลก จัดอันดับโดยองค์กรกลาง Open Knowledge 
Foundation ซ่ึงไม่มีการรายงานผลการจัดอันดับในป ีพ.ศ. 2562

เสนอแนะแนวนโยบายและขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าทั้งระบบ

ข้อเสนอแนะแนวนโยบายและการขับเคล่ือนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าทั้งระบบ น าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า

1. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
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   1) ควรส่งเสริมการแก้ไขปญัหาด้านการซ้ือขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เพื่อ สคบ. ในฐานะหน่วยงานที่ใหบ้ริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ได้ด าเนินการแก้ไขปญัหาใหผู้้บริโภคที่ไม่ได้รับความเปน็ธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้ง การด าเนินการอื่นๆ เช่น การประชาสัมพนัธ์

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   -

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ดังจะเหน็ได้ว่า ปริมาณเร่ืองร้องเรียนเพิ่มจ านวนมากขึน้ โดยในป ี2562 มีเร่ืองร้องเรียนถึง 14,383 เร่ือง ในขณะที่ความคาดหวัง

การใหค้วามรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคใหต้ระหนักก่อนที่จะตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการผ่านระบบออนไลน์ การส่งเสริมใหผู้้ประกอบการ
มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ต่อสังคมโดยส่วนรวมด้วย เปน็ต้น
   2) ควรส่งเสริมใหม้ีการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมิภาคและทอ้งถิน่ใหม้ากย่ิงขึน้  รวมถึงการส่งเสริมและผลักดันเร่ือง โครงสร้าง

   1) ปญัหาด้านการซ้ือขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ปจัจุบนัพฤติกรรมผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไป โดยผู้บริโภคนิยมการท าธุรกรรม

   3) ควรจัดท าแผนการทดแทนระยะ 5 ป ีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี

ปัญหาด้านการด าเนินงาน

ของผู้บริโภคที่เรียกร้องให ้สคบ. แก้ไขปญัหาด้วยความรวดเร็ว ทนัใจ ก็มีมากขึน้เช่นเดียวกัน

   1) ปรับเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอข่าวใหน้่าสนใจ มีความหลากหลาย สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและพฤติกรรม
การบริโภคข่าวสาร เพิ่มช่องทางการส่ือสารแบบสองทาง (Two-ways communication) ที่หลากหลายรูปแบบใหต้รงกับความต้องการ
ของประชาชนกลุ่มเปา้หมาย เช่น การใช้ส่ือออนไลน์ อินโฟกราฟกิ แอนิเมชั่น เปน็ต้น
   2) การจัดหาและผลิตรายการสาระบนัเทงิเพิ่มเติมที่สามารถเพิ่มเรตต้ิงผู้ชมได้ เช่น รายการเกมแข่งขันตอบปญัหา “เกมล่าค่าเทอม"
(The Scholarship) รายการเกมโชว์เชิงสาระ “รวมพลคนออนไลน์” (The Influencer) และรายการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
ชิงแชมปป์ระเทศไทย เปน็ต้น

   -
ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   ปจัจุบนัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พฤติกรรมการบริโภคข่าวสารและช่องทางการส่ือสารเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แม้ส่ือวิทยุกระจายเสียง
และส่ือวิทยุโทรทศัน์ยังคงมีผู้รับฟงัรับชมอยู่ แต่จ านวนลดลงเนื่องจากมีส่ือทางเลือกอื่น ที่มีรูปแบบการน าเสนอน่าสนใจและสามารถเข้าถึง
กลุ่มเปา้หมายได้ง่ายขึน้ เช่น ส่ือดิจิทลั (เว็บไซต์ และส่ือสังคมออนไลน)์ การรับส่ือผ่าน Smart phone ส่งผลใหป้ระชาชนหนัไปสนใจบริโภคส่ือ
ดังกล่าวมากขึน้ กอปรกับเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอที่เปน็ทางการมากเกินไปขาดความหลากหลาย ท าใหอ้าจไม่สามารถเข้าถึงในบาง
กลุ่มเปา้หมาย เช่น กลุ่มเด็กและกลุ่มเยาวชน เปน็ต้น

ข้อเสนอแนะ

3. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

   2) ปญัหาด้านโครงสร้างองค์กร ที่ไม่มีโครงสร้างขององค์กร และอัตราก าลังในส่วนภูมิภาคในการแก้ไขปญัหาใหก้ับผู้บริโภค ในภูมิภาค
ท าใหก้ารด าเนินงานในภูมิภาคไม่มีประสิทธิภาพเทา่ที่ควร งานคุ้มครองผู้บริโภคในภูมิภาคและทอ้งถิน่ขาดการใหค้วามส าคัญจากจังหวัด
และทอ้งถิน่
ข้อเสนอแนะ

องค์กร และอัตราก าลังในส่วนภูมิภาค ของ สคบ. เพื่อใหก้ารด าเนินงานในส่วนภูมิภาคและทอ้งถิน่เกิดประสิทธิภาพ และเปน็รูปธรรมมากขึน้

2. กรมประชาสัมพันธ์

ผ่านระบบออนไลน์มากขึน้ ในขณะที่ผู้ประกอบการเองได้มีกลยุทธ์ทางการตลาดที่จูงใจใหผู้้บริโภคซ้ือสินค้าหรือบริการผ่าน Platform
ของตนเองมากขึน้เช่นกัน ส่งผลใหผู้้บริโภคไม่ได้รับความเปน็ธรรมมากขึน้ ผ่านการโฆษณา หรือส่ือสารทางการตลาด ในระบบออนไลน์
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ปัญหาด้านการด าเนินงาน 

รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่เปน็ไปตามแผนที่ก าหนดไว้

   แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ในส่วนของงบลงทนุ ส่วนใหญ่เปน็รายการที่มีวงเงินสูง และเปน็รายการผูกพนั โดยเปน็การจัดหาจาก
ต่างประเทศ ดังนั้น จึงต้องใช้ระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจ้าง การเบกิจ่ายงบประมาณจะเปน็ไปตามงวดงาน และกรณีงบรายจ่ายอื่นบางรายการ

5. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   -
ข้อเสนอแนะ

   การวัดระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทอดเเบบส ารวจเพื่อประเมินคุณภาพประกอบการ
วินิจฉัยภายในระยะเวลาก าหนด เนื่องจากในป ี2562 มีการแต่งต้ังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ และการที่จะให ้ครม. ชุดใหม่ตอบแบบส ารวจควร
ให ้ครม. ได้ใช้ข้อมูลประกอบการวินิจฉัยผ่านบนัทกึสรุปวิเคราะหท์ี่จัดท าโดยส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ไปแล้วระยะหนึ่ง ซ่ึงส่งผลให้
การทอดแบบส ารวจดังกล่าวพน้ระยะเวลาของปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ตาม สลค. ได้ทอดแบบส ารวจเพื่อประเมินคุณภาพประกอบการ
วินิจฉัย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 มีผลคะแนน 8.66 คะแนน

ข้อเสนอแนะ  

เปน็การจัดซ้ืออะไหล่จากต่างประเทศ ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการและส่งมอบท าใหผ้ลการปฎิบติังาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

6. ส านักข่าวกรองแห่งชาติ

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   รายจ่ายลงทนุเกิดความล่าช้าในขัน้ตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ทั้งนี้ส่วนใหญ่เปน็ระบบงานเฉพาะจึงท าใหม้ีความล่าช้าในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ข้อเสนอแนะ
   ควรวางแผนเตรียมความพร้อมในขัน้ตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยเฉพาะการจัดท ารายละเอียดข้อก าหนดคุณลักษณะ (TOR)

4. ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

   ปรับกรอบระยะเวลาการทอดแบบส ารวจเพื่อประเมินคุณภาพประกอบการวินิจฉัยฯ ใหส้อดคล้องกับสถานการณ์

   -

   -

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   -
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   3) การแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนใต้ มีความละเอียดอ่อนซ่ึงต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการพดูคุยและเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน
อาจไม่สามารถเกิดขึน้ได้ในระยะส้ัน และกลุ่มผู้เหน็ต่างจากรัฐมีหลายกลุ่มหลายระดับจึงต้องมีเปา้หมายความส าเร็จ และแนวทางการ
ขับเคล่ือนที่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
   1) พฒันานโยบาย แนวทางใหเ้หมาะสมสอดคล้องกับบริบทหรือสถานการณ์ที่เปล่ียนไป โดยใช้ระบบแจ้งเตือน รวมถึงเคร่ืองมือวิเคราะห ์
การประเมินสถานการณ์ภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร์ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว ใหม้ีประสิทธิภาพ และก าหนดใหม้ีหน่วยงานรับผิดชอบหลักและ
รองเพื่อสร้างเอกภาพในประชาคม ประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบายและส่ังการแก้ไขปญัหาได้ทนัทว่งที
   2) พฒันาการขับเคล่ือนมิติงานด้านความมั่นคง โดยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย/ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคงกับนโยบายและแผน
ในระดับชาติ และแผนระดับอื่นๆ หรือบรูณาการกรอบแนวคิดและประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

   1) การพจิารณานโยบาย/ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงไม่เปน็ไปตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ มีการปรับแผน/ชะลอการด าเนินงาน

   รายงานความก้าวหน้าเปน็รายเดือนใหค้ณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อติดตาม ดูแล ก ากับ ใหเ้ปน็ไปตาม
แผนที่ก าหนด

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   1) โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอาคารส านักงานแหง่ใหม่ของส านักงบประมาณ
และโครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาลมีการด าเนินการล่าช้ากว่าแผน จึงท าใหม้ีการเบกิจ่ายล่าช้า โครงการหลักสูตรนักบริหาร
การงบประมาณระดับสูง (นงส.) อยู่ระหว่างเร่งรัดการเบกิจ่ายตามโครงการ และประกอบกับรายการค่าจ้างเหมาบริการซ่ึงรายการส่วนใหญ่
มีการเบกิจ่ายตามงวดงาน

7. ส านักงบประมาณ

   2) การก่อสร้างอาคารส านักงานแหง่ใหม่ของส านักงบประมาณได้มีการด าเนินการแก้ไขรายละเอียดปริมาณงานเกี่ยวกับการวางโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยี และระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ส าหรับอาคารส านักงานแหง่ใหม่ของส านักงบประมาณ (IT) งานระบบไฟฟา้ และส่ือสาร
งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ จึงส่งผลท าใหก้ารเบกิจ่ายล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด และโครงการจัดหาส่ิงก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบ
อาคารส านักงานแหง่ใหม่ของส านักงบประมาณ และโครงการจัดหาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ส าหรับ
อาคารส านักงานแหง่ใหม่ของส านักงบประมาณ อยู่ระหว่างการทบทวนร่างขอบเขตงาน จึงเปน็ผลใหก้ารเบกิจ่ายล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด

ข้อเสนอแนะ

   3) สร้างความต่อเนื่องและเสริมสร้างบรรยากาศที่เกี่ยวข้องใหเ้อื้อต่อการพฒันา

ปัญหาด้านการด าเนินงาน

   2) การขับเคล่ือนนโยบายยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงใหม้ีความเปน็รูปธรรม

8. ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   -

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   -
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ปัญหาด้านการด าเนินงาน

   1) การจัดซ้ือจัดจ้างเพื่อด าเนินงานต่าง ๆ เกิดความล่าช้าเนื่องจากไม่มีผู้เสนองานหรือมีผู้เสนองานจ านวนน้อยราย เช่น การจ้างเหมา
บริการพนักงานขับรถ การจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด และจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เปน็ต้น
   2) การสรรหาข้าราชการใหม้ีศักยภาพที่เหมาะสมเปน็ไปตามความต้องการของส านักงานฯ มีขัน้ตอนและกระบวนการที่ชัดเจนและ
เข้มงวดในการคัดสรร จึงมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดได้น้อยราย ท าใหไ้ม่สามารถบรรจุข้าราชการได้เต็มตามกรอบอัตราก าลังประกอบกับ
จ านวนการโอน/ลาออกของข้าราชการเพิ่มขึน้ เนื่องจากไม่ได้รับสวัสดิการที่เพยีงพอและค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจ
ในปจัจุบนัที่มีอัตราค่าครองชีพที่เพิ่มขึน้

   ควรพจิารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนบคุลากรภาครัฐใหสู้งขึน้ เพื่อสร้างแรงจูงใจใหผู้้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างานกับทางราชการและ
ใหค้วามส าคัญกับแผนงาน/โครงการเพื่อพฒันาบคุลากรภาครัฐใหม้ีความรู้ ความสามารถสูงขึน้ ทดัเทยีมกับภาคเอกชนและทนักับสถานการณ์
การเปล่ียนแปลงของโลก

ข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการด าเนินงาน

11. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

   2) ส่วนราชการที่ใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคลในระบบเดิมมีรูปแบบการลงข้อมูลที่แตกต่างกัน ท าใหต้้องใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการปรับข้อมูลใหเ้ปน็มาตรฐานเดียวกันก่อน ท าใหร้ะยะเวลาในการด าเนินการนานกว่าแผนที่ก าหนด อย่างไรก็ตามในขณะนี้
อยู่ระหว่างด าเนินการถ่ายโอนข้อมูลของส่วนราชการที่ใช้ระบบ Departmental Personnel Information System (DPIS) Version 
เดิม (ประมาณ 142 หน่วยงาน) มาไว้ในระบบใหม่ เพื่อใหส้ามารถใช้งานฐานข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2563
ข้อเสนอแนะ
   เพื่อใหม้ีจ านวนผู้สนใจสอบแข่งขันเพื่อรับทนุรัฐบาลเพิ่มขึน้ ซ่ึงจะท าใหภ้าครัฐมีก าลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ ส านักงาน ก.พ. 
จะได้ทบทวนแนวทางการจัดสรรทนุรัฐบาล การสรรหาและคัดเลือกผู้รับทนุรัฐบาล เง่ือนไขการรับทนุ และการชดใช้ทนุรัฐบาล รวมไปถึงการ
ส่ือสารประชาสัมพนัธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบทนุรัฐบาลและการปฏิบติังานราชการด้วยช่องทางที่หลากหลายและเหมาะสมกับกลุ่มเปา้หมาย
มากย่ิงขึน้

   1) การประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐใช้ระยะเวลามากกว่าที่ก าหนด ส่งผลใหก้ารด าเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้และ/หรือ
การตรวจรับงานจ้างเหมาบางรายการเสร็จไม่ตรงเวลา มีการแก้ไขรายละเอียดของสัญญา ส่งผลใหไ้ม่สามารถเบกิจ่ายงบประมาณได้
ตามแผนที่ก าหนด
   2) การด าเนินการศึกษาแนวทาง/กรอบแนวคิดเพื่อน ามาพฒันาเปน็มาตรการ/วิธีการส่งเสริมใหเ้กิดการขับเคล่ือนในระบบราชการเปน็งาน
ที่มีความต่อเนื่องและต้องใช้เวลาในการก าหนดรูปแบบและวิธีการ เพื่อใหเ้กิดผลอย่างเปน็รูปธรรม การปรับเปล่ียนผู้รับผิดชอบ
การด าเนินงาน ส่งผลใหก้ารด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง และล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   -

   งบประมาณที่ได้รับจัดสรรส่วนใหญ่เปน็โครงการจัดจ้างที่ปรึกษา ซ่ึงมีการเบกิจ่ายตามงวดงานที่ชัดเจนไม่สามารถเร่งรัดการใช้จ่ายใหเ้ปน็ไป
ตามมาตรการได้

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

12.  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
10. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   1) เนื่องจากทนุรัฐบาล ก.พ. มีการก าหนดคุณสมบติัผู้รับทนุ สาขาวิชา เง่ือนไขการรับทนุ รวมถึงเง่ือนไขการชดใช้ทนุที่แตกต่างกัน
ในแต่ละประเภททนุ ท าใหผู้้สนใจที่จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทนุรัฐบาลในแต่ละประเภททนุ มีจ านวนที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ 
ในช่วงที่ผ่านมา ก.พ. ได้มีการจัดสรรทนุรัฐบาลเพิ่มเติมโดยมีรูปแบบการคัดเลือกและเง่ือนไขในการรับทนุที่แตกต่างไปจากเดิมจึงท าให้
ยังมีผู้สนใจสอบแข่งขันเพื่อรับทนุดังกล่าวในสัดส่วนที่ยังน้อยอยู่

   -
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ข้อเสนอแนะ

   2) พฒันาระบบสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนติดตามการด าเนินงาน และวิเคราะหส์ถานการณ์การด าเนินงานใหเ้ปน็ไปตามแผน
ที่ก าหนดและสร้างองค์ความรู้ในองค์กร เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบติังาน และพฒันามาตรการ/วิธีการส่งเสริมใหเ้กิด
การขับเคล่ือนในระบบ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   -

ข้อเสนอแนะ
   -

14. กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

   2) การปรับเปล่ียนแผนงาน/โครงการระหว่างปงีบประมาณท าใหก้ารด าเนินการล่าช้า ส่งผลใหก้ารเบกิจ่ายล่าช้าและไม่เปน็ไปตาม
เปา้หมายที่ก าหนด

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   การจัดกิจกรรมชักจูงการลงทนุ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรม Road Show ซ่ึงน าคณะโดยผู้น าระดับสูงในรัฐบาลและผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจัดกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลาต้องเปน็ไปตามนโยบายรัฐบาล ซ่ึงอาจจะแตกต่างจากแผนงานที่ก าหนดไว้
รวมทั้งการจัดซ้ือจัดจ้างในบางรายการยังมีความล่าช้า เนื่องจากปญัหาราคากลางและเอกสารประกอบการจัดจ้างและบางรายการเปน็
การจัดจ้างต่อเนื่อง ซ่ึงมีระยะเวลาการจัดจ้างเกินกว่าเดือนกันยายน อีกทั้งในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังมีรายการที่มีความซับซ้อน
เชิงเทคนิคซ่ึงต้องบรูณาการกับหลายหน่วยงาน ท าใหม้ีความล่าช้าในการจัดจ้างหรือก่อหนี้ผูกพนั

ปัญหาด้านการด าเนินงาน

   1) ก าหนดวิธีการติดตาม และเร่งรัดการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อใหส้ามารถตรวจรับงานและเบกิจ่ายงบประมาณได้ตามเวลา
ที่ก าหนดไว้ในแผน

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   -

ข้อเสนอแนะ
   -

   1) ด้านงบลงทนุการด าเนินการตามระเบยีบการจัดซ้ือจัดจ้างล่าช้า ท าใหผ้ลการเบกิจ่ายไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย

13. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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   1) ด้านการรักษาพยาบาล มีข้อจ ากัดของพื้นที่ จากการขยายการใหบ้ริการ การเปดิคลินิกเพิ่มเติม ส าหรับการปฏิบติังานของบคุลากร
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่เพิ่มขึน้ ทั้งบคุลากรด้านการศึกษา ด้านการรักษาพยาบาล ด้านสายสนับสนุน

16. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ปัญหาด้านการด าเนินงาน

   2) นักศึกษาสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับบณัฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจ านวนน้อยเมื่อเทยีบกับความต้องการของตลาด

15. ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ข้อเสนอแนะ
   1) การพฒันากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมต้องได้รับความร่วมมือจากทกุภาคส่วนอย่างสม่ าเสมอทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ
และภาคประชาชน หากมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันการมีส่วนร่วมจะน้อยและหากไม่ใช่พนัธกิจของหน่วยงานภาครัฐ อาจจะเกิดข้อจ ากัดในการ
พฒันานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

   2) ด าเนินการเร่งรัดการเบกิจ่ายงบประมาณใหแ้ล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนดและมีการรายงานความก้าวหน้าเปน็รายเดือน /รายไตรมาส
เพื่อเร่งรัดการเบกิจ่ายงบประมาณ รวมถึงการติดตามและก ากับใหเ้ปน็ไปตามแผนที่ก าหนดไว้

   4) การเพิ่มจ านวนคณาจารย์ระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพยังไม่เพยีงพอกับความต้องการ
   5) การเพิ่มจ านวนบคุลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพไม่ทนักับความต้องการในการขยายงาน
   6) คณาจารย์มีภาระกิจในการท าโครงการวิจัย ใหค้วามสนใจในการใหบ้ริการวิชาการน้อย
   7) ยังขาดการบรูณาการการบริการวิชาการแก่ชุมชนเข้าสู่การเรียนการสอน การวิจัยอย่างเปน็ระบบ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   การพฒันาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปญัญา จะต้องด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมจาก 3 ภาคส่วนโดยผ่าน
การท างานกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่างๆ ซ่ึงต้องใช้เวลาในการพฒันาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะฯ ในระยะเวลาพอสมควร
จึงท าใหก้ารเบกิจ่ายงบประมาณในการท างานของ สช. ขึน้อยู่กับความพร้อมของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่จะด าเนินการอาจท าใหก้ารเบกิจ่าย
งบประมาณไม่เปน็ไปตามแผนที่ก าหนดไว้
ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   1) เนื่องด้วย สช. มีพนัธกิจในการสานพลังความรู้ พลังนโยบาย และพลังสังคม เพื่อสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ดังนั้น
การพฒันาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะฯ จึงไม่ได้เกิดจากการด าเนินงานของ สช. เพยีงฝ่ายเดียว อีกทั้ง การพฒันานโยบาย
สาธารณะฯ ยังมีเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องอีกหลายปจัจัย เช่น ความพร้อมของภาคีเครือข่ายทั้งในด้านความเข้าใจและการเล็งเหน็
ประโยชน์ของกระบวนการมีส่วนร่วม ความเหมาะสมด้านเวลาหรือสถานการณ์ท่ีเอื้อต่อการพฒันานโยบายสาธารณะฯ ซ่ึงล้วน
ส่งผลต่อการบรรลุเปา้หมายการด าเนินงานทั้งส้ิน

   3) อัตราค่าตอบแทนในการท างานไม่ดึงดูดความสนใจเมื่อเทยีบกับอาชีพอื่น

   2) การมีฐานข้อมูลการพฒันาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่มีข้อมูลถูกต้องและเพยีงพอ จะช่วยใหส้ามารถ
ติดตามความก้าวหน้าในการพฒันาและขับเคล่ือนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ อย่างไรก็ตามหากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่เล็งเหน็ประโยชน์และความส าคัญของการบนัทกึข้อมูลผลการด าเนินงานจะส่งผลใหข้้อมูลที่ได้ไม่ครบถ้วนและเพยีงพอที่จะ
ประเมินความคุ้มค่าในการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน

   8) ข้อบงัคับ ระเบยีบ ประกาศของสถาบนัที่จ าเปน็ต้องใช้เปน็แนวปฏิบติัของสถาบนั มีความล่าช้าจากการพจิารณาของราชวิทยาลัย
   9) นักศึกษา บคุลากร เยาวชนและประชาชน ใหค้วามสนใจในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และการสืบทอดวัฒนธรรมลดน้อยถอยลง
  10) ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พฒันาอย่างรวดเร็ว ด้านการเข้าถึง และด้านการใช้งาน การใหบ้ริการ ใหม้ีประสิทธิภาพ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ในทกุภาระกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

   ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐมีระบบขัน้ตอนการด าเนินงานที่ต้องใช้เวลา จึงส่งผลกระทบต่อการเบกิจ่ายงบประมาณ ซ่ึงมีบางรายการ
ต้องขอกันเงินไว้เบกิเหล่ือมปี
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ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   -

   5) ส่งเสริมพฒันาบคุคล สายวิชาชีพ สายวิชาการ และสายสนับสนุน ใหเ้พิ่มขีดความสามารถในการปฏิบติัหน้าที่
   4) การจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการแบบครบวงจร

   9) ส่งเสริมใหเ้กิดโครงการการบริการวิชาการ

   รายได้จากการใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศไม่เปน็ไปตามเปา้หมายเนื่องจากระยะการพ านักที่ส้ันลงของกลุ่ม
นักเดินทางไมซ์  โดยพบว่านักเดินทางธุรกิจกลุ่มไมซ์หลักที่เข้ามาในประเทศไทยเปน็นักเดินทางธุรกิจชาวเอเชียซ่ึงเดินทางมาท างานเสร็จแล้ว
จะกลับเลยส่งผลใหค่้าใช้จ่ายต่อคนต่อวันลดลง นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอีกทั้งมีปจัจัยจากสงครามการค้า
ระหว่างจีนและสหรัฐและการยืดเย้ือของ BREXIT รวมถึงการแข็งค่าอย่างต่อเนื่องของเงินบาท ส่งผลใหค่้าใช้จ่ายในการเดินทางมายังประเทศไทย
สูงขึน้ ท าใหค้วามต้องการในการใช้จ่ายลดลง

18. ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

  10) สร้างระบบกลไกเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการใหบ้ริการวิชาการระหว่างคณาจารย์กับองค์กรภายนอกในภาครัฐ ภาคเอกชน
หรือภาคอุตสาหกรรม ในระดับชาติหรือนานาชาติ
  11) ราชวิทยาลัยใหค้วามส าคัญในการจัดท าข้อบงัคับ ระเบยีบ ประกาศในภาพรวมของราชวิทยาลัยทกุส่วนงานสามารถใช้เปน็แนวปฏิบติัได้
  12) ช่วยผลักดันใหเ้กิดพลังร่วมของนักศึกษา บคุลากร เยาวชนและประชาชนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและสืบทอดวัฒนธรรม โดยสถาบนั
บณัฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้จัดโครงการเพื่อใหม้ีการร่วมมือร่วมใจกันท ากิจกรรมเพื่อกระตุ้นเพิ่มความสนใจในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
และการสืบทอดท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ปัญหาด้านการด าเนินงาน

17. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   เนื่องจากที่ผ่านมา สมศ. อยู่ระหว่างการพฒันาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อใหส้อดคล้องกับบริบทการศึกษาไทยที่เปล่ียนแปลงไป
ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ที่ก าหนดใหก้ารจัดส่งรายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment 
Report : SAR) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ท าใหจ้นส้ินปงีบประมาณส านักงานได้รับรายงานประเมินตนเองเพยีง 4,178 แหง่ และได้ด าเนินการ
ตรวจสอบรายงานเบื้องต้น (Pre-Analysis) แล้วเสร็จ จ านวน 4,170 แหง่ (ร้อยละ 99.81)

   8) ปรับกลยุทธ์ในการประชาสัมพนัธ์ และอาศัยการแนะน าของนักศึกษารุ่นพี่

ข้อเสนอแนะ
   1) จัดสรรพื้นที่รองรับเพิ่มเติมใหม้ีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สูงสุดโดยการใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา
จุฬาภรณ์) รองรับการใหบ้ริการผู้ปว่ยโรคมะเร็ง

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   -

ข้อเสนอแนะ
   -

   7) สร้างฐานข้อมูลศิษย์เก่าเพื่อสร้างเครือข่าย และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ความส าเร็จจากการประกอบอาชีพของศิษย์เก่าเพื่อเปน็
แนวส าหรับนักศึกษาปจัจุบนั

   2) จัดสรรพื้นที่รองรับเพิ่มเติมใหม้ีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สูงสุดโดยการใช้พื้นที่ของศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ  
เพื่อรองรับการขยายใหบ้ริการผู้ปว่ยโรคทั่วไป และรองรับการเปดิคลินิก เพื่อขยายการใหบ้ริการของศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์
โดยเปดิใหบ้ริการทั้งในส่วนงานผู้ปว่ยใน และงานผู้ปว่ยนอก รวมถึงมีงานผู้ปว่ยฉุกเฉิน ทั้งยังมีศูนย์เฉพาะทางต่างๆ และรองรับการเปดิคลินิก
   3) จัดหาพื้นที่ เพื่อรองรับบคุลากรด้านการศึกษา ด้านการรักษาพยาบาล ด้านสายสนับสนุน โดยท าโครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และอาคารจอดรถอัตโนมัติ และโครงการศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟา้จุฬาภรณ์
และเช่าสถานที่ส าหรับรองรับกลุ่มบคุลากรด้านสายสนับสนุน ระหว่างที่การก่อสร้างฯ ยังไม่แล้วเสร็จ

   6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน/นักศึกษา/ผู้ปกครอง ใหเ้หน็ความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   -

ข้อเสนอแนะ
   -

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   -

ข้อเสนอแนะ
   -

   1) หน่วยงานกลางควรใหค้วามรู้กับหน่วยรับงบประมาณเกี่ยวกับกระบวนการ ขัน้ตอน และวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อลดปญัหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง
บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส และเปน็ธรรม

ข้อเสนอแนะ

   หน่วยงานเครือข่ายที่ร่วมมือด าเนินการไม่สามารถจัดเตรียมอาคารสถานที่ใหพ้ร้อมใช้งานได้ตามแผน ท าใหแ้ผนมีความล่าช้า 
เปน็สาเหตุท าให ้สบร. ด าเนินการจัดหาส่ือ/อุปกรณ์การเรียนรู้และติดต้ัง/พฒันาแหล่งเรียนรู้ได้ไม่เปน็ไปตามแผน

ปัญหาด้านการด้าเนินงาน
   1) การจัดซ้ือที่ดินจะต้องผ่านกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบญัญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ซ่ึงพระราชบญัญัติดังกล่าวมีระเบยีบและขัน้ตอนการด าเนินงานหลายขัน้ตอน ประกอบกับระยะเวลาการขอรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน
เฉพาะรายตามกระบวนการของส านักงานที่ดินจังหวัดต้องใช้ระยะเวลา ประมาณ 90 วัน ส่งผลใหก้ารจัดซ้ือที่ดินเกิดความล่าช้า

20. ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

   2) การก าหนดนโยบายและเปา้หมายการเบกิจ่ายงบประมาณของหน่วยงานกลาง ควรก าหนดใหส้อดคล้องกับเง่ือนไขหรือข้อขัดข้อง
บางประการได้ เช่น การด าเนินงานตามฤดูกาล การด าเนินงานตามปฏิทนิกิจกรรม การด าเนินงานในช่วงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบติังาน เพื่อใหก้ารก าหนดแผนการปฏิบติังานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณสอดคล้องกับ
ข้อเทจ็จริงของการปฏิบติังาน ไม่สูงหรือต่ าจนเกินไป

   3) การพฒันาเกษตรกรหรือชุมชนใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได้ จ าเปน็ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงต้องใช้
ระยะเวลามากพอสมควร

ปัญหาด้านการด าเนินงาน

21. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   การด าเนินการเกิดข้อขัดข้องจากการด าเนินงานตามฤดูกาล การด าเนินงานตามปฏิทนิกิจกรรม และการด าเนินงานในช่วง
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไม่เอื้อต่อการปฏิบติังาน ท าใหก้ารก าหนดแผนการปฏิบติังานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไม่สอดคล้องกับข้อเทจ็จริงของสภาพปญัหาในพื้นที่

   2) การจัดซ้ือที่ดินในพื้นที่น าร่อง 5 ชุมชน (บา้นโปง่ จังหวัดเชียงใหม)่ ประสบปญัหาราคาที่ดินปรับตัวสูงขึน้มาก และบางส่วน
เปน็ที่ดินของโรงเรียน และถูกพทิกัษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย จึงไม่สามารถจัดซ้ือได้

19. องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   ปญัหาในขัน้ตอนการด าเนินการตามระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เนื่องจาก
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างที่ต้องใช้เวลา และมีขัน้ตอนมาก ท าใหม้ีการเปล่ียนแปลงวิธีการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างระหว่าง
การด าเนินการเองกับการจ้างเหมา
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ข้อเสนอแนะ
   -

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   -

   4) ควรสนับสนุนงบประมาณในการพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละพื้นที่ๆ บจธ. ได้ช่วยเหลือในการจัดซ้ือและจัดสรรที่ดินแก่เกษตรกร

23. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ข้อเสนอแนะ

   2) บางรายการไม่มีความพร้อมในการจัดซ้ือจัดจ้าง ท าใหก้ารด าเนินงานล่าช้ากว่าแผน
ข้อเสนอแนะ
   1) ด าเนินการเร่งรัดการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างและการเบกิจ่ายเงินต้ังแต่ต้นปงีบประมาณ
   2) ขอรับการจัดสรรงบประมาณเฉพาะรายการที่มีความพร้อมในการด าเนินงาน
   3) ทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีเพื่อใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ปจัจุบนั

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   1) เนื่องจากมี พรฎ. ยุบเลิกส านักงานพฒันาพงิคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 มีผลบงัคับใช้ต้ังแต่วันที่ 15 เมษายน 2562 
ซ่ึงกระทบต่อทศิทางการด าเนินงานของ สพค. เช่น ความชัดเจนในการด าเนินงานตามภารกิจของ สพค. ที่เหลืออยู่

   1) จากการประเมินสมรรถนะในบางสาขาวิชาชีพได้พบประเด็นที่ต้องแก้ไขทั้งในส่วนของเคร่ืองมือและวิธีการประเมิน และเง่ือนไข
ของมาตรฐานอาชีพ ซ่ึงต้องใช้เวลาในกระบวนการปรับแก้ไข สถาบนัฯ จึงได้มีการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
เพื่อใหม้ีมาตรฐานอาชีพที่เปน็ปจัจุบนั และสะทอ้นสมรรถนะตามที่ผู้ประกอบการต้องการ

   2) ควรมีการติดตามความคืบหน้าของการขอรังวัดออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายของส านักงานที่ดินเปน็ระยะ
   3) ด าเนินการเจรจาต่อรองราคาที่ดินที่ปรับขึน้สูงกับผู้ประสงค์จะขายที่ดินเพื่อใหไ้ด้ราคาที่เหมาะสม

ที่ก าหนด โดยใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   สถาบนัฯ มีเปา้หมายตามโครงการสร้างโอกาสในการพฒันาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ
ของไทยที่ได้รับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพใหเ้ปน็ที่ยอมรับในระดับสากล แต่เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ จึงมีการน าเงินสะสมของสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ มาสมทบการด าเนินงาน เพื่อผลักดันใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมายที่วางไว้
ปัญหาด้านการด าเนินงาน

   1) ด าเนินการขอยกเว้นไม่ต้องปฏิบติัตามพระราชบญัญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับการจัดซ้ือพสัดุ (ที่ดิน)
 เสนอต่อกรมบญัชีกลาง เมื่อได้รับการยกเว้นแล้วด าเนินการจัดท าระเบยีบการจัดซ้ือที่ดินตามแนวทางที่ บจธ. ใหค้วามช่วยเหลือ

   2) เนื่องจากรายละเอียดของการด าเนินโครงการที่ต้องมีการพจิารณาจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ อย่างระมัดระวัง รัดกุมและรอบคอบ
เพื่อประโยชน์ของงบประมาณภาครัฐ จึงต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการมาก ส าหรับการด าเนินงานต้องมีคณะท างาน และผู้เชี่ยวชาญ
สคช. จึงต้องท าความเข้าใจและพยายามสรรหาที่ปรึกษาที่อยู่ในขอบข่ายคุณสมบติัและเง่ือนไขเพื่อใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบการจัดจ้าง

22. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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   -

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   -

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

   3) การก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ สพร. ใหส้อดคล้องกับแผนการพฒันารัฐบาลดิจิทลั ผ่านการจัดท าแผนปฏิบติัการของ 
สพร. เพื่อก าหนดบทบาทในประเด็นต่างๆ ในการขับเคล่ือนใหช้ัดเจน และมีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการผลักดัน
ใหเ้กิดการพฒันารัฐบาลดิจิทลัอย่างเปน็รูปธรรม

   4) การสร้างความร่วมมือในการบรูณาการด้านรัฐบาลดิจิทลั ในระดับภาพรวมของกระทรวง กรม มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิเชิง Agenda Based
โดยก าหนดกลุ่มเปา้หมายที่จะสร้างความร่วมมือใหช้ัดเจนในแต่ละปี

   5) การสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านการจัดหลักสูตรอบรมในเร่ืองต่าง ๆ รวมถึงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจใหก้ับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ในเชิงรุกมากขึน้

   4) การสร้างความรับรู้และความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนทั่วไปถึงความจ าเปน็และประโยชน์ที่จะได้รับจากรัฐบาลดิจิทลั 
ต้องอาศัยงบประมาณในการด าเนินการ

   1) การบงัคับใช้พระราชบญัญัติการบริหารงานและการใหบ้ริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทลั พ.ศ. 2562 ซ่ึงมีหลักการและสาระส าคัญต่างๆ
ถือเปน็กรอบใหญ่ใหก้ับหน่วยงานของรัฐทั้งหมด
   2) การจัดท าแผนการพฒันารัฐบาลดิจิทลัและก าหนดนโยบายการบรูณาการด้านดิจิทลั รวมถึงแนวทางด าเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อน าไปสู่การปรับเปล่ียนบริบทการท างานของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อนในการลงทนุและการใช้งบประมาณ
อย่างคุ้มค่า

ปัญหาด้านการด าเนินงาน

25. ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.)

   2) ประสบปญัหาในการขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อด าเนินโครงการ ส่งผลใหก้ารด าเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้
ข้อเสนอแนะ
   การก าหนดตัวชี้วัดเปา้หมายการใหบ้ริการหน่วยงาน ควรก าหนดจากพนัธกิจและภารกิจของหน่วยงาน ใหม้ีความสอดคล้องกับ
เปา้หมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ไม่ควรน าตัวชี้วัดจากรายการจ้างที่ปรึกษามาเปน็ตัวก าหนด
เปา้หมายตัวชี้วัด

   1) การขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทลัจ าเปน็ต้องอาศัยนโยบายการมอบหมายส่ังการและความร่วมมือในการด าเนินการจากทกุฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์โดยรวมกับประเทศและประชาชน
   2) กฎหมาย ระเบยีบ บางฉบบัไม่เอื้อต่อการด าเนินงานและสอดคล้องกับบริบทในการด าเนินนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปรับเปล่ียนไปสู่ความเปน็รัฐบาลดิจิทลัอย่างเต็มรูปแบบ

   3) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Executive Officer) ถือเปน็ช่องทางหลักและส าคัญในการบงัคับใช้ (Enforce) 
นโยบายรัฐบาลดิจิทลัในหน่วยงานภาครัฐ ใหบ้งัเกิดขึน้อย่างเปน็รูปธรรมและจ าเปน็ต้องผลักดันใหเ้กิดการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง

24. ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

   5) หลายหน่วยงานรัฐยังขาดความรู้และความเข้าใจในแนวทางการพฒันารัฐบาลดิจิทลั เช่น การด าเนินงานในบางกิจกรรมที่หน่วยงาน
ไม่เคยด าเนินการ และการปรับเปล่ียนกระบวนการท างานใหเ้ปน็ดิจิทลั ตลอดจนการสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของบคุลากร
ในทกุระดับ ท าใหต้้องก าหนดแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนใหเ้กิดการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อเสนอแนะ

   1) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ท าใหต้้องใช้เวลาในการด าเนินการด้านพสัดุ
นานกว่าแผนงานที่วางไว้ ส่งผลใหก้ารท าข้อผูกพนัและเร่ิมปฏิบติังานล่าช้าไปด้วย

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
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ผลการใช้จา่ยงบประมาณ

จ านวน รอ้ยละ  จ านวน  รอ้ยละ 

227,325.6493 - - 227,325.6493 184,685.7728 81.24 207,516.3372 91.29
164,354.6557 - - 164,354.6557 150,847.1151 91.78 160,683.1321 97.77
62,970.9936 - - 62,970.9936 33,838.6577 53.74 46,833.2051 74.37

      กระทรวงกลาโหมมีความพร้อมทั้งในด้านก าลังพล ยุทโธปกรณ์ หลักนิยม การศึกษา การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกจิป้องกนัประเทศ การแกไ้ขปัญหาของชาติในมิติต่างๆ การพัฒนาการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ กจิการด้านอวกาศ การวิจยัพัฒนา
และอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศที่มุ่งสู่การผลิตเพื่อใช้ในราชการและเพื่อการพาณิชย์ รวมทั้งมีความสัมพันธ์อนัดีและได้รับความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงจากต่างประเทศตามกรอบนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลก าหนด

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้จา่ยงบประมาณ

(2) กระทรวงกลาโหม

          ผลการใช้จา่ยงบประมาณ พบว่า ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562
งบประมาณทั้งส้ิน 227,325.6493 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 184,685.7728 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.24 และมีการกอ่หนี้แล้ว 
จ านวน 207,516.3372 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.29

          - รายจา่ยประจ า จ านวน 164,354.6557 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 150,847.1151 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.78 
และมีการกอ่หนี้แล้ว จ านวน 160,683.1321 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.77
          - รายจา่ยลงทุน จ านวน 62,970.9936 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 33,838.6577 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.74 
และมีการกอ่หนี้แล้ว จ านวน 46,833.2051 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.37

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจา่ย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจา่ย ก่อหน้ี (เบิกจา่ย+ใบสั่งซ้ือ(PO))

รวม
รายจา่ยประจ า
รายจา่ยลงทนุ
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 ราย 463,000 667,843       144.24

1.2 เครือข่าย 120 120       100.00

1.3 เครือข่าย 24 24       100.00

1.4 ร้อยละ 90 90       100.00

2

2.1 คร้ัง 138 138 100.00

2.2 ฉบับ 1 1       100.00

2.3 คร้ัง 434 434       100.00

2.4 ร้อยละ 90 90       100.00

3

3.1 ร้อยละ 100 100       100.00

3.2 ร้อยละ 100 100       100.00

3.3 คร้ัง 720 720       100.00

4

4.1 ร้อยละ 90 90 100.00

จ านวนคร้ังในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทาง
ทหารกบัประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ ไม่น้อยกว่า

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บรกิารกระทรวง

ผลการด าเนินงาน

ทหารผ่านศึกและครอบครวัมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเกียรติและ
ศักด์ิศร ีรวมทั้งสรา้งขวัญและก าลังใจให้กับก าลังพลที่ก าลัง
ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ ตลอดจนมีส่วนรว่มในการ
สนับสนุนภารกิจการป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรฐั

จ านวนทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอก
ประจ าการที่มารับการสงเคราะหท์ุกประเภท ไม่น้อยกว่า
จ านวนเครือข่ายทหารผ่านศึกและทหารนอกประจ าการ 
เพื่อความมั่นคงที่จดัต้ังครบ
จ านวนเครือข่ายทหารผ่านศึกที่เข้าร่วมกจิกรรมกบัหน่วยงาน
ภาครัฐ และหน่วยงานเพื่อความมั่นคง ไม่น้อยกว่า

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก ไม่น้อยกว่า
มีความสัมพันธ์และความรว่มมือทางทหารกับประเทศเพ่ือน
บ้านประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอ านาจ
และองค์การระหว่างประเทศ ตามกรอบความเรง่ด่วนที่รฐับาล
ก าหนดรวมทั้งมีบทบาทส าคัญในประชาคมอาเซียนและการ
ปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพภายใต้กรอบสหประชาชาติ

กจิกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน ไม่น้อยกว่า

จ านวนเอกสารที่ได้รับการรับรอง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกนั
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งกบัประเทศคู่เจรจา

ร้อยละความส าเร็จในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านความ
มั่นคงในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า

สถาบันพระมหากษัตรยิม์ีความปลอดภัยสูงสุด และได้รบัการ
เทิดทูนอยา่งสมพระเกียรติ
ความส าเร็จของการพิทักษ์รักษา การถวายพระเกยีรติ และการ
ปฏิบัติตามพระราชประสงค์

ความส าเร็จของการใหก้ารสนับสนุนการพิทักษ์รักษา การถวาย
พระเกยีรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์

จ านวนกจิกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า

เหตุรนุแรงในพ้ืนที่ จชต. มีแนวโน้มที่ดีข้ึน

ร้อยละความส าเร็จในการสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาความไม่สงบ
ในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

ผลการด าเนินงาน

5

5.1 คน 115,400 115,400 100.00

6

6.1 คน 88,716 88,716 100.00

6.2 พื้นที่ 38 38 100.00

6.3 คน 7,817 7,817 100.00

6.4 ร้อยละ 90 90 100.00

7

7.1 ร้อยละ 90 90 100.00

8

8.1 คร้ัง 11 11 100.00

9

9.1 โครงการ 15 15 100.00

9.2 ร้อยละ 90 90 100.00

10

10.1 ร้อยละ 80 80 100.00

จ านวนพื้นที่ในการด าเนินการสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด

ความแตกแยกในสังคมไทย มีแนวโน้มที่ดีข้ึน

จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรมการเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ ไม่น้อยกว่า
การแพรร่ะบาดของยาเสพติดภายในประเทศมีแนวโน้มลดลง

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายที่ก าหนด  ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกนั
ยาเสพติด จ านวนไม่น้อยกว่า

จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู ไม่น้อยกว่า

ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนปราบปรามยาเสพติด 
ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า
พ้ืนที่ตามแนวชายแดนทั้งบนบกและในทะเลได้รบัความ
คุ้มครองไม่ให้มีการรกุล้ า
ร้อยละความส าเร็จในการลาดตระเวนเพื่อรักษาความมั่นคง
ชายแดนและชายฝ่ังทะเลตามแผน ไม่น้อยกว่า
มีความพรอ้มในการสนับสนุนการก าลังพลและยทุโธปกรณ์
เพ่ือแก้ปัญหาการก่อการรา้ย
จ านวนคร้ังในการด าเนนิการฝึกการต่อต้านการกอ่การร้าย

พ้ืนที่ของ กระทรวงกลาโหม ที่มีศักยภาพได้รบัการพัฒนา
โครงสรา้งพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตทหาร
จ านวนแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารที่ได้รับการพัฒนาและสร้าง
รายได้ใหก้บัภาครัฐ
นักท่องเที่ยวได้รับการบริการที่มีคุณภาพและมีความสะดวกสบาย
เพิ่มขึ้น
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกมีโครงสรา้งพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพและเพียงพอ
ร้อยละความส าเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่และระบบ
สาธารณูปโภค/สาธารณูปการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิ
ภาคตะวันออก ได้รับการพัฒนาตามแผนที่ได้รับมอบหมาย
ไม่น้อยกว่า
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

ผลการด าเนินงาน

11

11.1 ร้อยละ 90 90 100.00

12

12.1 ร้อยละ 90 90 100.00

12.2 ร้อยละ 90 90 100.00

12.3 ร้อยละ 80 80 100.00

12.4 กจิกรรม 4 4 100.00

13
13.1 ร้อยละ 90 90 100.00

หน่วยงานของ กระทรวงกลาโหม มีการพัฒนาระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window : NSW)
ที่สามารถเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการน าเข้า
ส่งออกได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

ปัญหาด้านการด าเนินงาน

ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
อเิล็กทรอนิกส์ (NSW) เพื่อรองรับการด าเนินการตามที่ภาครัฐ
ก าหนด ไม่น้อยกว่า
ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร ที่อาจ
เกิดจากความขัดแยง้ อันเน่ืองมาจากปัญหาเขตแดนและพ้ืนที่
อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล รวมทั้งมีศักยภาพทางทหารที่มุ่ง
ไปสู่ความทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2569
ความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมในการป้องกนัประเทศ
ไม่น้อยกว่า
ความส าเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพไทย 
ไม่น้อยกว่า
ความส าเร็จในการด าเนินโครงการวิจยั และสนับสนุนผลการวิจยั
ได้ตามแผนงาน/โครงการ ไม่น้อยกว่า

การจดักจิกรรมการสรรพก าลังกลาโหม จ านวนไม่น้อยกว่า

ประชาชนในพ้ืนที่ด าเนินการมีชีวิตความเป็นอยู่พ้ืนฐานที่ดีข้ึน
 ความส าเร็จของการด าเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชน

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จา่ยงบประมาณ
   -

   1) การด าเนินการไม่ผ่านการประเมินการจดัท ารายงานวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม กอ่นด าเนินการกอ่หนี้ผูกพันงบประมาณจงึท าให้
เกดิความล่าช้า 
   2) ปัญหาด้านการจดัซ้ือจดัจา้งที่ท าใหไ้ม่สามารถกอ่หนี้ได้ตามระยะเวลาที่มาตรการก าหนด เช่น มีการเปล่ียนแปลงโครงการ
รายละเอยีด/ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจดัซ้ือจดัจา้งจากต่างประเทศมีขั้นตอนการด าเนินงานหลายขั้นตอน และใช้เวลามาก
   3) เนื่องจากบริษัทคู่สัญญามีความเหน็ต่างทางข้อกฎหมายของสัญญา ที่ส านักงานอยัการสูงสุดเสนอท าใหไ้ม่สามารถลงนาม
ในสัญญาได้ทันภายในปีงบประมาณ จงึท าใหก้ารด าเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด
ข้อเสนอแนะ
   กระทรวงกลาโหมจะน าปัญหาอปุสรรคที่เกดิขึ้นไปแกไ้ขการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหม้ีผลการใช้จา่ยงบประมาณ
เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป
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ผลการใช้จา่ยงบประมาณ

จ านวน รอ้ยละ  จ านวน  รอ้ยละ 

374,932.7070 - - 374,932.7070 373,325.7808 99.57 374,814.5343 99.97
368,760.5672 - - 368,760.5672 368,284.2240 99.87 368,721.8198 99.99

6,172.1398 - - 6,172.1398 5,041.5568 81.68 6,092.7145 98.71

(3) กระทรวงการคลัง

          ผลการใช้จา่ยงบประมาณ พบว่า ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562 
งบประมาณทั้งส้ิน 374,932.7070 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 373,325.7808 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.57 และมีการกอ่หนี้แล้ว 
จ านวน 374,814.5343 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.97

          - รายจา่ยประจ า จ านวน 368,760.5672 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 368,284.2240 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.87 
และมีการกอ่หนี้แล้ว จ านวน 368,721.8198 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99
          - รายจา่ยลงทุน จ านวน 6,172.1398 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 5,041.5568 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.68 
และมีการกอ่หนี้แล้ว จ านวน 6,092.7145 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.71

หน่วย : ล้านบาท

ก่อหน้ี (เบิกจา่ย+ใบสั่งซ้ือ(PO))

รวม
รายจา่ยประจ า
รายจา่ยลงทนุ

   ก ากบัและเร่งรัด ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกดักระทรวงการคลัง ใหบ้รรลุเป้าหมาย
ในการบริหารจดัการด้านการเงินการคลัง เพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกจิและ
สังคม และรักษาความย่ังยืนทางการคลัง โดยได้เสนอมาตรการ/โครงการ ที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี จ านวน 15 มาตรการ
อาทิ มาตรการภาษี มาตรการสินเชื่อ และกฎหมายด้านการเงินการคลัง
   ส าหรับการรักษาความย่ังยืนทางการคลัง ได้บริหารหนี้สาธารณะโดย ณ ส้ินเดือนกนัยายน 2562 สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง
ต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 41.10 ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และมติคณะกรรมการนโยบาย
การเงินการคลังของรัฐในการประชุม คร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ก าหนดให ้“หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกนิ
ร้อยละ 60” เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้จา่ยงบประมาณ

ประเภท
รายจา่ย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจา่ย
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

1
1.1 ร้อยละ 96 92.94 96.81
1.2 ร้อยละ 50 41.10 117.80
2

2.1 มาตรการ 10 10 100.00

2.2 ร้อยละ 88 70.26 79.84
3

3.1 มาตรการ 5 5 100.00

ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณรายจา่ยภาพรวม

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บรกิารกระทรวง

ผลการด าเนินงาน

การรกัษาความยั่งยนืทางการคลัง

ปัญหาด้านการใช้จา่ยงบประมาณ

   1) ปัญหาในการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง
     - ยกเลิกการประกวดราคา ยกเลิกการเสนอราคา การด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งมากกว่า 1 คร้ัง เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา 
หรือมีผู้เสนอราคา 1 ราย หรือผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติ
     - ปรับแผน ปรับจ านวนรายการ ปรับรูปแบบ แกไ้ขแบบแปลน และการทบทวน TOR ใหม่
   2) อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาการอทุธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
   3) ขาดความพร้อมเกี่ยวกบัสถานที่ เช่น การส่งมอบพื้นที่ด าเนินการล่าช้า ประชาชนคัดค้านการเข้าด าเนินการในพื้นที่
และปัญหากรรมสิทธ์ิที่ดิน ท าใหเ้มื่อได้รับจดัสรรเงินงบประมาณ ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานในเร่ืองดังกล่าว
   4) ด าเนินโครงการที่ใช้เงินงบประมาณที่กนัเงินไว้เบิกเหล่ือมปี และขยายเวลาเบิกจา่ยเงินกอ่น ท าใหก้ารเบิกจา่ยเงินงบประมาณ
ปีปัจจบุันล่าช้า

หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกนิ

   6) การค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง จ าเป็นต้องใหห้น่วยงานในพื้นที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ได้แก ่โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัด
เจา้หน้าที่กองช่างเทศบาล เป็นผู้ค านวณราคากลาง ซ่ึงในแต่ละจงัหวัดมีเจา้หน้าที่ไม่เพียงพอ ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการ
ได้ทันตามความต้องการ

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   1) มีการประกวดราคาหลายคร้ัง
   2) เป็นโครงการผูกพันข้ามปีงบประมาณ จงึต้องขอความเหน็ชอบจากส านักงบประมาณ

   5) ครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษต้องรอการน าเข้าจากต่างประเทศ

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
จ านวนมาตรการการคลังการเงิน เพื่อสนับสนุนศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน
ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทุน
การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม
จ านวนมาตรการการคลัง/การเงิน เพื่อลดความเหล่ือมล้ าทาง
เศรษฐกจิและสังคม

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
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   2) ใหส่้วนราชการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกบัการส ารวจ การออกแบบ และสถานที่ กอ่นการขอต้ังงบประมาณ โดยหน่วยงานที่
จะจดัหาพัสดุต้องเตรียมการจดัซ้ือจดัจา้งในขั้นตอนที่เป็นเร่ืองภายในของหน่วยงานใหพ้ร้อมไว้กอ่น เช่น การก าหนดรายละเอยีด
หรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เง่ือนไขในการจดัซ้ือจดัจา้ง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะ
ลงนาม เป็นต้น เพื่อใหส้ามารถลงนามในสัญญาได้เมื่อได้รับจดัสรรเงินงบประมาณ
   3) เร่งรัดการด าเนินการกอ่หนี้และการเบิกจา่ยเงินของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจา่ยลงทุนเป็นรายหน่วยงาน 
โดยกรมบัญชีกลางได้ต้ังคณะท างานเฉพาะกจิในการติดตามเร่งรัดการใช้จา่ยเงินงบประมาณ ส่วนกลาง (มอบหมายให้
ข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ) 64 ทีม และในส่วนของภูมิภาคมีคณะท างานติดตามเร่งรัดอกี 85 ทีม (คลังเขต 9 ทีม 
คลังจงัหวัด 76 ทีม) เพื่อท าหน้าที่ติดตามเร่งรัดการใช้จา่ยเงินของหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่จงัหวัด พร้อมนี้กรมบัญชีกลาง
ได้ออกหนังสือเวียนแจง้หน่วยงานใหเ้ตรียมการจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต้ังแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยหน่วยงานจะด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งได้เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... แล้วเสร็จกอ่นเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ในวาระที่ 2

ข้อเสนอแนะ
   1) จดัใหม้ีการประชุมสัมมนา และซักซ้อมความเข้าใจใหก้บัหวัหน้าส่วนราชการเจา้ของงบประมาณ เพื่อใหต้ระหนักถึงความส าคัญ
ในการศึกษาความเป็นไปได้ของงบประมาณที่ขอต้ัง จะสามารถน างบประมาณมาใช้จา่ยได้ทันภายในปีงบประมาณ โดยเตรียมความ
พร้อมที่จะด าเนินการต้ังแต่การขอต้ังงบประมาณ รวมทั้งเสนอแนะใหห้วัหน้าส่วนราชการ ควบคุมการบริหารงบประมาณอย่างเคร่งครัด
ภายใต้กรอบงบประมาณ ใหแ้ล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อใหร้ายการกอ่หนี้ผูกพันข้ามปีสามารถลงนามได้ทันภายในปีงบประมาณ
แรกที่ได้รับงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดกบัประชาชนและไม่ท าใหป้ระชาชนเสียโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการ
ต่างๆ ของภาครัฐตามกรอบระยะเวลา
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ผลการใช้จา่ยงบประมาณ

จ านวน รอ้ยละ  จ านวน  รอ้ยละ 

9,197.3138 - - 9,197.3138 8,152.3150 88.64 8,656.8123 94.12
8,731.5011 - - 8,731.5011 7,896.3177 90.43 8,342.6213 95.55

465.8127 - - 465.8127 255.9973 54.96 314.1910 67.45

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้จา่ยงบประมาณ

(4) กระทรวงการต่างประเทศ

          ผลการใช้จา่ยงบประมาณ พบว่า ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562 
งบประมาณทั้งส้ิน 9,197.3138 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 8,152.3150 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.64 และมีการกอ่หนี้แล้ว 
จ านวน 8,656.8123 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.12

          - รายจา่ยประจ า จ านวน 8,731.5011 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 7,896.3177 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.43 และมีการ
กอ่หนี้แล้ว จ านวน 8,342.6213 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.55
          - รายจา่ยลงทุน จ านวน 465.8127 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 255.9973 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.96 และมีการกอ่หนี้
แล้ว จ านวน 314.1910 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.45

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจา่ย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน
งบประมาณ

รวมวงเงิน
งบประมาณ 

ผลการเบิกจา่ย ก่อหน้ี (เบิกจา่ย+ใบสั่งซ้ือ(PO))

รวม
รายจา่ยประจ า
รายจา่ยลงทนุ

   ขับเคล่ือนประเทศใหม้ีความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน โดยมุ่งที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อนัดีกบันานาชาติ เพื่อขยายความร่วมมือใน
ด้านต่างๆ ส่งเสริมใหก้ารพัฒนาภายในประเทศทัดเทียมกบัสากล ยกสถานะและเกยีรติภูมิของไทยในเวทีโลก ตลอดจนคุ้มครองและ
ส่งเสริมผลประโยชน์ของประชาชนไทย ได้ยึดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ ผ่าน 5 แผนย่อย ดังนี้ 
    1) ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ ส่งเสริมใหไ้ทยมีความมั่นคงในการด าเนินความสัมพันธ์กบัมหาอ านาจอย่างสมดุล และ
มีพลวัต กระชับและเสริมสร้างความสัมพันธ์อนัดีกบัมิตรประเทศต่างๆ และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติและบทบาทแนวหน้าของไทยใน
เวทีระหว่างประเทศ อาทิ การเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้น าต่างประเทศ การเข้าร่วมประชุม
กบัมิตรประเทศต่างๆ
    2) ความร่วมมือด้านเศรษฐกจิและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ สร้างความเชื่อมโยง ส่งเสริมการค้าการลงทุน
ช่วยขับเคล่ือนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ การประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขงกบัประเทศต่างๆ 
การประชุมผู้น าเขตเศรษฐกจิเอเปค การลงนามความตกลงว่าด้วยการกอ่สร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหง่ที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิค าไซ)
    3) การพัฒนาที่สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ อาทิ การด าเนินงานแกไ้ขปัญหา IUU จนสหภาพยุโรป
ประกาศปลดใบเหลืองภาคประมงไทย รวมถึงความร่วมมือกบัสหภาพยุโรปต่อต้านประมง IUU ในระดับภูมิภาค และการเข้าร่วม
เป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการกอ่การร้ายทางนิวเคลียร์
    4) การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก อาทิ ส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมไทย 
สร้างความเข้าใจ ที่ถูกต้องของต่างประเทศต่อไทย ซ่ึงเอื้อผลประโยชน์ของชาติในมิติต่างๆ
    5) การต่างประเทศมีเอกภาพและการบูรณาการ ส่งเสริมใหไ้ทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกบัต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น 
อาทิ การบริการด้านการต่างประเทศและคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศ การทูตเพื่อประชาชนและการทูตสาธารณะ 
ภารกจิทีมประเทศไทยบูรณาการการท างานกบัส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคล่ือนการต่างประเทศ
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

1
1.1 ร้อยละ 80 68 85.00

1.2 ร้อยละ 80 88 110.00

1.3 ร้อยละ 80 133 166.25

2

2.1 ร้อยละ 80 96 120.00

3

3.1 ร้อยละ 80 72 90.00

3.2 ร้อยละ 80 71 88.75

3.3 ร้อยละ 80 86 107.50

ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินกจิกรรมความสัมพันธ์กบั
ประเทศเพื่อนบ้านด้านเขตแดน

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บรกิารกระทรวง

ผลการด าเนินงาน

ส่งเสรมิความรว่มมือด้านความมั่นคง
ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์จากกรอบความร่วมมืออาเซียน
และกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงตามที่ประเทศไทยเป็น
ภาคีหรือมีบทบาทร่วม
ร้อยละความส าเร็จในการผลักดันท่าที/ข้อเสนอของไทยใน
เร่ืองความมั่นคงภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน

ส่งเสรมิความรว่มมือด้านเศรษฐกิจเพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินภารกจิแบบบูรณาการใน
ต่างประเทศ (Team Thailand) และการด าเนินกจิกรรม
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และความร่วมมือทาง
เศรษฐกจิระหว่างประเทศ
ไทยมีภาพลักษณท์ี่ดีในประชาคมโลกและนานาประเทศมีความ
เช่ือมั่นในประเทศไทย

ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานด้านกงสุล สารนิเทศ และ
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมความสัมพันธ์อนัดีกบัประเทศ
หรือกลุ่มประเทศยุทธศาสตร์ (ผลักดันประเด็น/ความร่วมมือที่
เป็นผลประโยชน์ของไทยกบัประเทศที่มีความส าคัญทาง
ยุทธศาสตร์)

ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีสหประชาชาติ
องค์การระหว่างประเทศ และในกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอื่นๆ
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

4

4.1 ร้อยละ 80 73 91.25

5

5.1 ร้อยละ 80 77 96.25

ผลการด าเนินงาน

การบรหิารจดัการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินภารกิจยทุธศาสตร์
ด้านการต่างประเทศ

ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานด้านกงสุล สารนิเทศ และ
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ส่งเสรมิความรว่มมือด้านความมั่นคงในการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้

ประเด็นปัญหาเร่ืองสถานการณ์ ในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
ไม่ถูกหยิบยกเข้าสู่เวทีขององค์การระหว่างประเทศ 
เพื่อแทรกแซงการท างานของรัฐบาล

    กระทรวงการต่างประเทศ ได้ต้ังคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณท าหน้าที่ก ากบัดูแล
การใช้จา่ยงบประมาณของกระทรวงฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการประชุมเร่งรัดผลการใช้จา่ยงบประมาณอย่าง
สม่ าเสมอทุกไตรมาส

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จา่ยงบประมาณ
    1) ในภาพรวมกระทรวงการต่างประเทศสามารถใช้จา่ยใกล้เคียงกบัแผนการใช้จา่ยงบประมาณ แต่เนื่องจากภารกจิของกระทรวง 
มีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอตามบริบทสถานการณ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งความพร้อมของประเทศ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าใหไ้ม่สามารถ
เบิกจา่ยงบประมาณได้ตามเป้าหมายในบางตัวชี้วัด
    2) กระทรวงการต่างประเทศมีความจ าเป็นต้องปรับแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณของรายการงบลงทุน ที่วงเงิน
สูงหลายรายการ อาทิ รายการที่เกี่ยวข้องกบัการปรับปรุงและยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกระทรวง และการปรับปรุง
ระบบปรับอากาศของกระทรวง ทั้งระบบ เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความซับซ้อน จ าเป็นต้องหารือผู้เชี่ยวชาญ และส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องกอ่นด าเนินการเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และมีขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้ง ที่เกี่ยวข้องหลายขั้นตอน ส่งผลให้
บางรายการสามารถท าได้เพียงการกอ่หนี้ผูกพันกอ่นส้ินปีงบประมาณ ทั้งนี้ ในส่วนของรายการปรับปรุงระบบปรับอากาศของกระทรวง 
ทั้งระบบกระทรวง  ได้ด าเนินการประกวดราคาด้วยวิธีคัดเลือกตามพระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้ง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 อย่างถูกต้องครบถ้วนจนถึงขั้นตอนการคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ อย่างไรกดี็ ในขั้นตอนการคัดเลือกดังกล่าว ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ
รายใดจดัท าข้อเสนอการปรับปรุงระบบปรับอากาศ ได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ใน Term of Reference (TOR) กระทรวง 
จงึจ าเป็นต้องยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว และด้วยเง่ือนไขด้านเวลาจงึไม่สามารถใช้จา่ยงบประมาณรายการดังกล่าวได้
    3) ค่าเงินบาทแข็งขึ้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตอนที่ได้รับจดัสรรงบประมาณ อตัราแลกเปล่ียนอยู่ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 31.50 บาท
แต่ในการจดัส่งเงินในช่วงปีงบประมาณ 2562 อตัราแลกเปล่ียนอยู่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อประมาณ 30 บาท ส่งผลใหก้ารเบิกจา่ยงบลงทุน
ของส านักงานในต่างประเทศมีการใช้จา่ยเป็นเงินบาทน้อยลง แต่ยังสามารถจดัซ้ือจดัจา้งครุภัณฑ์/ส่ิงกอ่สร้างตามแผนการด าเนินงานที่
ก าหนดไว้
ปัญหาด้านการด าเนินงาน
    การด าเนินงานด้านการต่างประเทศของกระทรวงฯ ต้องค านึงถึงความพร้อมของประเทศคู่เจรจาและประเทศเจา้บ้านด้วย โดย
กระทรวงฯ อาจไม่สามารถจดักจิกรรม การประชุม หรือโครงการต่างๆ ได้ หากประเทศคู่เจรจาหรือประเทศเจา้บ้านไม่มีความพร้อม
ในการร่วมด าเนินการ เนื่องจากสาเหตุต่างๆ กนั อาทิ สถานการณ์การเมืองและเศรษฐกจิของประเทศนั้นๆ

ข้อเสนอแนะ
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ผลการใช้จา่ยงบประมาณ

จ านวน รอ้ยละ  จ านวน  รอ้ยละ 

15,685.8068 - - 15,685.8068 14,545.0909 92.73 15,345.0485 97.83
13,545.8102 - - 13,545.8102 13,241.1865 97.75 13,555.7595 100.07
2,139.9966 - - 2,139.9966 1,303.9044 60.93 1,789.2890 83.61

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้จา่ยงบประมาณ

(5) กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา

          ผลการใช้จา่ยงบประมาณ พบว่า ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562 งบประมาณ
ทั้งส้ิน 15,685.8068 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 14,545.0909 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.73 และมีการกอ่หนี้แล้ว จ านวน 
15,345.0485 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.83

          - รายจา่ยประจ า จ านวน 13,545.8102 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 13,241.1865 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.75 และมีการ 
กอ่หนี้แล้ว จ านวน 13,555.7595 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.07

          - รายจา่ยลงทุน จ านวน 2,139.9966 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 1,303.9044 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.93 และมีการ
กอ่หนี้แล้ว จ านวน 1,789.2890 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.61

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจา่ย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจา่ย ก่อหน้ี (เบิกจา่ย+ใบสั่งซ้ือ(PO))

รวม
รายจา่ยประจ า
รายจา่ยลงทนุ

   1) การขับเคล่ือนนโยบาย แผนงาน และการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวร้อยละ 90 (เป้าหมาย ร้อยละ 90) โดยคิดเป็นร้อยละ 100 
ของค่าเป้าหมาย
   2) การขับเคล่ือนนโยบาย แผนงาน และการด าเนินงานด้านการกฬีาร้อยละ 90 (เป้าหมาย ร้อยละ 90) โดยคิดเป็นร้อยละ 100 
ของค่าเป้าหมาย
   3) ประชาชนที่ออกก าลังกายหรือเล่นกฬีาอย่างสม่ าเสมอร้อยละ 18.15 (เป้าหมาย ร้อยละ 31) โดยคิดเป็นร้อยละ 58.55 
ของค่าเป้าหมาย
   4) การเข้าร่วมแข่งขันกฬีาระดับนานาชาติของนักเรียนในโรงเรียนกฬีาร้อยละ 29 (เป้าหมาย ร้อยละ 10) โดยคิดเป็นร้อยละ 290 
ของค่าเป้าหมาย
   5) อนัดับการแข่งขันกฬีาระดับนานาชาติ ซีเกมส์ อนัดับ 3 กฬีาสากล (เป้าหมาย อนัดับ 1) โดยคิดเป็นร้อยละ 70.00 ของค่าเป้าหมาย
   6) ประชาชนในพื้นที่ 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อ าเภอของสงขลา มีกจิกรรมกฬีาและนันทนาการไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 1,812 คร้ัง 
(เป้าหมาย 1,362 คร้ัง) โดยคิดเป็นร้อยละ 133.04 ของค่าเป้าหมาย
   7) งานวิจยัและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้านกฬีาใหก้บัประเทศ  17 เร่ือง (เป้าหมาย 8 เร่ือง) โดยคิดเป็นร้อยละ 212.5 
ของค่าเป้าหมาย
   8) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.24 (เป้าหมายร้อยละ 8 ) โดยคิดเป็นร้อยละ 40.50 ของค่าเป้าหมาย
   9) ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาในอตุสาหกรรมกฬีาเพิ่มขึ้นต่อปีร้อยละ 3.59 (เป้าหมาย ร้อยละ 3) โดยคิดเป็นร้อยละ 119.67
ของค่าเป้าหมาย
  10) ความส าเร็จในการด าเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่ง พัฒนาการท่องเที่ยวตามแผนบูรณาการสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยว กฬีา และวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 85 (เป้าหมาย ร้อยละ 85) โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมาย
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 ร้อยละ 90 90             100.00

2

2.1 ร้อยละ 90 90 100.00

3
3.1 ร้อยละ 31 18.15 58.55

4

4.1 ร้อยละ 10 29 290.00

4.2 อนัดับ 1 3 70.00

5

5.1 คร้ัง 1,362 1,812 133.04

6

6.1 เร่ือง 8 17 212.50

7

7.1 ร้อยละ 8 3.24 40.50
7.2 ร้อยละ 3 3.59 119.67

ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บรกิารกระทรวง

ส่งเสรมิ สนับสนุนงานวิจยัและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การท่องเที่ยว และกีฬา ให้กับประเทศ

ส่งเสรมิ สนับสนุน และด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย

ร้อยละความส าเร็จของการขับเคล่ือนนโยบาย แผนงาน 
และการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว

ส่งเสรมิ สนับสนุน และด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาการกีฬา
ของประเทศไทย

ร้อยละความส าเร็จของการขับเคล่ือนนโยบาย แผนงาน 
และการด าเนินงานด้านการกฬีา

ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ด้วยการออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ร้อยละของจ านวนประชาชนที่ออกก าลังกายหรือเล่นกฬีา
อย่างสม่ าเสมอมากกว่าร้อยละ 30

พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
และพัฒนาสู่กีฬาอาชีพ

การเข้าร่วมแข่งขันกฬีาระดับนานาชาติของนักเรียน
ในโรงเรียนกฬีา

อนัดับการแข่งขันกฬีาระดับนานาชาติ 
(ซีเกมส์ อนัดับ 1 กฬีาสากล)

สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  เพ่ือสรา้งความเช่ือมั่น
และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประชาชนในพื้นที่ 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อ าเภอของสงขลา
มีกจิกรรมกฬีาและนันทนาการไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

จ านวนงานวิจยัและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว
ด้านกฬีาใหก้บัประเทศ

สนับสนุนการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงกีฬา - นันทนาการ 
ให้สามารถสรา้งรายได้ให้ประเทศเพ่ิมข้ึน

รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาในอตุสาหกรรมกฬีาเพิ่มขึ้นต่อปี
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

8

8.1 ร้อยละ 85                         85 100.00

ปัญหาด้านการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน

ส่งเสรมิ สนับสนุน พัฒนาแหล่ง พัฒนาการท่องเที่ยว      
พรอ้มสรา้งความเช่ือมั่นและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาแหล่ง พัฒนาการท่องเที่ยวตามแผนบูรณาการสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยว กฬีา และวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2562

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จา่ยงบประมาณ
   -

   1) ข้อจ ากดัด้านเวลาในการด าเนินกจิกรรมโครงการ เช่น บางโครงการจะต้องด าเนินกจิกรรมตามเทศกาลหรือฤดูกาล
   2) การด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผู้รับผิดชอบโครงการต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจในระเบียบพัสดุและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท าใหก้าร
ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้
   3) มีการปรับรูปแบบรายการใหส้อดคล้องกบัพื้นที่ด าเนินการจริง
   4) โครงการที่มีการโอนจดัสรรงบประมาณใหก้บัหน่วยงานในพื้นที่ด าเนินการซ่ึงบางพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่ไม่มีการบันทึกข้อมูล
การเบิกจา่ยในระบบ ท าใหไ้ม่มีผลการเบิกจา่ยในระบบ
   5) บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานบุคลากรปฏิบัติงานไม่ตรงตามต าแหน่งงาน
   6) ตัวชี้วัดร้อยละของจ านวนประชาชนที่ออกก าลังกายหรือเล่นกฬีาอย่างสม่ าเสมอมากกว่าร้อยละ 30 ต่ ากว่าแผน เนื่องจากสภาพสังคม
ในปัจจบุันประชาชนมีการด าเนินชีวิตที่เร่งรีบ ประกอบกบัประชาชนส่วนมากเป็นวัยท างานจงึไม่มีเวลาเพียงพอที่จะออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ
   7) ตัวชี้วัดรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 8 ต่ ากว่าแผน เนื่องจาก
     - การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวที่รุนแรงในหลายประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิในประเทศทั้งในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ 
     - ภาวะชะลอตัวของเศรษฐกจิโลกส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการใช้จา่ย ตลอดจนปัญหา Brexit และปัญหาสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและจนี
     - เงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง
     - ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาน้ าท่วม ปัญหาหมอกควัน
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   4) ใหเ้จา้หน้าที่พลศึกษาซ่ึงมีประจ าอยู่ทุกอ าเภอทั่วประเทศเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมใหป้ระชาชนออกก าลังกาย เล่นกฬีา
อย่างสม่ าเสมอจนเป็นวิถีชีวิตทั้งการใหค้วามรู้ รณรงค์สร้างความตระหนัก และร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นในการจดักจิกรรม
อย่างสม่ าเสมอเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะ
   1) โครงการหรือกจิกรรมที่ต้องท าตามฤดูกาลหรือเทศกาล ควรบริหารจดัการเร่ืองเวลา และการใช้จา่ยงบประมาณอย่างใกล้ชิด
   2) การจดัสรรงบประมาณใหพ้ื้นที่ด าเนินการควรเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสมในแต่ละโครงการ
   3) ควรศึกษาและท าความเข้าใจกบัหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัการใช้จา่ยงบประมาณ หากไม่ทราบควรประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทันที

   5) สนับสนุนใหเ้ครือข่ายอาสาสมัครกฬีาและผู้น าการออกก าลังกาย มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกบัเจา้หน้าที่พลศึกษา เพื่อส่งเสริม
การออกก าลังกาย และกฬีา ใหก้บัประชาชนในท้องถิ่นชุมชนมากขึ้น
   6) จดักจิกรรมกฬีาเพื่อมวลชน โดยส่งเสริมใหป้ระชาชนทุกกลุ่มวัย ออกก าลังกาย และเล่นกฬีาเพิ่มมากขึ้น เช่น กจิกรรมเดิน-ว่ิง-ปั่น
เพื่อสุขภาพ เป็นต้น
   7) ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของเจา้หน้าที่พลศึกษาและเครือข่ายอาสาสมัครกฬีาและผู้น าการออกก าลังกาย
อย่างใกล้ชิด ทั้งรูปแบบ ความถี่ และการรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้
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ผลการใช้จา่ยงบประมาณ

จ านวน รอ้ยละ  จ านวน  รอ้ยละ 

15,135.5801 - - 15,135.5801 13,455.2431 88.90 13,652.1125 90.20
12,776.7382 - - 12,776.7382 12,573.3996 98.41 12,613.8959 98.73
2,358.8419 - - 2,358.8419 881.8435 37.38 1,038.2166 44.01

ผลการเบิกจา่ย ก่อหน้ี (เบิกจา่ย+ใบสั่งซ้ือ(PO))

รวม
รายจา่ยประจ า
รายจา่ยลงทนุ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้จา่ยงบประมาณ

(6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์

          ผลการใช้จา่ยงบประมาณ พบว่า ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562 
งบประมาณทั้งส้ิน 15,135.5801 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 13,455.2431 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.90 และมีการกอ่หนี้แล้ว 
จ านวน 13,652.1125 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.20

          - รายจา่ยประจ า จ านวน 12,776.7382 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 12,573.3996 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.41 
และมีการกอ่หนี้แล้ว จ านวน 12,613.8959 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.73

          - รายจา่ยลงทุน จ านวน 2,358.8419 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 881.8435 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.38 และมีการ
กอ่หนี้แล้ว จ านวน 1,038.2166 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.01

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจา่ย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม

พ.ร.บ.โอน
งบประมาณ 

รวมวงเงิน
งบประมาณ 

   1) ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรตามสิทธิ และบริการทางสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
     - มีข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ได้รับการผลักดัน จ านวน 19 เร่ือง (เป้าหมาย 19 เร่ือง) โดยคิดเป็น
ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมาย 
     - มีประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการอย่างทั่วถึง จ านวน 2,353,714 คน 
(เป้าหมาย 2,804,637 คน) คิดเป็นร้อยละ 83.93 ของค่าเป้าหมาย
     - มีผลการศึกษาวิจยัเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ านวน 8 เร่ือง (เป้าหมาย 8 เร่ือง) คิดเป็นร้อยละ 100 
ของค่าเป้าหมาย  
     - มีจ านวนที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการด ารงชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคม 
จ านวน 5,664 หลัง (เป้าหมาย 6,259 หลัง) คิดเป็นร้อยละ 90.49 ของค่าเป้าหมาย
   2) ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ช่วยเหลือเกื้อกลูกนัในชุมชน และเป็นก าลังในการร่วมพัฒนาสังคมต่อไป
    - มีกลไกที่ได้รับการพัฒนาด้านการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 2,727 องค์กร/เครือข่าย 
(เป้าหมาย 3,354 องค์กร/เครือข่าย) คิดเป็นร้อยละ 81.31 ของค่าเป้าหมาย 
    - มีประชากรเป้าหมายที่เข้าร่วมด าเนินการขับเคล่ือนงานด้านการพัฒนาสังคม จ านวน 27,400 คน (เป้าหมาย 31,240 คน) 
คิดเป็นร้อยละ 87.70 ของค่าเป้าหมาย
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 เร่ือง 8 8 100.00

1.2 ร้อยละ 70                70 100.00

2

2.1 เร่ือง 19 19 100.00

2.2 คน 13,700 11,738 85.68

2.3 ต าบล 1,870 1,602 85.67
2.4 ร้อยละ 80                80 100.00

2.5 ร้อยละ 80                96 120.00

3
3.1 คน 784,478 666,806 85.00

3.2 ร้อยละ 85                85 100.00

4
4.1 ร้อยละ 80                80 100.00
4.2 คน 11,320 10,188 90.00
5

5.1 คน 86,950 76,516 88.00

5.2 ร้อยละ 80                80 100.00

6

6.1 คน 112,040 94,853 84.66

6.2 องค์กร/
เครือข่าย

130 110 84.62

ร้อยละของผลงานวิจยัที่ได้น าไปใช้ในการพัฒนางาน
ด้านการจดัสวัสดิการและพัฒนาสังคม
ประชากรเป้าหมายได้รบัการส่งเสรมิ พัฒนา คุ้มครองสิทธิ 
และเข้าถึงสิทธิด้านสวัสดิการสังคม
จ านวนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ที่ได้รับการผลักดัน
จ านวนประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค
และสวัสดิการอย่างทั่วถึง
จ านวนชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
ร้อยละของนโยบายด้านการพัฒนาสังคมได้รับการขับเคล่ือน
สู่การปฏิบัติ

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บรกิารกระทรวง

ผลการด าเนินงาน

ผลงานวิจยัที่น าไปแก้ไขปัญหาหรอืสรา้งความเข้มแข็งด้าน
สังคม
จ านวนผลการศึกษาวิจยัเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

จ านวนประชากรกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยมีความมั่นคงในชีวิต
จ านวนประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมใหม้ีความมั่นคงในชีวิต
ร้อยละของประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริมใหม้ีความมั่นคงในชีวิต ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ประชากรเป้าหมายได้รบัการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเสรมิสรา้ง
ครอบครวัเข้มแข็ง
จ านวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง

ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความ
เสมอภาคและสวัสดิการตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รบัการพัฒนาศักยภาพ
จ านวนประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมและการ
พัฒนาศักยภาพ
ร้อยละของประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมและ
การพัฒนาศักยภาพ
ประชากรเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จ านวนกลไกที่ได้รับการพัฒนาด้านการเสริมสร้างครอบครัว
เข้มแข็งตามเกณฑ์ที่ก าหนด
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

7

7.1 คน 6,640 5,511 83.00

7.2 จงัหวัด 76 76 100.00

7.3 ร้อยละ 80 83 103.75
8

8.1 คน 489,877 439,089 89.63

8.2 ร้อยละ 80 80 100.00

9

9.1 คน 1,230,761 984,609 80.00
9.2 ร้อยละ 80 80 100.00

10

10.1 คน 7,556 7,503 99.30

10.2 หลัง 2,500 2,483 99.32

10.3 ร้อยละ 85 85 100.00

11
11.1 คน 1,155 693 60.00

11.2 ร้อยละ 80 60 75.00

12

12.1 คน 24,600 21,889 88.98

12.2 ร้อยละ 80 80 100.00

ร้อยละของจงัหวัดที่มีข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว
ประชากรเป้าหมายได้รบัการพัฒนา คุ้มครอง และบรกิาร
สวัสดิการ
จ านวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา คุ้มครอง
และบริการสวัสดิการสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน
ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนา คุ้มครอง
และบริการสวัสดิการสังคมเป็นไปตามมาตรฐาน
ประชากรเป้าหมายได้รบัการส่งเสรมิความเสมอภาค
และสวัสดิการพ้ืนฐานอยา่งทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม

จ านวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ

ผลการด าเนินงาน

ประชากรเป้าหมายมีส่วนรว่มในการขับเคลื่อนงาน
ด้านครอบครวั
จ านวนประชากรเป้าหมายที่เข้าร่วมด าเนินการขับเคล่ือนงาน
ด้านครอบครัว
จ านวนจงัหวัดที่ด าเนินการจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบาย
ด้านครอบครัว

จ านวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ด้านการป้องกนัภัยจากยาเสพติด
ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีความรู้และทักษะในการป้องกนั
ภัยจากยาเสพติดที่เหมาะสม
ประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้และมีส่วนรว่มใน
การป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ
จ านวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับความตระหนักรู้และมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการมีส่วนร่วมป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถ
เข้าถึงสวัสดิการสังคมตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ประชากรเป้าหมายได้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ
ให้สามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติ
จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
จงัหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา
จ านวนราษฎรครอบครัวยากจนที่ได้รับการซ่อมแซมบ้านเรือน
ปรับปรุงใหอ้ยู่ในสภาพที่เหมาะสม ปลอดภัย
ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการแกไ้ขปัญหาส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพใหส้ามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติ
ประชากรเป้าหมายมีภูมิคุ้มกันการป้องกันภัยจากยาเสพติด
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

13

13.1 คน 66,800 78,338 117.27

13.2 ร้อยละ 85 85 100.00

13.3 ร้อยละ 85 85 100.00

14

14.1 หลัง 3,662 3,103 84.74

14.2 แห่ง 97 78 80.41

14.3 ร้อยละ 80 80 100.00
14.4 ร้อยละ 80 80 100.00

15
15.1 เครือข่าย 1,354 1,015 74.96

15.2 ร้อยละ 80 75 93.75

ประชากรเป้าหมายได้รบัการเสรมิสรา้งภูมิคุ้มกันและคุ้มครอง
จากปัญหาการค้ามนุษย์

ผลการด าเนินงาน

ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับประโยชน์จากการปรับสภาพแวดล้อม
ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลและคุ้มครองใหม้ีสุขภาวะที่ดี

ประชากรเป้าหมายมีความพรอ้มในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
จ านวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างพัฒนากลไกสร้าง
ความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมใหป้ระชากร
มีความมั่นคงทางเศรษฐกจิและสังคม

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

จ านวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกนัและคุ้มครอง
ช่วยเหลือไม่ใหต้กเป็นเหย่ือของการค้ามนุษย์

ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้และมีภูมิคุ้มกนั
สามารถป้องกนัตนเองไม่ใหเ้ข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์
ร้อยละความส าเร็จของการน านโยบายและมาตรการใน
การป้องกนั และปราบปรามการค้ามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ

ประชากรเป้าหมายได้รบัการคุ้มครองทางสังคมเพ่ือรองรบั
สังคมผู้สูงอายุ
จ านวนที่อยู่อาศัยที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อ
การด ารงชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคม
จ านวนสถานที่สาธารณะที่ได้รับการปรับปรุงใหเ้อื้อต่อผู้สูงอายุ
และคนทุกวัย

ปัญหาด้านการใช้จา่ยงบประมาณ
   1) โครงการ/กจิกรรมที่เกี่ยวข้องกบัพัฒนากฎหมายต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการมากกว่าที่ก าหนดไว้ จงึท าใหก้ารเบิกจา่ย
ไม่เป็นไปตามแผน
   2) รายการจา้งตกแต่งภายในอาคารที่ท าการกระทรวงฯ และค่าจา้งที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
ด้านสังคม "เมืองสร้างสุข" ผู้ย่ืนซองประกวดราคามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ท าใหต้้องด าเนินการประกวดราคาหลายคร้ัง จงึท าใหก้าร
เบิกจา่ยไม่เป็นไปตามแผน
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   3) ตัวชี้วัดจ านวนชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม มีปัญหาในด้านศักยภาพของขบวนองค์กรชุมชน
และสภาองค์กรชุมชนในการเป็นกลไกกลางแกไ้ขปัญหาและเชื่อมประสานการพัฒนาแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกนั และไม่เท่าทัน
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงที่เกดิขึ้นหรือส่งผลกระทบในพื้นที่
   4) ตัวชี้วัดจ านวนประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตัวชี้วัดจ านวนประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และตัวชี้วัดจ านวนประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมใหม้ีความมั่นคงในชีวิต 
พบปัญหา 
     - ในบางโครงการยังไม่มีการขับเคล่ือนงานในรูปแบบคณะกรรมการและการเชื่อมโยงระบบบริการยังไม่ชัดเจน
     - เป็นการด าเนินงานภายใต้แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ในบางโครงการที่ด าเนินการกลุ่มเป้าหมาย 
ที่เป็นเด็กและเยาวชนซ่ึงอยู่ในช่วงวัยเรียน มีอปุสรรคในการเข้าร่วมกจิกรรมเนื่องจากตรงกบัเวลาเรียนของกลุ่มเป้าหมาย
   5) ตัวชี้วัดจ านวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ตัวชี้วัดจ านวนกลไกที่ได้รับ 
การพัฒนาด้านการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งตามเกณฑ์ที่ก าหนด และตัวชี้วัดจ านวนประชากรเป้าหมายที่เข้าร่วมด าเนินการ 
ขับเคล่ือนงานด้านครอบครัว พบปัญหาการด าเนินงานในการส่งเสริมสิทธิใหแ้กก่ลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ด าเนินการร่วมกบัหลายหน่วยงาน 
จงึมีอปุสรรคด้านระยะเวลาในการด าเนินการเพราะต้องมีการประสานงานหลายขั้นตอน
   6) ตัวชี้วัดจ านวนที่อยู่อาศัยที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการด ารงชีพของคนทุกกลุ่มในสังคม และตัวชี้วัดจ านวนสถานที่
สาธารณะที่ได้รับการปรับปรุงใหเ้อื้อต่อผู้สูงอายุและคนทุกวัย พบปัญหาในการด าเนินงานในบางพื้นที่มีการเปล่ียนแปลงสถานที่
ด าเนินการส่งผลใหต้้องมีการปรับเปล่ียนแบบแปลนกอ่สร้างใหเ้หมาะสม จงึท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการตามแผนได้
   7) ตัวชี้วัดจ านวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างพัฒนากลไก สร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (โครงการขับเคล่ือน
การบูรณาการรองรับสังคมผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจดัสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับ
ภูมิภาคอาเซียนบวกสาม และโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อขับเคล่ือนสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ) พบปัญหาการ
ประสานงานที่คลาดเคล่ือนในพื้นที่ด าเนินการ ส่งผลใหก้ารด าเนินงาน ไม่บรรลุตามแผนที่ต้ังไว้

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   1) โครงการ/กจิกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวก ติดปัญหาเร่ืองพื้นที่ จงึไม่สามารถด าเนินการ
ได้ครบถ้วนตามแผน
   2) ตัวชี้วัดจ านวนประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการอย่างทั่วถึง ตัวชี้วัดร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับ
การพัฒนาเพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกจิและสังคม ตัวชี้วัดจ านวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา คุ้มครอง
และบริการสวัสดิการสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดจ านวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงบริการ
สวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ พบว่าปัญหาอยู่ในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง คมนาคมล าบาก ท าใหเ้จา้หน้าที่มีอปุสรรคในการเดินทาง 
และกลุ่มเป้าหมายเองกเ็ดินทางมาขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน ณ ที่ต้ังล าบาก

   8) ตัวชี้วัดจ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา พบปัญหาใน
การลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเยียวยาท าได้ยาก เนื่องจากมีปัญหาด้านความปลอดภัย ด้านการคมนาคม และการติดต่อส่ือสารที่ยากล าบาก
   9) ตัวชี้วัดจ านวนราษฎรครอบครัวยากจนที่ได้รับการซ่อมแซมบ้านเรือนปรับปรุงใหอ้ยู่ในสภาพที่เหมาะสม ปลอดภัย พบปัญหา
การด าเนินงานการซ่อมแซมบ้านเรือนต้องอาศัยความเอื้ออ านวยของสภาพอากาศ ซ่ึงในปีที่ผ่านมาเกดิอทุกภัย ท าใหก้ารด าเนินงาน
ยากล าบาก
  10) ตัวชี้วัดจ านวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกนัภัยจากยาเสพติด และตัวชี้วัดร้อยละของเด็ก
และเยาวชนที่มีความรู้และทักษะในการป้องกนัภัยจากยาเสพติดที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องบูรณาการท างานร่วมกบั
กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ซ่ึงต้องวางแผนการเบิกจา่ย รวมถึงต้องด าเนินงานร่วมกนั ท าใหม้ี
อปุสรรคทางด้านเวลาที่ไม่ตรงกนัของหน่วยงาน และการประสานงานที่คลาดเคล่ือน ส่งผลใหก้ารด าเนินงานไม่บรรลุตามแผนที่ต้ังไว้
  11) ตัวชี้วัดจ านวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พบปัญหา
บุคลากรและเครือข่ายที่ต้องได้รับส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในการป้องกนัการทุจริตมีความพร้อมในการเข้ารับการพัฒนาความรู้
ที่แตกต่าง เช่น มีอปุสรรคด้านระยะเวลา ด้านภาระงาน จงึท าใหไ้ม่สามารถเข้ารับการพัฒนาความรู้ได้ตามแผน
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   7) ควรมีการวางแผนกอ่นลงพื้นที่ โดยการลงพื้นที่ใกล้เคียงกนัภายในวันเดียวกนัเพื่อความรวดเร็ว และประสานขอความร่วมมือจาก
เจา้หน้าที่ทหาร/ต ารวจในการรักษาความปลอดภัยใหแ้กเ่จา้หน้าที่ในการลงพื้นที่
   8) ศึกษาข้อมูลสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ด าเนินการเพื่อก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการในแต่ละพื้นที่ใหเ้หมาะสม
   9) ด าเนินการพัฒนาความรู้ใหแ้กบุ่คลากรและเครือข่ายในระยะเวลาที่เหมาะสม

   2) มีหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพของขบวนองค์กรชุมชนและสภาองค์กรชุมชนใหม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
   3) ปรับรูปแบบกจิกรรมและโครงการใหส้อดคล้องกบัช่วงเวลาเรียนของกลุ่มเป้าหมาย อกีทั้งควรมีการบูรณาการกจิกรรมใหม้ีความ
สอดคล้องกบักจิกรรมของสถานศึกษา
   4) ปรับปรุงการบูรณาการงานใหม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะการลดขั้นตอนการติดต่อประสานงาน
   5) บูรณาการงานกบัท้องถิ่นในการออกแบบและการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจน
อ านวยความสะดวกในการเดินทางแกป่ระชาชนที่มารับบริการ
   6) มีหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายแบบออนไลน์ที่สามารถเข้าศึกษาได้โดยไม่จ ากดัสถานที่และเวลา

ข้อเสนอแนะ
   1) พัฒนาความสามารถของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ใหส้ามารถช่วยเหลือในการขับเคล่ือน
ด าเนินการ เช่น ส ารวจข้อมูลผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ เผยแพร่ข้อมูลช่องทางการขอรับสิทธิ เป็นต้น
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จ านวน ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ 

111,762.9702 - - 111,762.9702 98,196.0898 87.86 109,651.9546 98.11
44,788.1373 - - 44,788.1373 44,210.8121 98.71 44,785.3995 99.99

66,974.8329 - - 66,974.8329 53,985.2777 80.61 64,866.5551 96.85

   1) เกษตรกรมีรายได้สุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึน้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้

   3) สินค้าเกษตรได้รับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม
   4) ทรัพยากรการเกษตรมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม รวมทั้งได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟใูหเ้กิดความสมดุลและย่ังยืน

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม

พ.ร.บ.โอน
งบประมาณ 

รวมวงเงิน
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย

(7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ ส้ินปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 งบประมาณทั้งส้ิน 
111,762.9702 ล้านบาท เบกิจ่ายแล้ว จ านวน 98,196.0898 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 87.86 และมีการก่อหนี้แล้ว จ านวน 109,651.9546  
ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 98.11
          - รายจ่ายประจ า จ านวน 44,788.1373 ล้านบาท เบกิจ่ายแล้ว จ านวน 44,210.8121 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 98.71 และมีการ
กอ่หนี้แล้ว จ านวน 44,785.3995  ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 99.99
          - รายจ่ายลงทนุ จ านวน 66,974.8329 ล้านบาท เบกิจ่ายแล้ว จ านวน 53,985.2777 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 80.61 และมีการ
ก่อหนี้แล้ว จ านวน 64,866.5551 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 96.85

หน่วย : ล้านบาท
ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบสัง่ซ้ือ(PO))

รวม
รายจ่ายประจ า

รายจ่ายลงทนุ

   2) สถาบนัเกษตรกรได้รับการยกระดับความสามารถในการด าเนินธุรกิจ เปน็กลไกที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้มแข็งใหก้ับเกษตรกร

ผลสัมฤทธิแ์ละประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1
1.1 ราย 37,009 38,021        102.73

1.2 ร้อยละ 5 80.38     1,607.60

2
2.1 ร้อยละ 3 0.10           3.33

2.2 ร้อยละ 10 0.23        100.23

2.3 ไร่ 700,000 991,674        141.67
3

3.1 ราย 414,850 510,595        123.08
3.2 แหง่ 8,033 7625         94.92
3.3 ตัน 61,040 60,372         98.91

4
4.1 ล้านไร่ 25.39 34.69        136.63
4.2 ไร่ 272,612 237,897         87.27
4.3 ไร่ 541,650 451,853         83.42
4.4 ร้อยละ 75 70.69         94.25

ปริมาณการส่งเสริมการใช้ยางพาราของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการเกษตร
พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการบริหารจัดการ
พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึน้

เกษตรกรที่ได้รับการพฒันาและส่งเสริมด้านการเกษตร

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ผลการด าเนินงาน

เสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนการผลิตเปรียบเทยีบกับ
ปริมาณการผลิตจริงแตกต่างกันไม่เกิน

พื้นที่เกษตรกรรมย่ังยืนเพิ่มขึน้ ไม่น้อยกว่า
สร้างโอกาสให้เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เกษตรกรรายย่อยได้รับการถ่ายทอดความรู้และพฒันาอาชีพ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี

เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้
เพิ่มขึน้ *(หลังเข้าร่วมโครงการ 44,841.40 บาท/คน/ป ีรายได้
ก่อนเข้าร่วมโครงการ 24,859.80 บาท/คน/ป ี
(ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ (38,000 บาท/คน/ป)ี )

พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่า
พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการจัดหาแหล่งน้ าเพิ่มขึน้

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร
อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตรเพิ่มขึน้ ไม่น้อยกว่า 
(ผลอ้างอิงจาก : รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ไตรมาสที่ 4 ของส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ
ณ วันที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2563 )
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   1) ด้านการพฒันาเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร

   2) ด้านการพฒันาการผลิต

   3) ด้านการพฒันาทรัพยากรเพือ่การเกษตร

     - ด้านการก่อสร้างแหล่งน้ าชลประทานที่ส่งผลใหด้ าเนินงานล่าช้าไม่เปน็ไปตามแผนที่ก าหนดไว้ อาท ิราษฎรเปล่ียนใจไม่ยินยอมใหเ้ข้าพื้นที่
หรือราษฎรไม่ยินยอมรับค่าที่ดินหรือต้องออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ตลอดจนประสบปญัหาภัยแล้งท าใหใ้นการด าเนินงานของบางรายการ
ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากมีความจ าเปน็ต้องเก็บกักน้ าไว้ส าหรับอุปโภค-บริโภค รวมทั้งมีการแก้ไขแบบก่อสร้างเนื่องจาก
สภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงไป  ส่งผลใหก้ารด าเนินงานล่าช้าไม่เปน็ไปตามแผนที่ก าหนด

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
    1) กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบญัญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีขัน้ตอน/ระยะการด าเนินงานที่
ชัดเจน ไม่สามารถลดขัน้ตอนได้ ซ่ึงปญัหาส่วนใหญ่เกิดจากไม่สามารถด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างใหแ้ล้วเสร็จได้ภายในคร้ังเดียว ท าใหไ้ม่เปน็ไปตาม
แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง  เช่น  กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างเปดิโอกาสใหม้ีการวิจารณ์และอุทธรณ์ เมื่อมีผู้อุทธรณ์ต้องตอบอุทธรณ์และแจ้ง
คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์พร้อมรอผลการพจิารณาของคณะกรรมการก่อนจึงจะด าเนินการต่อไปได้ ซ่ึงช่วงระยะเวลาด าเนินการตามขัน้ตอน
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ใช้เวลา 1 - 2 เดือน
    2) รายการก่อสร้างบางรายการ เปน็การน าความต้องการที่เกษตรกรได้สมัครเข้าร่วมโครงการมาด าเนินการจัดท างบประมาณ 
แต่เมื่อด าเนินการจริง ปรากฎว่าเกษตรกรเปล่ียนใจไม่เข้าร่วมโครงการตามที่สมัครไว้
    3) การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน เนื่องจากพื้นที่การก่อสร้างเปน็พื้นที่ในไร่นาของเกษตรกรตามเอกสารสิทธ์ิ 
โดยเกษตรกรบางรายที่ปลูกข้าวนาปซ่ึีงเร่ิมปลูกในเดือนสิงหาคม และเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ท าใหไ้ม่สามารถเข้าพื้นที่
ด าเนินการขุดสระน้ าได้ เนื่องจากเกษตรกรไม่ยินยอมใหเ้ข้าพื้นที่ จนกว่าเกษตรกรจะเกี่ยวข้าวเสร็จ ในขณะที่การก่อสร้างมีความจ าเปน็ต้อง
เคล่ือนย้ายเคร่ืองจักรผ่านพื้นที่นาข้าวและคันนา
ปัญหาด้านการด าเนินงาน

     สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรบางแหง่ประสบปญัหาการด าเนินธุรกิจขาดทนุ บางแหง่มีผลก าไรสลับขาดทนุ รวมทั้งปญัหาเกี่ยวกับการจัดท าบญัชี 
ซ่ึงสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรขนาดเล็ก ไม่สามารถจัดท าบญัชีได้ด้วยตนเองท าใหป้ดิบญัชีไม่ได้ หรือบางแหง่ที่สามารถปดิบญัชีได้ แต่อยู่ระหว่าง
การตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี จึงท าใหไ้ม่ผ่านเกณฑ์ชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

     - การเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ มีผลต่อความผันผวนของฤดูกาล และการเกิดภัยพบิติัทางธรรมชาติ เช่น น้ าทว่ม ภัยแล้ง คล่ืนลมแรง 
เปน็ต้น ส่งผลกระทบต่อการผลิตในภาคการเกษตร ทั้งพชื ปศุสัตว์ และประมง ซ่ึงเปน็รายได้หลักของเกษตรกร
     - ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ขาดการบริหารจัดการในช่วงที่ผลผลิตออกมาปริมาณมาก รวมทั้งปญัหาด้านคุณภาพและ
มาตรฐานไม่สม่ าเสมอ เช่น การคัดขนาด การบรรจุหบีหอ่ การเก็บรักษา การแปรรูป การขาดแรงงานในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว

     - ด้านทรัพยากรดิน อาท ิการชะล้างพงัทลายของดิน ขาดอินทรียวัตถุในดินโดยดินที่มีปญัหาต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เช่น 
ดินเค็ม ดินเปร้ียวจัด ดินกรด จ าเปน็ต้องได้รับการฟื้นฟ ูปรับปรุงบ ารุงดิน ใหท้รัพยากรดินและน้ ามีความอุดมสมบรูณ์

     - การใหบ้ริการฝนหลวงในบางพื้นที่มีข้อจ ากัดทางภูมิศาสตร์บางประการ ท าใหป้ฏิบติัการฝนหลวงค่อนข้างยาก
     - การถือครองที่ดิน มีการเปล่ียนสิทธ์ิหรือการโอนเปล่ียนมือ และการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ไม่เปน็ไปตามกฎหมาย
   4) ตัวชี้วัดที ่2.1 อตัราการขยายตัวของภาคการเกษตรเพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 แต่ด าเนินการได้ ร้อยละ 0.1 เนือ่งจาก สภาพอากาศทีร้่อนจดั
และแหง้แล้งทีต่่อเนือ่งยาวนาน รวมทัง้ภาวะฝนทิง้ช่วง ท าใหป้ริมาณน้ าไม่เพยีงพอต่อการเพาะปลูกและการเติบโตของพชืไร่หลายชนิด 
ประกอบกบัมีการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพชืท าใหผ้ลผลิตได้รับความเสียหาย 
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     - ปรับเปล่ียนระบบการผลิต โดยการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี รณรงค์ ส่งเสริม ถ่ายทอดความรู้ด้านการพฒันาที่ดินใหเ้ข้าถึงเกษตรกร
มากขึน้ ส่งเสริมใหเ้กษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะหดิ์น เพื่อลดต้นทนุการผลิตของเกษตรกร รวมทั้งใหภ้าคเอกชนมีส่วนร่วม และหมอดินอาสา
เปน็กลไกขับเคล่ือนงานพฒันาที่ดินใหเ้กษตรกรเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึง

ข้อเสนอแนะ
   1) ด้านการพฒันาเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร
     ต้ังคณะกรรมการพฒันาระบบบริหารงานสอบบญัชีสหกรณ์ เพื่อพฒันาระบบบญัชี การสอบบญัชี การก ากับการสอบบญัชีสหกรณ์และ
จรรยาบรรณของผู้สอบบญัชีสหกรณ์ใหเ้หมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานทางวิชาชีพสากลทนักับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจสหกรณ์
   2) ด้านการพฒันาการผลิต
     - ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ด้านการปอ้งกันการเกิดโรคระบาด สนับสนุนการวิจัยค้นคว้าพนัธ์ุ เทคโนโลยี 
ซ่ึงจะเอื้ออ านวยต่อการเปล่ียนพนัธ์ุหรือเปล่ียนชนิดพชื หรือเปล่ียนปฏิทนิการผลิต
     - ส่งเสริมพฒันาผลิตภัณฑ์เกษตรใหไ้ด้รับการรับรองมาตรฐานและผลักดันใหผู้้ผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐาน เพื่อใหเ้ปน็ที่ยอมรับ
จากประเทศคู่ค้า
     - รัฐจะต้องดูแลเจรจากับต่างประเทศอย่างรู้เทา่ทนัได้ประโยชน์ร่วมกัน เกษตรกรต้องพฒันาตนเอง โดยการลดต้นทนุ พฒันาคุณภาพ 
รวมทั้งร่วมกันวางแผนการผลิต การจัดหาปจัจัยการผลิตและการตลาด
   3) ด้านการพฒันาทรัพยากรเพื่อการเกษตร

     - ประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงจัดประชุมชี้แจงรับฟงัความคิดเหน็จากราษฎรในพื้นที่และส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องก่อนด าเนินโครงการ เพื่อใหเ้กิดการยอมรับโครงการและยินยอมใหใ้ช้ที่ดิน และประสานงานกับผู้น าทอ้งถิน่และกลุ่มเกษตรกร 
เพื่อขอความร่วมมือใหค้วามสะดวกในการด าเนินการก่อสร้าง รวมถึงประสานผู้รับจ้างใหเ้ตรียมเคร่ืองจักรเคร่ืองมือใหพ้ร้อม และเร่งด าเนินการ
     - ก าหนดแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบนิเกษตรระยะ 20 ป ีในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการดัดแปรสภาพอากาศ โดยใหม้ีการ
พฒันาและศึกษาวิจัยในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติัการฝนหลวงเชิงพื้นที่ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อสนับสนุนภารกิจบรรเทาปญัหาภัยแล้ง และภัยพบิติั
     - เร่งรัดตรวจสอบพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน หากพบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ใหท้ าหนังสือแจ้งเตือน เจรจาเพื่อหาข้อสรุป กรณีมีการใช้ที่ดิน
ไม่เปน็ไปตามระเบยีบและเง่ือนไขตามพระราชบญัญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหด้ าเนินการทางคดีตามที่กฎหมายก าหนด และเร่งรัด
จัดที่ดินในพื้นที่ที่เหลืออยู่ใหแ้ล้วเสร็จ รวมถึงเร่งรัดการตรวจสอบแนวเขตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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จ านวน รอ้ยละ  จ านวน  รอ้ยละ 

205,005.4563 - - 205,005.4563 163,381.0143 79.70 195,517.5763 95.37
30,074.4472 - - 30,074.4472 28,786.0010 95.72 28,970.5516 96.33

174,931.0091 - - 174,931.0091 134,595.0133 76.94 166,547.0247 95.21

   1) ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและโลจสิติกส์มีประสิทธิภาพ ท าใหล้ดต้นทุนการขนส่ง ผลักดันพัฒนาระบบขนส่ง
ที่มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนการขนส่งที่ถูกลง ได้แก ่การขนส่งในระบบรางและการขนส่งทางน้ า ซ่ึงประเทศไทยมีสัดส่วนต้นทุน
โลจสิติกส์ คิดเป็นร้อยละ 13.90 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
   2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่งใหเ้ชื่อมโยง ครอบคลุมทั่วถึง และเข้าถึงได้ง่าย
     - พัฒนาโครงข่ายถนน : การพัฒนาทางหลวงและทางหลวงชนบทระยะทางรวมที่เพิ่มขึ้น 10,060 กม. (เดิม 47,640 กม.) และ
ยังได้ขยายทางเป็น 4 ช่องจราจรขึ้นไปด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง และกอ่สร้างเส้นทางสายใหม่ 2,711.17 กม. เพื่อสร้าง
ความสะดวกในการเดินทางเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้า ส่งเสริมการขนส่งโลจสิติกส์ของประเทศ ขยายโอกาสทางการค้า
การลงทุน กระจายความเจริญไปทั่วทุกภูมิภาค รวมถึงการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ใหดี้ขึ้น   
     - พัฒนาระบบขนส่งทางราง : เร่งรัดพัฒนารถไฟทางคู่โดยเร่ิมกอ่สร้างแล้ว 7 สายทาง รวมทั้งสานต่อโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่อกี
 9 สายทาง เพื่อใหป้ระเทศไทยมีโครงข่ายรถไฟทางคู่เพิ่มขึ้นเป็น 2,033 กม. ส่งผลใหสั้ดส่วนโครงข่ายรถไฟทางคู่เพิ่มขึ้น 
จากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 68 จากโครงข่ายรถไฟทั้งหมดของประเทศ โดยจะท าใหเ้พิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าจาก 12 ล้านตัน/ปี 
เป็น 38 ล้านตัน/ปี  รวมถึงเพิ่มโครงข่ายครอบคลุมจาก 47 จงัหวัด เป็น 53 จงัหวัด เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง เชื่อมโยงไปยัง
ภูมิภาคต่างๆ โดยมีการขนส่งสินค้าผ่านย่านกองเกบ็สินค้า (Container Yard : CY) เพิ่มขึ้น คิดเป็นอตัราเติบโตเฉล่ียร้อยละ 45.46
โดยมีการขนส่งสินค้าผ่าน CY เพิ่มขึ้นจาก 750,996 ตัน เป็น 3,804,916 ตัน และปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจาก 35 ล้านคนเป็น 
38 ล้านคน รวมถึงใหท้างเลือกใหม่ของการเดินทางในเขตเมืองด้วยรถไฟฟ้า โดยเปิดใหบ้ริการแล้ว 2 โครงการ อยู่ระหว่างกอ่สร้าง 
7 โครงการ และเตรียมประกวดราคา 2 โครงการ พร้อมกบัพัฒนาโครงข่ายการเดินทางทางถนนและทางน้ าใหส้มบูรณ์เชื่อมต่อกนั
อย่างสะดวกรองรับได้ทุกการเดินทาง แกป้ัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมือง มีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 1,570,000 เที่ยว-คน/วัน 
จาก 1,160,000 เที่ยว-คน/วัน
   

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้จา่ยงบประมาณ

(8) กระทรวงคมนาคม

          ผลการใช้จา่ยงบประมาณ พบว่า ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562 
งบประมาณทั้งส้ิน 205,005.4563 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 163,381.0143 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.70 และมีการกอ่หนี้แล้ว 
จ านวน 195,517.5763 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.37

          - รายจา่ยประจ า จ านวน 30,074.4472 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 28,786.0010 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.72 
และมีการกอ่หนี้แล้ว จ านวน 28,970.5516 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.33
          - รายจา่ยลงทุน จ านวน 174,931.0091 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 134,595.0133 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.94 
และมีการกอ่หนี้แล้ว จ านวน 166,547.0247 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.21

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจา่ย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจา่ย ก่อหน้ี (เบิกจา่ย+ใบสั่งซ้ือ(PO))

รวม
รายจา่ยประจ า
รายจา่ยลงทนุ
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 ร้อยละ 7.30 7.30 100.00

1.2 ร้อยละ 13 13.40 96.92
1.3 ร้อยละ 12.20 18.70 153.28

1.4 ร้อยละ 2.86 1.90 66.43

1.5 ร้อยละ 80 80 100.00

2

2.1 ร้อยละ 33.02 17.90 54.21

2.2 ร้อยละ 52.25 43.14 82.56สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางระหว่าง
เมือง

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บรกิารกระทรวง

ผลการด าเนินงาน

การพัฒนาระบบขนส่งเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง
ใหต่้ ากว่า

ลดต้นทุนโลจสิติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ร้อยละของปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้ า
เปรียบเทียบกบัการขนส่งสินค้าทั้งหมด ไม่น้อยกว่า

ร้อยละของปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางราง
เปรียบเทียบการขนส่งสินค้าทั้งหมด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละความส าเร็จในการผลักดันใหเ้กดิโครงข่ายความเชื่อมโยง
ทางด้านโลจสิติกส์ที่ครอบคลุม ทางบก ทางราง ทางน้ า 
ทางอากาศ เพื่ออ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาและต้นทุนใน
การขนส่ง
เช่ือมโยงโครงสรา้งพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก
ในเขตเมืองและภูมิภาค

สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

     - การพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า : เพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือทั้งทางล าน้ าภายในประเทศและชายฝ่ังทะเล โดยปรับปรุงและพัฒนา
ท่าเทียบเรือชายฝ่ัง 20G เพื่อการขนส่งและการขนถ่ายสินค้าใหม้ีโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง และ
ท่าเทียบเรือชายฝ่ังภายในประเทศและส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ส่งผลใหป้ริมาณรวมของตู้สินค้าผ่านท่าเรือชายฝ่ังเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 40 ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือชายฝ่ังเพิ่มขึ้นจาก 71,420 ทีอยูี เป็น 99,552 ทีอยูี เพื่อใหข้นส่งทางน้ าเป็นทางเลือกส าคัญในการ
เดินทาง การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้า ด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจสิติกส์ของประเทศ
  3) พัฒนาท่าอากาศยานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล และสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นการเพิ่มระดับการเข้าถึงสนามบิน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในสนามบิน รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินโดยด าเนินการ
พัฒนาท่าอากาศยานหลัก 2 แหง่ พร้อมรองรับผู้โดยสารรวม 130 ล้านคน/ปี  จากเดิม 63.5 ล้านคน/ปี  รวมทั้งขยายและปรับปรุง
ท่าอากาศยานภูมิภาคใหร้องรับการเดินทางทางอากาศที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 ต่อปี
   4) มีมาตรฐานและระบบก ากบัดูแลด้านความปลอดภัยของการขนส่ง ท าใหส้ามารถลดอบุัติเหตุจากการขนส่งทุกรูปแบบ
     - บูรณะและบ ารุงรักษาทางหลวงแผ่นดินที่มีอยู่ใหม้ีความมั่นคง แข็งแรง มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว เพื่อใหเ้กดิความปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้ทาง และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
     - เร่งรัดด าเนินการแกไ้ขปัญหาด้านระบบคมนาคมขนส่งที่ส าคัญตามนโยบายรัฐบาล กรณีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(ICAO) ได้ติดธงแดงประเทศไทย ปัจจบุันสามารถปลดธงแดงดังกล่าวได้
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

3

3.1 ล้านคนต่อปี 90 75 83.33

3.2 ล้านคนต่อปี 55 60.85 110.64

3.3 ร้อยละ 1.50  -  -
3.4 คร้ังต่อการ

เดินรถ 
1 ล้าน

กโิลเมตร

1.02 1.15 87.25

3.5 คร้ัง  - 2  -
3.6 ร้อยละ 3.40 6.15 180.88จ านวนอบุัติเหตุการขนส่งสาธารณะทางบกลดลง

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จา่ยงบประมาณ
   1) รายจา่ยประจ า
     เงินอดุหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ยังไม่สามารถเบิกจา่ยเงินในงวดที่ 2 และ 3 ได้ เนื่องจากอยู่
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการเงินอดุหนุนบริการสาธารณะ (PSO)

ขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของ
ท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของ 
ท่าอากาศยานในภูมิภาค

จ านวนอบุัติเหตุการขนส่งสาธารณะทางน้ าลดลง
จ านวนอบุัติเหตุการขนส่งสาธารณะทางราง

จ านวนอบุัติเหตุการขนส่งสาธารณะทางอากาศ

ผลการด าเนินงาน

     - เนื่องจากเป็นงานเฉพาะทางท าใหม้ีผู้รับจา้งที่สามารถด าเนินงานได้จ านวนน้อย รวมถึงมีผู้รับจา้งอทุธรณ์ ท าใหล้งนามสัญญาล่าช้า 
ส่งผลใหผ้ลเบิกจา่ยต่ า
     - ค่าจดักรรมสิทธ์ิที่ดินของการทางพิเศษแหง่ประเทศไทย คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด จงึท าใหไ้ม่สามารถ
เบิกจา่ยได้ตามแผน

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   1) มีการปรับแบบรูปรายการและแกไ้ขสัญญา
   2) ผู้รับจา้งทิ้งงาน/ผู้รับจา้งขาดสภาพคล่อง
   3) ปัญหาด้านกฎหมาย เช่น ติดการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) /พระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน
   4) ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ เช่น การเข้าพื้นที่ของการรถไฟแหง่ประเทศไทย เป็นต้น
   5) ปัญหาผู้บุกรุก/ปัญหาเร่ืองร้องเรียน
   6) ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางรางเปรียบเทียบการขนส่งสินค้าทั้งหมด เนื่องจากเป็นการ
ประมาณการสถิติจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ และสังคมแหง่ชาติ ซ่ึงผลการด าเนินงานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามตัวชี้วัดดังกล่าวจะด าเนินการประมวลผลข้อมูล ณ ส้ินปีปฏิทิน

   2) รายจา่ยลงทุน

เพ่ิมคุณภาพการให้บรกิารสาธารณะและการเดินทาง การขนส่ง
และการจราจรมีความปลอดภัย
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   8) ตัวชี้วัดที่ 3.5 จ านวนอบุัติเหตุการขนส่งสาธารณะทางอากาศ เนื่องจากลักษณะภูมิอากาศแปรปรวน การรบกวนการบินจากนอก
บริเวณรอบท่าอากาศยาน คล่ืนความถี่ที่รบกวนการท างานของอากาศยาน รวมถึงสภาพภูมิประเทศที่ใกล้เขาเกนิไป ท าใหเ้ป็นอปุสรรค
ต่อการบิน  นอกจากนั้นยังมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากระบบการบ ารุงรักษาอากาศยานไม่ได้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ระเบียบที่ก าหนด เป็นต้น

   7) ตัวชี้วัดที่ 2.1 สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่าง
การเร่งรัดการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะทั้งในเมืองและระหว่างเมือง เพื่อใหค้รอบคลุมโครงข่ายทั่วพื้นที่กทม. และปริมณฑล และ
เชื่อมโยงจากในเมืองสู่ภูมิภาคต่างๆ ซ่ึงในปัจจบุันโครงการต่างๆ ยังอยู่ในขั้นตอนการกอ่สร้าง คาดว่าเมื่อโครงการแล้วเสร็จครบตาม
แผนการพัฒนาที่ก าหนดไว้ จะช่วยใหตั้วเลขสัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะใน กทม.และปริมณฑลเพิ่มมากขึ้นตามแผน

   9) ตัวชี้วัดที่ 3.3 จ านวนอบุัติเหตุการขนส่งสาธารณะทางน้ าลดลง เนื่องจากการด าเนินงานของผู้ประกอบการเดินเรือ คนประจ าเรือ 
ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ระเบียบที่ทางราชการก าหนด รวมถึงผู้ขับขี่เรือมีความประมาท และไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการใหบ้ริการ  
ตัวเรือ ท่าเทียบเรือขาดอปุกรณ์รักษาความปลอดภัยตามกฎเกณฑ์ระเบียบที่ก าหนด และไม่ได้มีการบ ารุงรักษาตามระยะทางหรือ
ระยะเวลาการใหบ้ริการที่เหมาะสม เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
    1) จดัท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณใหส้อดคล้องกบัหว้งระยะเวลาการด าเนินงานและการใช้จา่ยจริง
    2) รายการงบลงทุน ควรมีการจดัเตรียมความพร้อมของแบบรูปรายการ ประมาณการค่ากอ่สร้าง การส ารวจพื้นที่ด าเนินการจริง 
เพื่อใหส้ามารถด าเนินการได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีมีผลบังคับใช้
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ผลการใช้จา่ยงบประมาณ

จ านวน รอ้ยละ  จ านวน  รอ้ยละ 

5,413.3619 - - 5,413.3619 4,512.1833 83.35 5,286.0587 97.65
3,848.2776 - - 3,848.2776 3,507.0520 91.13 3,796.1400 98.65
1,565.0843 - - 1,565.0843 1,005.1313 64.22 1,489.9187 95.20

ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 ร้อยละ 70 95       135.71

1.2 ร้อยละ 65 99       152.31

   1) ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เท่าเทียมกนั โดยผ่านโครงข่ายอนิเตอร์เน็ตที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วน
มีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลมากขึ้น
   2) มูลค่าทางเศรษฐกจิเพิ่มขึ้นและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล
   3) ภาครัฐมีการปรับตัว โดยการน าเทคโนโลยีดิจทิัลมาใช้ในการปรับรูปแบบในการท างาน ส่งผลต่อการใหบ้ริการที่รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
   4) ก าลังคน มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการขับเคล่ือนเศรษฐกจิและสังคม

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บรกิารกระทรวง

ผลการด าเนินงาน

ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบรกิารที่เท่าเทียม โดยผ่าน
โครงข่ายที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ด้วยราคาที่เป็นธรรม
และจา่ยได้
ร้อยละของโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ
ศูนย์ดิจทิัลชุมชนมีบริการอนิเทอร์เน็ตเข้าถึง

ร้อยละของเทศบาลเมืองในทุกจงัหวัดที่มีการเชื่อมโยงและใช้งาน
ระบบโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคมหลัก (Core Network) 
ด้วยความจ ุ(Capacity) ที่ไม่ต่ ากว่า 10 Gbps.

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้จา่ยงบประมาณ

(9) กระทรวงดิจทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

          ผลการใช้จา่ยงบประมาณ พบว่า ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562 
งบประมาณทั้งส้ิน 5,413.3619 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 4,512.1833 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.35 และมีการกอ่หนี้แล้ว 
จ านวน 5,286.0587 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.65

          - รายจา่ยประจ า จ านวน 3,848.2776 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 3,507.0520 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.13 
และมีการกอ่หนี้แล้ว จ านวน 3,796.1400 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.65
          - รายจา่ยลงทุน จ านวน 1,565.0843 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 1,005.1313 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.22 
และมีการกอ่หนี้แล้ว จ านวน 1,489.9187 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.20

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจา่ย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจา่ย ก่อหน้ี (เบิกจา่ย+ใบสั่งซ้ือ(PO))

รวม
รายจา่ยประจ า
รายจา่ยลงทนุ
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

1.3 อนัดับ 34 38         88.24

1.4 ร้อยละ 2 2.94       147.00

2

2.1 ร้อยละ 10 14       140.00

2.2 อนัดับ 2  -             -   

3

3.1 ร้อยละ 5 5 100.00

3.2 กจิกรรม 10 4 40.00

4

4.1 อนัดับ 2 -                          - 

4.2 คร้ัง 425,000 474,110 111.56

5

5.1 ร้อยละ 75 77.41 103.21
5.2 ร้อยละ 76 90.02 118.45

มูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนจากการน าเทคโนโลยดิีจทิัล
มาใช้ในการท าธุรกิจ

อนัดับความสามารถทางการแข่งขัน ด้าน Technology 
Infrastructure ของประเทศไทยตามการจดัอนัดับของ IMD
ร้อยละของค่าบริการอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อ
รายได้มวลรวมประชาชาติต่อหวั ไม่เกนิ

ผลการด าเนินงาน

อตัราการเติบโตของมูลค่าพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า
อนัดับความสามารถในการแข่งข้นด้านดิจหิลั 
(Digital competitiveness) ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนจากการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยดิีจทิัล
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงวัย ที่สามารถ
เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านดิจทิัล
จ านวนกจิกรรม/การใช้ประโยชน์ ที่ต่อยอดจากการขยาย
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านโทรคมนาคม
บรกิารภาครฐัมีการเช่ือมโยงและมีการเปิดเผยข้อมูลให้
ทุกภาคส่วนสามารถน าไปใช้ประโยชน์
อนัดับประเทศที่มีข้อมูลเปิดภาครัฐจาก The Global Open 
Data Index ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา
จ านวนการใหบ้ริการข้อมูล สถิติภาครัฐแกทุ่กภาคส่วนผ่าน
หน่วยงานกลาง ด้านสถิติ
ประชาชน ภาครฐั และเอกชน ได้รบับรกิาร ข้อมูลข่าวสาร
อุตุนิยมวิทยา การแจง้เตือนภัย จากสภาวะอากาศ และการ
แจง้ข่าวแผ่นดินไหว ได้อยา่งสะดวก รวดเรว็ ทันเหตุการณ ์
และมีมาตรฐาน

ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง
ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศการบิน
ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 2.2 อนัดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจทิัล (Digital  Competitiveness) รอบการจดัอนัดับหรือการประเมิน
จะวัดทุก 2 ปี
             ตัวชี้วัดที่ 4.1 อนัดับประเทศที่มีข้อมูลเปิดภาครัฐจาก The Global Open Data Index รอบการจดัอนัดับหรือการประเมิน
จะวัดทุก 2 ปี
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

5.3 ร้อยละ 98 99 101.02

6
6.1 เร่ือง 5 6 120.00

6.2 ร้อยละ 75             93.15 124.20

6.3 ร้อยละ 90             96.17 106.86

6.4 ร้อยละ 2               2               100.00

ร้อยละของความส าเร็จในการแจง้ข่าวแผ่นดินไหวและ
สึนามิถูกต้อง ตามเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ผลการด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ
    ควรมีการจดัเตรียมความพร้อมของคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ แบบรูปรายการและประมาณการกอ่สร้าง ซ่ึงจะท าใหก้าร
ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งสามารถด าเนินการได้ทันที เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีมีผลบังคับใช้

ทุกภาคส่วนมีความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยดิีจทิัล
จ านวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย /กฎ/ประกาศ/ระเบียบ/
มาตรฐาน/แนวปฏิบัติที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกจิ
และสังคมดิจทิัล
ร้อยละของการแจง้เตือนและด าเนินการเพื่อระงับหรือป้องกนั
การโจมตีที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงกบัระบบที่มีการเฝ้าระวัง
โดย ThaiCERT ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากได้ผลการวิเคราะห ์ไม่ร้อยละความส าเร็จของเร่ือง ที่ใหบ้ริการป้องกนัหรือป้องปราม 
และอ านวยความยุติธรรมด้านเทคโนโลยีดิจทิัล
ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการใช้ เทคโนโลยีดิจทิัลในด้านเศรษฐกจิ
และสังคม เพิ่มขึ้นจากปีฐาน

   ตัวชี้วัด จ านวนกจิกรรม/การใช้ประโยชน์ที่ต่อยอดจากการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม ด าเนินการกจิกรรมน้อยกว่า
แผนที่ก าหนด แต่การด าเนินงานในกจิกรรมต่างๆ สามารถขยายผลและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจทิัลครอบคลุมทั่วประเทศในทุกพื้นที่

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จา่ยงบประมาณ
   1) กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง มีขั้นตอน/ระยะเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจน ไม่สามารถลดขั้นตอนได้ ซ่ึงปัญหาส่วนใหญ่ของกระทรวง
ดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคมเกดิจากไม่สามารถด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งใหแ้ล้วเสร็จได้ภายในคร้ังเดียว ท าใหไ้ม่เป็นไปตามแผนการจดัซ้ือ
จดัจา้ง เช่น ผู้ย่ืนข้อเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ มีผู้เข้าประมูลเพียงรายเดียว มีการวิจารณ์ร่างขอบเขต 
(TOR) หลายคร้ัง จงึต้องมีการปรับปรุงและการแกไ้ขร่างขอบเขต (TOR) ตามผลการวิจารณ์ ส่งผลใหต้้องเร่ิมกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งใหม่
กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งจงึเกดิความล่าช้าไม่สามารถเบิกจา่ยได้ตามเป้าหมาย
   2) งบลงทุนปี พ.ศ. 2562 รายการผูกพันใหม่ ได้ลงนามในสัญญาหมดแล้วทุกรายการ และได้เบิกจา่ยค่างานล่วงหน้าร้อยละ 15
ของวงเงินตามสัญญา
ปัญหาด้านการด าเนินงาน
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จ านวน รอ้ยละ  จ านวน  รอ้ยละ 

32,114.3865 - - 32,114.3865 28,034.9417 87.30 30,969.4138 96.43
19,629.6304 - - 19,629.6304 19,378.2392 98.72 19,558.2754 99.64
12,484.7561 - - 12,484.7561 8,656.7025 69.34 11,411.1384 91.40

   4) ผู้ยากไร้ได้รับการจดัที่ดินท ากนิและได้รับการพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ จ านวน 224,192 ไร่

   7) ฐานข้อมูลพื้นที่ศักยภาพแหล่งแร่เศรษฐกิจในพื้นที่เปา้หมายได้รับการก าหนดเปน็เขตแหล่งแร่เพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเปน็
วัตถุดิบรองรับภาคอุตสาหกรรมพื้นฐานส าหรับการพฒันาประเทศจ านวน 4 พื้นที่
   8) ภาคีภาคส่วนในประเทศไทยมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประเมินและตรวจวัดได้ เพื่อตอบสนองการบรรลุเปา้หมายลด
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ จ านวน 51.71 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเทา่

ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบสัง่ซ้ือ(PO))

รวม
รายจ่ายประจ า
รายจ่ายลงทุน

   6) ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ ามีน้ ากินน้ าใช้อย่างเพยีงพอ จ านวน 200,407 ครัวเรือน แหล่งน้ าได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูมีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยในพื้นที่เส่ียงภัย สามารถลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ จ านวน 
1,316 หมู่บา้น

   1) พื้นที่ปา่ได้รับการรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟ ูโดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน  มีการส่งเสริมการใช้ภูมิปญัญา
ทอ้งถิน่และสร้างเครือข่ายต่างๆ ในการปอ้งกันดูแลรักษาปา่ จ านวน 102.4 ล้านไร่
   2) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟใูหค้งความสมบรูณ์ เปน็ฐานการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝ่ัง 
จ านวน 7 พื้นที่
   3) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างย่ังยืน พฒันาวิธีการและนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์บริหารจัดการและการฟื้นฟู
ทรัพยากรปา่ไม้ สัตว์ปา่และความหลากหลายทางชีวภาพ จ านวน 217 ชนิด

   5) ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องจ านวน 24.09 ล้านตัน/ป ีการจัดการคุณภาพน้ าใหอ้ยู่ในเกณฑ์ดี (ประเภทที่ 3 ขึน้ไป) 
จ านวน 55 แหล่ง และคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึน้อย่างต่อเนื่อง 2 พื้นที่  โดยประชาชนมีวิถีชีวิตที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

ผลสัมฤทธิแ์ละประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม

พ.ร.บ.โอน
งบประมาณ 

รวมวงเงิน
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย

(10) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ ส้ินปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 งบประมาณ
ทั้งส้ิน 32,114.3865 ล้านบาท เบกิจ่ายแล้ว จ านวน 28,034.9417 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 87.30 และมีการก่อหนี้แล้ว จ านวน 
30,969.4138 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 96.43

          - รายจ่ายประจ า จ านวน 19,629.6304 ล้านบาท เบกิจ่ายแล้ว จ านวน 19,378.2392 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 98.72 และมีการ
ก่อหนี้แล้วจ านวน 19,558.2754 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 99.64
          - รายจ่ายลงทนุ จ านวน 12,484.7561 ล้านบาท เบกิจ่ายแล้ว จ านวน 8,656.7025 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 69.34 และมีการ
ก่อหนี้แล้ว จ านวน 11,411.1384 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 91.40

หน่วย : ล้านบาท
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1
1.1 ล้านไร่ 102.40 102.40 100.00
1.2 ไร่ 140,000 127,122 90.80
1.3 ไร่ 114,905 114,905 100.00
1.4 ไร่ 27,430 27,407 99.92
1.5 ชนิด 206 217 105.34

1.6 พื้นที่ 4 4 100.00
1.7 ไร่ 202,000 224,192 110.99
1.8 แหง่ 371 371 100.00
1.9 ร้อยละ 80 80 100.00

2
2.1 แหง่ 1,296 1,158 89.35
2.2 ครัวเรือน 209,831 200,407 95.51
2.3 ลูกบาศก์

เมตร/ปี
21,440,100 21,045,900 98.16

2.4 ลูกบาศก์
เมตร/ปี

22,550,400 21,891,600 97.08

2.5 หมู่บา้น 1,948 1,316 67.56
2.6 บอ่ 900 1,198 133.11

3
3.1 เมือง 62 67 108.06
3.2 คน 102,500 165,715 161.67จ านวนประชาชนที่เข้าไปส่งเสริมใหม้ีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จ านวนเมืองที่ได้รับการพฒันาใหเ้ปน็เมืองส่ิงแวดล้อมย่ังยืน

จัดหาที่ดินใหผู้้ยากไร้
ยกระดับแหล่งนันทนาการเพื่อการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในการดูแลรักษา
ทรัพยากรปา่ไม้ตามเปา้หมายที่ก าหนด
จัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ าให้มีใช้อย่างเพียงพอ
จัดหาแหล่งน้ าต้นทนุผิวดินและแหล่งน้ าบาดาล
จ านวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ าได้รับประโยชน์
ปริมาณน้ าบาดาลที่สามารถพฒันาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึน้

ปริมาณน้ าบาดาลที่สามารถพฒันาเพื่อการเกษตร

จ านวนหมู่บา้นที่เส่ียงต่อการเกิดอุทกภัยได้รับการเตือนภัย
จ านวนบอ่น้ าบาดาลที่ได้รับการก ากับควบคุมกิจการน้ าบาดาล
ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ าบาดาลทั่วประเทศ
ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การประเมินสถานภาพเพื่อการบริหารจัดการแร่เชิงพื้นที่/ราย
ชนิดแร่

   9) แหล่งทอ่งเที่ยวมีการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน น าไปสู่การเติบโตด้านการทอ่งเที่ยวอย่างสมดุลและย่ังยืน 
จ านวน 401 แหง่
   10) ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาค
 ระดับสากล รวมทั้งปฏิบติัตามพนัธกรณีและข้อตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศ จ านวน 29 การประชุม

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ผลการด าเนินงาน

จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ
พื้นที่ปา่ไม้ได้รับการรักษา
พื้นที่ปา่ไม้ที่ทวงคืนได้
พื้นที่ปา่ไม้เพิ่มขึน้
ส่งเสริมการปลูกปา่เศรษฐกิจ
จ านวนส่ิงมีชีวิตใกล้สูญพนัธ์ุหรือในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์
และคุ้มครอง
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

3.3 ร้อยละ 55 60.71 110.38

3.4 ร้อยละ 80 88.10 110.13

4

4.1 ไร่ 128,370 128,370 100.00
4.2 ไร่ 11,770 12,420 105.52
4.3 แหง่ 30 30 100.00
4.4 พื้นที่ 5 5 100.00
5

5.1 ล้านตัน/ปี 17.58 24.09 137.03
5.2 พื้นที่ 3 2 66.67
5.3 ลูกบาศก์เมตร
5.4 แหล่ง 51 55 107.84

5.5 พื้นที่ 6 6 100.00
5.6 ร้อยละ 65 86.21 132.63

6

6.1 ล้านตัน
คาร์บอนได
ออกไซด์
เทยีบเทา่

40 51.72 129.30

6.2 พื้นที่ 2 2 100.00
6.3 แหง่ 58 63 108.62

6.4 มาตรการ 1 1 100.00

น้ าเสียได้รับการบ าบดั หน่วยงานย้ายไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย
แหล่งน้ าผิวดินที่ได้รับการจัดการคุณภาพน้ าใหอ้ยู่ในเกณฑ์ดี 
(ประเภทที่ 3 ขึน้ไป)

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการพฒันาเปน็เมืองส่ิงแวดล้อม
ย่ังยืนสัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
ไม่น้อยกว่า

ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ธรณีพิบัติภัย
ก๊าซเรือนกระจกลดลงจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย ไม่น้อยกว่า

พื้นที่ชายฝ่ังที่ถูกกัดเซาะได้รับการบริหารจัดการ

จ านวนพื้นที่ต้นแบบที่ได้รับการพฒันาศักยภาพในการปอ้งกัน
และลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ไม่น้อยกว่า

ข้อมูลต้นทนุต่อหน่วยของการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ
ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

พื้นที่วิกฤตมีคุณภาพอากาศดีขึน้

ผลการด าเนินงาน

ผลักดันหน่วยงานด าเนินการตามยุทธศาสตร์และมาตรการส าคัญ
ภายใต้ SCP Roadmap (พ.ศ. 2560-2579)
ร้อยละของกลุ่มเปา้หมายปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่เปน็มิตร
กับส่ิงแวดล้อม
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาในระดับภูมิภาค

พื้นที่ปา่ไม้เพิ่มขึน้

ส่งเสริมการปลูกปา่เศรษฐกิจ
ยกระดับแหล่งนันทนาการเพื่อการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์

พื้นที่ชายฝ่ังที่ถูกกัดเซาะได้รับการบริหารจัดการ
จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า
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    2) ควรจัดใหม้ีการก าหนดแผนปฏิบติังานซ่อมบ ารุงรักษาสถานีเตือนภัย เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีกรอบระยะเวลาเข้าไปตรวจซ่อมบ ารุงรักษา
สถานีเตือนภัยอย่างได้อย่างทั่วถึง และสม่ าเสมอ
    3) ก าหนดตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI) ใหค้รอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อใหก้ารท างานบรรลุเปา้หมาย
ที่ก าหนด
    4) ก าหนดแผนการปฏิบติังานใหส้อดคล้องกับภารกิจที่ปฏิบติัได้จริง

    1)  ควรจัดประชุมเพื่อก ากับ ติดตาม เร่งรัดการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีใหเ้ปน็ไปตามแผนการปฏิบติังานและแผน
การใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่ายประจ า
   1) บางโครงการมีการแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตการจัดซ้ือจัดจ้าง ท าใหก้ารด าเนินการล่าช้า
รายจ่ายลงทนุ
   1) กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบญัญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีขัน้ตอน/ระยะเวลาการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน ไม่สามารถลดหรือรวบรัดขัน้ตอนได้ ซ่ึงปญัหาส่วนใหญ่เกิดจากไม่สามารถด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างใหแ้ล้วเสร็จภายใน
คร้ังเดียว ท าใหไ้ม่เปน็ไปตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง เช่น ผู้เสนอราคาขาดคุณสมบติัตามประกาศประกวดราคา  มีผู้เข้าประมูลเพยีงรายเดียว 
มีการวิจารณ์ร่างขอบเขตงาน (TOR) ท าใหต้้องมีการปรับปรุงและแก้ไขร่างขอบเขตงาน (TOR) ตามผลการวิจารณ์  เปน็ต้น รวมทั้งกรณี
ปญัหาผู้รับจ้างรายเดียวรับงานหลายโครงการ จึงท าใหเ้กิดความล่าช้า
   2) รายจ่ายลงทนุบางรายการมีคุณลักษณะซับซ้อนต้องขอความอนุเคราะหจ์ากหน่วยงานภายนอกในการจัดท าราคากลางส่งผลใหเ้กิด
ความล่าช้า
ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   1) ตัวชี้วัดพื้นที่ปา่ไม้ที่ทวงคืนได้  ปญัหาอุปสรรค คือ ขัน้ตอนในการด าเนินงานทวงคืนผืนปา่ ผู้มีอ านาจลงนามในค าส่ังใหผู้้กระท าผิด
ออกไปจากปา่สงวนแหง่ชาติ และร้ือถอนผลอาสินส่ิงปลูกสร้าง พชืผลอาสิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เร่ืองการแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาปา่สงวนแหง่ชาติ มาตรา 25 แหง่ พ.ร.บ.ปา่สงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 2507 ลงวันที่ 
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ในข้อ 3.3 ได้แก่ (1) อธิบดี (2) ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ทั้งนี้ ยังไม่ได้รวมถึงผู้อ านวยการส านัก
จัดการทรัพยากรปา่ไม้สาขา ซ่ึงเปน็หน่วยปฏิบติัในการทวงคืนผืนปา่ที่ต้องน าเสนอเร่ืองต่อผู้มีอ านาจลงนามตามสายบงัคับบญัชา 
ซ่ึงขัน้ตอนการเสนอเร่ืองตามล าดับดังกล่าว จึงเปน็เหตุใหเ้กิดความล่าช้าจากการด าเนินการในพื้นที่
    2) ปญัหาการวัดประสิทธิภาพการด าเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดการจัดหาแหล่งน้ าต้นทนุผิวดินและแหล่งน้ าบาดาล และตัวชี้วัดปริมาณน้ า
บาดาลที่สามารถพฒันาเพื่อการเกษตร มีการด าเนินการเจาะบอ่บาดาลตามแผนที่ก าหนด แต่บางพื้นที่ที่เข้าไปด าเนินการไม่มีศักยภาพ
น้ าบาดาล (น้ าเค็ม/น้ าแหง้) บางพื้นที่เปา้หมายมีหน่วยงานอื่นใหค้วามช่วยเหลือไปแล้ว และบางพื้นที่เปา้หมายมีการเปล่ียนผู้บริหารของ
โรงเรียนซ่ึงไม่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนโครงการ อีกทั้งโรงเรียนเปา้หมายมีการยกเลิกสถานศึกษา จากเหตุผลดังกล่าวส่งผลใหตั้วชี้วัด
จ านวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ าได้รับประโยชน์ และตัวชี้วัดปริมาณน้ าบาดาลที่สามารถพฒันาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึน้ 
ไม่เปน็ไปตามแผนที่ก าหนด ท าใหจ้ านวนพื้นที่ด าเนินการมีผลกระทบต่อจ านวนครัวเรือนและปริมาณน้ าอย่างมีนัยส าคัญ
    3) ตัวชี้วัดจ านวนหมู่บา้นที่เส่ียงต่อการเกิดอุทกภัยได้รับการเตือนภัย การด าเนินงานโครงการติดต้ังระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(Early warning) ส าหรับพื้นที่เส่ียงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา หมู่บา้นเปา้หมายที่สามารถด าเนินการได้จ านวน 
1,546 หมู่บา้น ผลการด าเนินงานจ านวนทั้งส้ิน 1,316 หมู่บา้น ปญัหาอุปสรรคของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ เนื่องจาก เปน็การวัดจาก
การเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานีสนามมายังสถานีหลักที่ส่วนกลาง (กรมทรัพยากรน้ า) สถานีเตือนภัยเปน็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท างานตลอด 
24 ชั่วโมง ต้ังอยู่ในที่โล่งแจ้ง ซ่ึงเปน็พื้นที่เหมาะสมในการตรวจวัดปริมาณน้ าฝน แต่อาจเกิดปญัหาการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายปจัจัย เช่น 
อุปกรณ์ของสถานีเตือนภัยเสีย อุปกรณ์ท างานบกพร่อง (Error) ไฟฟา้ดับ เปน็ต้น เจ้าหน้าที่ต้องเข้าตรวจซ่อมบ ารุงรักษาจึงจะสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลได้ และจ าเปน็ที่ต้องเข้าตรวจซ่อมบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ แต่พบว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปเชื่อมโยงข้อมูลได้ทกุคร้ัง 
เนื่องจาก (1) สถานีมีจ านวนมาก (2) ระยะทางไกล (3) ความยากล าบากในการเข้าถึงสถานี และ (4) จ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพยีงพอ
    4) ตัวชี้วัดพื้นที่วิกฤตมีคุณภาพอากาศดีขึน้ ปญัหาอุปสรรค คือ การด าเนินงานแก้ไขปญัหาฝุ่นละอองขนาดเล็กขาดการก าหนดเปา้หมาย
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังไม่ได้ก าหนดตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI) ระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลอนุมัติและอนุญาต
ข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จ านวน ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ 

2,300.9315 - - 2,300.9315 2,067.8265 89.87 2,256.8855 98.09
1,643.0721 - - 1,643.0721 1,607.7099 97.85 1,640.3148 99.83

657.8594 - - 657.8594 460.1166 69.94 616.5707 93.72

(11) กระทรวงพลังงาน

          ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ ส้ินปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 งบประมาณทัง้ส้ิน
 2,300.9315 ล้านบาท เบกิจ่ายแล้ว จ านวน 2067.8265 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 89.87 และมีการก่อหนี้แล้ว จ านวน 2,256.8855 ล้านบาท
 คิดเปน็ร้อยละ 98.09

          - รายจ่ายประจ า จ านวน 1,643.0721 ล้านบาท เบกิจ่ายแล้ว จ านวน 1,607.7099 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 97.85 และมีการ
ก่อหนี้แล้ว จ านวน 1,640.3148 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 99.83
          - รายจ่ายลงทนุ จ านวน 657.8594 ล้านบาท เบกิจ่ายแล้ว จ านวน 460.1166 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 69.94 และมีการ
ก่อหนี้แล้ว จ านวน 616.5707 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 93.72

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจ่าย

รวมวงเงิน
งบประมาณ 

รวม
รายจ่ายประจ า
รายจ่ายลงทุน

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการใช้จ่ายงบประมาณ
   1) ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงาน โดยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องและการลงทนุเปน็ไปตามเปา้หมายทีก่ าหนด สามารถรักษาอัตรา
การผลิตน้ ามันดิบและก๊าชธรรมชาติเหลว ในประเทศไม่น้อยกว่า 220,000 บาร์เรล/วัน

ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบสั่งซ้ือ(PO))

   2) ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานทีม่ีคุณภาพ ปลอดภัย และราคาเปน็ธรรม ในการซ้ือพลังงานไม่เกินรายได้ครัวเรือน ร้อยละ 10
   3) ประชาชนสามารถพึง่พาตนเองได้ และจัดหาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปน็ไปตามเปา้หมายทีก่ าหนด โดยมีสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดทา้ยทัง้หมดไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 15.74

ผลการเบิกจ่ายวงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทยีบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

1
1.1 สัดส่วนการใช้กา๊ซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ไม่เกนิ ร้อยละ 61 58 105.00
1.2 ปริมาณส ารองไฟฟ้าของประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 32 210.67
1.3 บาร์เรล/วัน 220,000 228,067 103.67

2

2.1 มาตรการ 1 1 100.00

2.2 ร้อยละ 92 92 100.00

2.3 ร้อยละ 100 100 100.00

2.4 ร้อยละ 99 99 100.00

3
3.1 ร้อยละ 15.74 16.42 104.32

4
4.1 KTOE/

พนัล้านบาท
8.12 7.96 101.97

5
5.1 ร้อยละ 96 96 100.00

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงทกุประเภทสะทอ้นต้นทนุทีแ่ทจ้ริง  
อย่างน้อย และไม่มีการอุดหนุนราคาข้ามกลุ่ม
สถานประกอบกิจการและผู้ประกอบการพลังงานทีไ่ด้รับการ
ตรวจสอบมีความปลอดภัย และปฏิบติัตามมาตรฐานของ
กรมธุรกิจพลังงาน

มกีารใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมปีระสิทธิภาพ
สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดทา้ยต่อหนึ่งหน่วย ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (Energy  Intensity: EI) ไม่เกิน

รักษาอตัราการผลิตน้ ามันดิบและกา๊ซธรรมชาติเหลวในประเทศ 
ไม่น้อยกว่า

เพ่ิมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน

สรา้งความปลอดภัย คุณภาพและราคาทีเ่หมาะสมเป็นธรรม
ต่อทกุภาคส่วน
มีมาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมการแข่งขันและเพิม่ประสิทธิภาพ
ในกิจการพลังงาน

รายการบุคลากรภาครฐั

การจ าหน่ายน้ ามันทีผ่่านการตรวจสอบได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ทีรั่ฐก าหนด

สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดทา้ย
ทัง้หมด ไม่ต่ ากว่า

ผลการเบกิจ่าย ไม่น้อยกว่า

ผลการด าเนินงาน

การจัดหาพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทยีบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

6

6.1 TOE/ปี 43.45 45.45 104.60

6.2 ก าลังการผลิตไฟฟา้ด้วยโซล่าเซลล์ MW/ปี 0.26  -  -
6.3 ร้อยละ 25 25 100.00

7

7.1 คน 10 24 240.00

7.2 ระบบ 1 1 100.00

7.3 คน 200 732 366.00

7.4 ร้อยละ 75 75 100.00

7.5 ระยะเวลาเฉล่ียของการใหบ้ริการลดลง ร้อยละ 30 30 100.00
7.6 ผู้รับบริการมีความพงึพอใจมากขึ้น ร้อยละ 80 80 100.00

เป็นองค์กรแนวหน้าสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากลและมกีาร
บรหิารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมสี่วนรว่มกับผู้มสี่วนได้เสีย

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง มีขั้นตอน/ระยะเวลาการด าเนินงานทีช่ัดเจน ไม่สามารถลดขั้นตอนได้ ซ่ึงปญัหาส่วนใหญ่ของกระทรวงพลังงาน 
เกิดจากไม่สามารถด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างใหแ้ล้วเสร็จได้ภายในคร้ังเดียว ท าใหไ้ม่เปน็ไปตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง เช่น ผู้ย่ืนข้อเสนอเอกสาร
ไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนดไว้ มีผู้เข้าประมูลเพยีงรายเดียว มีการวิจารณ์ร่างขอบเขต (TOR) หลายคร้ัง จึงต้องมีการปรับปรุง
และการแก้ไขร่างขอบเขต (TOR) ตามผลการวิจารณ์ ส่งผลใหต้้องเร่ิมกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างใหม่ กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างจึงเกิดความ
ล่าช้าไม่สามารถเบกิจ่ายได้ตามเปา้หมาย

จัดกิจกรรมการอบรมในเร่ืองการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริต 
ไม่น้อยกว่า

 -

   ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมของแบบรูปรายการและประมาณการก่อสร้าง ซ่ึงจะท าใหก้ารด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างสามารถด าเนินการ
ได้ทนัทเีมื่อพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปมีีผลบงัคับใช้

พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนแบบบรูณาการ
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

วิทยากรตัวคูณสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพไมน่้อยกว่า

กระทรวงมีวิทยากรตัวคูณทีม่ีองค์ความรู้ด้านการจัดการ
ผลประโยชน์ทบัซ้อน ไม่น้อยกว่า

โครงการตามยุทธศาสตร์การพฒันาภาคป ี2562 สามารถ
ลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า (มูลค่าไม่ต่ ากว่า 0.31 
ล้านบาท/ป)ี

ลดการใช้พลังงานหรือประหยัดค่าใช้จ่ายหรือลดเวลาแปรรูป 
มากกว่า

ลดความเหลื่อมล้ าโดยเพ่ิมรายได้ชุมชนจากการลดต้นทนุ
พลังงาน

ข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการด าเนินงาน

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที ่6.2 ไม่สามารถผูกพนัสัญญาได้ทนัปงีบประมาณ เนื่องจากมีความล่าช้าในการขอเปล่ียนแปลงพืน้ทีด่ าเนินการ 
และต้องมีการจัดซ้ือจัดจ้างหลายคร้ัง ท าใหเ้งินงบประมาณพบัไป
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ผลการใช้จา่ยงบประมาณ

จ านวน รอ้ยละ  จ านวน  รอ้ยละ 

10,352.6439 - - 10,352.6439 9,673.5420 93.44 10,015.6471 96.74
9,800.7635 - - 9,800.7635 9,276.1049 94.65 9,466.9231 96.59

551.8804 - - 551.8804 397.4371 72.02 548.7240 99.43รายจา่ยลงทนุ

   1) ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงสินค้าอปุโภคบริโภคที่จ าเป็นต่อการครองชีพผ่านกจิกรรมต่างๆ (ธงฟ้าราคาประหยัด ร้านอาหาร "หนูณิชย์"
 และร้านธงฟ้าประชารัฐ) ท าใหป้ระชาชนและผู้มีรายได้น้อยได้รับประโยชน์สามารถลดค่าครองชีพได้กว่า 112,850 ล้านบาท
   2) เศรษฐกจิในภูมิภาคและชุมชนขยายตัวผ่านการสนับสนุนสินค้า/บริการชุมชน สินค้าเกษตร สินค้า GI และตลาดชุมชน
ที่เชื่อมโยงกบัการท่องเที่ยว มูลค่ากว่า 10,520 ล้านบาท
   3) SMEs ที่ได้รับการพัฒนามีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ สามารถสร้างมูลค่าการค้ากว่า 3,090 ล้านบาท

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้จา่ยงบประมาณ

(12) กระทรวงพาณชิย์

          ผลการใช้จา่ยงบประมาณ พบว่า ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562 
งบประมาณทั้งส้ิน 10,352.6439 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 9,673.5420 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.44 และมีการกอ่หนี้แล้ว 
จ านวน 10,015.6471 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.74
          - รายจา่ยประจ า จ านวน 9,800.7635 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 9,276.1049 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.65 
และมีการกอ่หนี้แล้ว จ านวน 9,466.9231 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.59

          - รายจา่ยลงทุน จ านวน 551.8804 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 397.4371 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.02 
และมีการกอ่หนี้แล้ว จ านวน 548.7240 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.43

หน่วย : ล้านบาท

รวม
รายจา่ยประจ า

ก่อหน้ี (เบิกจา่ย+ใบสั่งซ้ือ (PO))ประเภท
รายจา่ย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจา่ย
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

1
1.1 ล้านบาท 300 587 195.67
1.2 ล้านบาท 600 1,214.92 202.49

1.3 ล้านบาท 1,400        3,093.77 220.98
1.4 ล้านบาท 1,000        2,922.27 292.23
2

2.1 อนัดับ 32 47 -
2.2 ค าขอ 42,000 31,389 74.74
2.3 ร้อยละ 97 98.84 101.90
2.4 ร้อยละ 75 88.30 117.73

3
3.1 ร้อยละ 84 87 103.57

4
4.1 ร้อยละ 2.80 -1.12 -140.00
4.2 ล้านบาท 800 1,036.65 129.58
4.3 ร้อยละ 100 70 70.00
5

5.1 ร้อยละ 3 -1.93 -164.33
การค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ิมข้ึน

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บรกิารกระทรวง

ผลการด าเนินงาน

มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาค ไม่น้อยกว่า

ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้าไทยเพ่ิมข้ึน
อนัดับความง่ายในการประกอบธุรกจิในด้านการเร่ิมต้นธุรกจิดีขึ้น
สินค้าและบริการที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

องค์กรมีประสิทธิภาพและโปรง่ใส

มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรที่มีการเชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาด
ที่ส่งเสริม ไม่น้อยกว่า

มูลค่าการค้าเพ่ิมข้ึน

มูลค่าการค้าของ SMEs ที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า
มูลค่าการค้าสินค้าชุมชน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความเข้าใจและน าข้อมูล/บทวิเคราะห์
ทางการค้า/ยุทธศาสตร์การค้าไปใช้ประโยชน์ได้

สินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาจ าหน่ายสอดคล้องกบัต้นทุน

มูลค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึน
อตัราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้า
มูลค่าการซ้ือขายผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com ไม่น้อยกว่า
ร้อยละความส าเร็จของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จา่ยงบประมาณ

คะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่า

   1) การจดัจา้งด้วยวิธี e-bidding บางโครงการต้องด าเนินการมากกว่า 1 คร้ัง เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว จงึต้องยกเลิกและเร่ิมกระบวนการจดัจา้งใหม่
   2) บางรายการเมื่อประกาศผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว มีผู้อทุธรณ์ผลการพิจารณา จงึต้องส่งเร่ืองไปยังกรมบัญชีกลาง
ตามกระบวนการอทุธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท าใหเ้กดิความล่าช้า
ในการด าเนินงาน หรือบางรายการไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้เนื่องจากเลยช่วงระยะเวลาก าหนดจดังาน หรือบางรายการได้รับ
แจง้ผลการพิจารณาในช่วงปลายปีท าใหไ้ม่สามารถกอ่หนี้ผูกพันได้ทันภายในเดือนกนัยายน 2562

   3) บางรายการมีก าหนดจดังานในช่วงปลายปีงบประมาณจงึท าใหไ้ม่สามารถเบิกจา่ยเงินได้ทันภายในเดือนกนัยายน 2562

มูลค่าการค้าชายแดนขยายตัวเพิ่มขึ้น
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   การด าเนินงานบางตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด อาทิ 
   1) ตัวชี้วัดอตัราการขยายตัวมูลค่าการค้าชายแดนและอตัราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิโลกชะลอตัวประกอบกบัสงครามการค้าสหรัฐกบัจนี ปัญหาการเมืองภายในประเทศคู่ค้า รวมทั้งผู้ค้าส่ังซ้ือสินค้า
ไทยชะลอตัวลง ตลอดจนค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง 
  2) การขอรับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีการแกไ้ขกฎหมายเคร่ืองหมายการค้า
เพื่ออ านวยความสะดวกแกผู้่ย่ืนค าขอเพิ่มมากขึ้น โดยจากเดิม 1 ค าขอ สามารถขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าได้เพียง 1 จ าพวก
หลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ ท าให ้1 ค าขอ สามารถขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าได้หลายจ าพวก จงึท าใหค้ าขอการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาลดลงต่ ากว่าแผน
     นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกบังานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน ซ่ึงมีขอบเขต
การด าเนินงานครอบคลุมระบบฐานข้อมูลที่หลากหลาย ต้องใช้ข้อมูลจากหลายหน่วยงาน ส่งผลใหก้ารยกร่างขอบเขตของงาน (TOR)
มีความยุ่งยากต้องหารือผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง TOR ที่มีคุณภาพและคุ้มค่า ส่งผลใหก้ระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งล่าช้า
และการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน รวมทั้งเมื่อด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งตามพระราชบัญญติการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บางโครงการมีผู้สนใจย่ืนข้อเสนอแต่ย่ืนเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน 
จงึต้องยกเลิกการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ดังกล่าวและต้องด าเนินการจดัหาผู้เข้าร่วมประกวดราคารายใหม่ ส่งผลใหก้ารด าเนิน
โครงการไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด

ข้อเสนอแนะ 
   1) ควรน าผลการปฏิบัติงานเสนอเข้าที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื่อรายงานความกา้วหน้าพร้อมปัญหา อปุสรรค
ของการด าเนินงาน และร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
   2) ควรปรับปรุงตัวชี้วัดใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุัน กฎหมาย/ระเบียบต่างๆ อาทิ กฎหมายเคร่ืองหมายการค้า ฯลฯ
   3) การวางแผนด าเนินโครงการด้านระบบสารสนเทศ ควรต้ังคณะกรรมการเขียนขอบเขตของงาน (TOR) ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการอย่างชัดเจน รวมทั้งศึกษาข้อมูลผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพที่จะด าเนินโครงการใหบ้รรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเมื่อได้รับ
งบประมาณต้องเร่งด าเนินโครงการตามแผนงานที่ก าหนด

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
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ผลการใช้จา่ยงบประมาณ

จ านวน รอ้ยละ  จ านวน  รอ้ยละ 

376,498.6185 - - 376,498.6185 348,041.2996 92.44 361,585.6278 96.04
305,183.0816 - - 305,183.0816 306,886.9613 100.56 307,788.3308 100.85
71,315.5369 - - 71,315.5369 41,154.3383 57.71 53,797.2970 75.44

ประเทศ ประชาชนมีความสะดวกสบาย มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการพัฒนา   
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ

1) ชุมชนเข้มแข็ง  
    - ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนใหก้ลุ่มเป้าหมายในระดับหมู่บ้าน 280,000 ครัวเรือน 
(เป้าหมาย 280,000 ครัวเรือน) ใหค้รัวเรือนน าความรู้จากการอบรมไปประกอบอาชีพ โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาอาชีพ
แล้ว 261,190 คน คิดเป็นร้อยละ 93.28 
   - การจดัที่ดินท ากนิตามนโยบาย คทช. ราษฎรผู้ยากไร้ได้รับการรับรองสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายแล้ว 17,579 ราย 
ท าใหม้ีความมั่นใจในการถือครองที่ดินและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2) สภาพแวดล้อมมีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนา 
   - พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโดยน าเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจทิัล จ านวน 30,906 แปลง 
(เป้าหมาย 30,000 แปลง) หน่วยงานซ่ึงมีหน้าที่ก ากบัดูแลที่ดินของรัฐสามารถใช้ฐานข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐในการตรวจสอบ

3) สังคมมีความเรียบร้อยและปลอดภัย 
   - หมู่บ้าน/ชุมชนร้อยละ 69.64 ไม่มีปัญหายาเสพติด (เป้าหมายร้อยละ 60) 
   - ประชาชนในพื้นที่เส่ียงภัยได้รับการป้องกนั การเตือนภัย และใหก้ารช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจาก
ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ 
   - ประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่เมือง/ชุมชน พื้นที่ส าคัญทางเศรษฐกจิ พื้นที่ตล่ิงริมแม่น้ า ริมแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศ
และพื้นที่ชายทะเลได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม ลดการสูญเสียดินแดนระหว่าง

รวมวงเงิน
งบประมาณ 

ผลการเบิกจา่ย

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้จา่ยงบประมาณ

ประเภท
รายจา่ย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 

ก่อหน้ี (เบิกจา่ย+ใบสั่งซ้ือ(PO))

รวม
รายจา่ยประจ า
รายจา่ยลงทนุ

และใช้ในการบริหารจดัการพื้นที่ ประชาชนใช้ข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐในการตรวจสอบและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาที่ดิน
สาธารณประโยชน์ 
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประชาชนในพื้นที่เมือง/ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิตจาก
โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิง ป้องกนัพื้นที่น้ าท่วมชุมชน และพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว 
ที่มีมาตรฐานเพื่อใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ปลอดภัย

(13) กระทรวงมหาดไทย

          ผลการใช้จา่ยงบประมาณ พบว่า ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562 งบประมาณ
ทั้งส้ิน 376,498.6185 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 348,041.2996 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.44 และมีการกอ่หนี้แล้ว จ านวน 
361,585.6278 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.04

          - รายจา่ยประจ า จ านวน 305,183.0816 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 306,886.9613 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.56 
และมีการกอ่หนี้แล้ว จ านวน 307,788.3308 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.85
          - รายจา่ยลงทุน จ านวน 71,315.5369 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 41,154.3383 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.71 
และมีการกอ่หนี้แล้ว จ านวน 53,797.2970 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.44

หน่วย : ล้านบาท
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

1
1.1 ร้อยละ 80 93.28        116.60

1.2 ร้อยละ 85 100        117.65

2
2.1 ร้อยละ 100 103.02        103.02

2.2 ร้อยละ 100 100        100.00

3
3.1 ร้อยละ 80 98.65 123.31

3.2 ร้อยละ 80 96.14 120.18

4

4.1 ร้อยละ 80 95 118.75

4.2 ร้อยละ 80 96.80 121.00ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงานในสังกดั
กระทรวงมหาดไทย ไม่น้อยกว่า

ครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ไม่น้อยกว่า
สภาพแวดล้อมมีคุณภาพเอ้ือต่อการพัฒนา
ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจดัการ/พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างมี
มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการ

สังคมมีความสงบเรยีบรอ้ยและปลอดภัย
ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนใหม้ี
ความพร้อมในการจดัการภัยคุกคาม ไม่น้อยกว่า

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บรกิารกระทรวง

ร้อยละของความส าเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงมหาดไทย ไม่น้อยกว่า

ผลการด าเนินงาน

ชุมชนเข้มแข็ง
ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้
เฉล่ียสูงขึ้นจากเกณฑ์ จปฐ.

4) หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจดัการที่ดีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง 
   พัฒนาระบบการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ใหม้ีความสะดวกรวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทุกที่ทุกเวลา โดยน าแอปฯ MOI 1567  
และเว็บไซต์ศูนย์ด ารงธรรม (www.damrongdhama.moi.go.th) ผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อเพิ่มช่องทางและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใหบ้ริการ และเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนในการเข้าถึงบริการ

ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายมีความสงบเรียบร้อยและ
ปลอดภัย ไม่น้อยกว่า
หน่วยงานภาครฐัมีการบรหิารจดัการที่ดีและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเข้มแข็ง

5) ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกจิมีความสามารถในการแข่งขัน  
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ 14 แหง่ พื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวันออก 13 แหง่ และพื้นที่ระดับ
ภาค 36 แหง่ 
   - พัฒนาระบบสาธารณูปโภคบริเวณย่านศูนย์เศรษฐกจิและพาณิชยกรรมภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด จงัหวัดตาก จ านวน 6 สายทาง
 ทั้งในส่วนของการกอ่สร้างและปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

5

5.1 แหง่ 64 64 100.00

5.2 ร้อยละ 0.05  -  -

ปัญหาด้านการด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

   1) ปัญหากระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง เช่น ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งแล้วไม่มีผู้เสนอราคา ต้องยกเลิกและด าเนินการใหม่ หรือกรณี
ย่ืนอทุธรณ์ผลการจดัซ้ือจดัจา้ง ต้องส่งเร่ืองหารือกรมบัญชีกลาง ฯลฯ
   2) ปัญหาการแกไ้ขรูปแบบรายการและขอท าความตกลงกบัส านักงบประมาณ เพื่อขอเปล่ียนแปลงวงเงินงบประมาณจงึส่งผลให้
ไม่สามารถด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งได้ตามแผนที่ก าหนด
   3) ปัญหาฝนตกหนักและเกดิอทุกภัย วาตภัย ในพื้นที่ท าใหง้านกอ่สร้างล่าช้าส่งผลต่อการด าเนินงานและการเบิกจา่ยงบประมาณ
   4) การขออนุญาตใช้พื้นที่ด าเนินการต่อหน่วยงานเจา้ของพื้นที่ เช่น กรมป่าไม้ กรมอทุยานแหง่ชาติฯ กรมชลประทาน

ภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
พื้นที่ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกจิได้รับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจงัหวัดพื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้น

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 5.2 การวัดผลของปี พ.ศ. 2562 จะต้องเปรียบเทียบกบัมูลค่าการผลิตสินค้าและบริการของปี พ.ศ. 2561 
โดยอา้งองิข้อมูลของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ ซ่ึงรายงานทุกส้ินปี และเป็นข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี 
ข้อมูลล่าสุดเป็นของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลการด าเนินงาน

     หน่วยรับงบประมาณควรใหค้วามส าคัญกบัการจดัท ารายละเอยีดแบบรูปรายการใหม้ีความพร้อม เพื่อใหก้ารเข้าสู่กระบวนการจดัซ้ือ
จดัจา้งเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จ านวน รอ้ยละ  จ านวน  รอ้ยละ 

25,381.9444 - - 25,381.9444 23,729.9275 93.49 24,768.1397 97.58
22,125.3342 - - 22,125.3342 22,342.3760 100.98 22,417.4956 101.32
3,256.6102 - - 3,256.6102 1,387.5515 42.61 2,350.6441 72.18

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

(14) กระทรวงยติุธรรม

          ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ ส้ินปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 งบประมาณ
ทั้งส้ิน 25,381.9444 ล้านบาท เบกิจ่ายแล้ว จ านวน 23,729.9275 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 93.49 และมีการก่อหนี้แล้ว จ านวน 
24,768.1397 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 97.58
        - รายจ่ายประจ า จ านวน 22,125.3342 ล้านบาท เบกิจ่ายแล้ว จ านวน 22,342.3760 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 100.98 และมีการ
ก่อหนี้แล้ว จ านวน 22,417.4956 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 101.32
        - รายจ่ายลงทนุ จ านวน 3,256.6102 ล้านบาท เบกิจ่ายแล้ว จ านวน 1,387.5515 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 42.61 และมีการ
ก่อหนี้แล้ว จ านวน 2,350.6441 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 72.18

หน่วย : ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย

ผลสัมฤทธิแ์ละประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
   1) ประชาชนได้รับบริการด้านงานยุติธรรมและบรรเทาปญัหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรมได้ใหค้วามช่วยเหลือประชาชนใหไ้ด้รับบริการด้านงานยุติธรรมและบรรเทาปญัหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้รับความเปน็ธรรมจากปญัหาต่างๆ  อาท ิหนี้นอกระบบ 
ปญัหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการท าสัญญาซ่ึงจะน าไปสู่ปญัหาการสูญเสียที่ดินท ากิน การบริการด้านการบงัคับคดี
และการไกล่เกล่ียข้อพพิาทชั้นบงัคับคดีทั่วประเทศแก่ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างรวดเร็ว โปร่งใส และเปน็ธรรม
นอกจากนี้ ได้ด าเนินการขับเคล่ือนกิจกรรมสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
   2) ผู้เสพ ผู้ติด และผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการอ านวยความยุติธรรมด้วยระบบบงัคับบ าบดัและระบบต้องโทษกระทรวงยุติธรรม
ได้อ านวยการประสานใหม้ีการผลักดันใหม้ีการก าหนดมาตรฐานและพฒันาคุณภาพการบ าบดัฟื้นฟผูู้ปว่ยยาเสพติดในทกุระบบ
เพื่อใหก้ารบ าบดัฟื้นฟเูปน็ไปอย่างมีคุณภาพครบทกุกระบวนการ โดยผลการด าเนินงาน ผู้ใช้ ผู้เสพ ที่บ าบดัครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการบ าบดั 3 เดือน (Remission Rate) นอกจากนี้เด็กและเยาวชนในสถานพนิิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ได้รับการแก้ไขบ าบดั ฟื้นฟ ูสมรรถภาพด้านยาเสพติด
อย่างเหมาะสม และมฐีานข้อมูลการบ าบดั ฟื้นฟสูมรรถภาพ เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการควบคุม ดูแลผู้ต้องขังเปน็ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกลับตนเปน็พลเมืองดีและอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้หลังพน้โทษ โดยปจัจุบนัมีผู้ต้องขังที่ผ่านการ
บ าบดัและฟื้นฟสูมรรถภาพในระบบต้องโทษ กลับมากระท าผิดซ้ าในคดียาเสพติด

ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบสัง่ซ้ือ(PO))

รวม
รายจ่ายประจ า
รายจ่ายลงทุน

   3) ประเทศไทยสามารถบริหารจัดการคดีพเิศษและน าหลักนิติวิทยาศาสตร์มาปฏิบติัใช้ในกระบวนการยุติธรรมการบริหารจัดการ
คดีพเิศษท าใหป้ระชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและการบงัคับใช้กฎหมายกับผู้กระท าความผิด ที่สามารถเรียกคืน
มูลค่าความเสียหายใหก้ับประชาชนและประเทศได้ นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมโดยสถาบนันิติวิทยาศาตร์สามารถท าการตรวจ
พสูิจน์และวิเคราะหด้์านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยลดข้อสงสัย ความหวาดระแวง ความขัดแย้ง และข้อพพิาทของประชาชนรวมทั้ง
ช่วยประชาชนได้รับความเปน็ธรรมเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 ล้านบาท 100,000 160,164 160.16

1.2 ราย 155,630 220,027 141.38

1.3 ราย 5,950 39,614 665.78

1.4 ราย 3,100 4,066 131.16

1.5 ระบบ 3 3 100.00

1.6 ร้อยละ 85 88 103.53

ผลการด าเนินงาน

ประชาชนได้รับการบริการและช่วยเหลือทางกฎหมายใน
รูปแบบที่หลากหลาย ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน

ประชาชนที่ได้รับบริการด้านงานยุติธรรม งานคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ และงานช่วยเหลือทางกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเปน็ธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทั้งทางอาญา
และทางแพง่

จ านวนรูปแบบการใหบ้ริการด้วยระบบ Digital เพิ่มขึน้

ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการบงัคับคดีที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ

   4) ผู้กระท าผิดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้รับการบ าบดัฟื้นฟแูละพฒันาพฤตินิสัย สามารถกลับตนเปน็พลเมืองดีคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข
เด็กและเยาวชนได้รับการบ าบดั แก้ไข ฟื้นฟแูละพฒันาพฤตินิสัย สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขภายหลังปล่อยตัว
จากศูนย์ฝึก โดยกระทรวงยุติธรรมจะมีการติดตามหลังปล่อยปลีะ 3 คร้ัง คือ หลังปล่อย 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ป ีเด็กและ
เยาวชนที่สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ผู้กระท าผิดและผู้พน้โทษมีงานท า มีรายได้เล้ียงดูตนเอง สามารถกลับคืน
สู่สังคมและด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ โดยปจัจุบนัมีผู้พน้คุมประพฤติด้วยดีผู้ต้องขังคดีเด็ดขาด ได้รับการแก้ไขฟื้นฟแูละพฒันา
พฤตินิสัยผู้ต้องขัง
   5) ประชาชนได้รับบริการด้านการบงัคับคดี การวางทรัพย์ และการขายทอดทรัพย์ด้วยความเสมอภาคและเปน็ธรรมกระทรวงยุติธรรม
โดยกรมบงัคับคดีสามารถผลักดันทรัพย์สินออกจากกระบวนการบงัคับคดีได้ตามเปา้หมายท าใหก้ระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 กรมบงัคับคดี
สามารถผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบงัคับคดี จ านวน 160,164 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 160.16
   6) นโยบาย ข้อเสนอ และนวัตกรรมที่ได้น าไปใช้ในการพฒันากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทย การประชุมคณะกรรมการ
พฒันาการบริหารงานยุติธรรมแหง่ชาติและคณะอนุกรรมการซ่ึงส านักงานกิจการยุติธรรม เปน็ฝ่ายเลขานุการ โดยการประชุม
คณะกรรมการดังกล่าวมีประเด็นในการพฒันากระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมได้ด าเนินการพฒันาและปรับปรุง
ระบบการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านบริหารและอ านวยความยุติธรรมทางอาญาใหเ้ปน็ศูนย์กลาง
หลักในการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงปจัจุบนัได้ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลไปแล้วทั้งส้ิน 25 หน่วยงาน 
27 ฐานข้อมูล โดยแสดงผลข้อมูลบคุคลแบบเบด็เสร็จ (Single report) ที่สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลร่วมกันได้ และได้น า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อมาพฒันาประสิทธิภาพ การใหบ้ริการงานของกระทรวงยุติธรรม เพื่อใหป้ระชาชนผู้รับบริการสามารถ
เข้าถึงบริการได้ง่าย ทกุที่ ทกุเวลา ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน ร้องทกุข์ จากช่องทางการบริการ
ที่หลากหลายของกระทรวงยุติธรรม                  

มูลค่าการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบงัคับคดี
จ านวนไม่น้อยกว่า

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1.7 ร้อยละ 70 93.55 133.64

1.8 ร้อยละ 70 88.89 126.99

1.9 ร้อยละ 70 96.72 138.17

1.10 ร้อยละ 70 87.33 124.76

1.11 ร้อยละ 85 87.44 102.87

2

2.1 ราย 130,000 268,120 206.25

2.2 ราย 22,200 21,730 97.88

2.3 ร้อยละ 80 95.20 119.00

2.4 ร้อยละ 75 70.17 93.56

3

3.1 ล้านบาท 16,000 134,931 843.32

3.2 เร่ือง 9,000 18,119 201.32

3.3 เร่ือง 20 20 100.00

3.4 เร่ือง 29 52 179.31

3.5 เร่ือง 470 642 136.60

3.6 ราย 1,600 1,616 101.00

3.7 ราย 10,000 10,000 100.00
3.8 ร้อยละ 72 66.30 92.08

ร้อยละความพงึพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการด้านงาน
ยุติธรรม งานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และงานช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย

การจัดการคดีพิเศษและการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ
มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถปกปอ้ง เรียกคืน
ใหแ้ก่รัฐ

จ านวนผลการตรวจพสูิจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่น าไปใช้ใน
กระบวนการยุติธรรม
การแก้ปญัหาเร่ืองพพิาทและสนับสนุนงานด้านที่ดินของรัฐ 
ส่ิงแวดล้อม และสัตว์ปา่

การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดมี
ประสิทธิภาพ

ร้อยละของประชาชนมีความพงึพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการ
และการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่มีต่อการอ านวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม

ฐานข้อมูลด้านการข่าวและรายงานการวิเคราะหข์้อมูลด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ ประกอบการสืบสวนสอบสวนหรือขยายผลติดตาม
ผู้กระท าความผิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประชาชนที่ประสบปญัหาสถานะทางทะเบยีนราษฎร ได้รับการ
ตรวจสารพนัธุกรรมเพื่อการพสูิจน์สัญชาติและแก้ปญัหาสถานะ
ทางทะเบยีนราษฎร

ผลการด าเนินงาน

ฐานข้อมูลสารพนัธุกรรมผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจ าทั่วประเทศ

การด าเนินคดีพเิศษเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

ประชาชน (กลุ่มเปา้หมาย) มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้าน
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ไม่น้อยกว่า

ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมาย ที่น าไปพฒันาบริการ
ด้านงานยุติธรรมเพื่อประชาชน

ผู้เข้ารับการตรวจพสูิจน์เด็กและผู้ใหญ่ ทั้งระบบบงัคับบ าบดั
และระบบต้องโทษ

ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟสูมรรถภาพในระบบ
บงัคับบ าบดั
ประชาชนมีความพงึพอใจในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด

ร้อยละความเชื่อมั่นในการด าเนินคดีพเิศษ

ร้อยละของผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่มีผลการฟื้นฟเูปน็ที่พอใจ
ของคณะอนุกรรมการฯ
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

3.9 ร้อยละ 100 100 100.00

3.10 ร้อยละ 80 80 100.00

4

4.1 ราย 657,000 679,903 103.49

4.2 ราย 36,500 61,822 169.38

4.3 ราย 4,000 2,830 70.75

4.4 ราย 12,000 3,333 27.78
4.5 ร้อยละ 10 4.87 151.30

4.6 ร้อยละ 29 1.41 195.14

5

5.1 เร่ือง/กลุ่ม 26 26 100.00

5.2 คน 35 110 314.29

5.3 กลุ่มองค์กร 4 4 100.00

5.4 เร่ือง/ประเด็น 8 8 100.00

5.5 ราย 400 673 168.25

5.6 ร้อยละ 80 85 106.25

ผู้กระท าผิดได้รับการควบคุม ฝึกอบรม สืบเสาะ พนิิจ สอดส่อง 
และแก้ไขฟื้นฟู
ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดได้รับการแก้ไขฟื้นฟแูละพฒันาพฤตินิสัย
โดยโปรแกรมแก้ไขตามลักษณะคดี

ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ แผนงาน/งาน/โครงการ
หรือกิจกรรมที่มีการบูรณาการ ประสานความร่วมมือ
หรือยกระดับประสิทธิภาพองค์การ

ผู้ปฏิบติัการทางด้านอนุญาโตตุลาการและด้านประนอมข้อพพิาท
ที่ขึน้ทะเบยีนกับสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละการกระท าผิดซ้ าของผู้กระท าผิดทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ที่พน้จาก
การควบคุม ฝึกอบรม สืบเสาะ พนิิจ สอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู
ไม่เกิน

หน่วยงานเครือข่ายด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วม
กิจกรรมและน าองค์ความรู้ไปขยายผลและต่อยอดใหเ้กิด
ประโยชน์เชิงวิชาการหรือนโยบาย
องค์ความรู้และผลงานวิจัยที่ได้ด าเนินการ ส าหรับเปน็ข้อมูล
อ้างอิงหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพฒันากระบวนการ
ยุติธรรม ไม่น้อยกว่า

ผู้เข้ารับการอบรมด้านอนุญาโตตุลาการและการประนอม
ข้อพพิาท ไม่น้อยกว่า

ร้อยละนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/
งาน/โครงการ ที่มีการบรูณาการหรือประสานความร่วมมือในการ
ด าเนินงานได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละของผู้กระท าผิดเง่ือนไขของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ใช้
เคร่ืองมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เกิน

เด็กและเยาวชนที่มีปญัหาสุขภาพจิตหรือปญัหาที่ซับซ้อนได้รับ
การแก้ไข บ าบดัฟื้นฟตูรงตามสภาพปญัหาและความจ าเปน็

ผลการด าเนินงาน

ผู้กระท าผิดที่ใช้เคร่ืองมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์

ในการด าเนินคดีพเิศษเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ พนักงานอัยการ
มีความเหน็สอดคล้องกับพนักงานสอบสวนคดีพเิศษ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละความเชื่อมั่นของผลการตรวจพสูิจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
ที่ได้น าไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม

ผู้กระท าผิดได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูและพัฒนาพฤตินิสัยในรูปแบบ
ที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากล
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

5.7 ร้อยละ 80 85 106.25

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   1) กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบญัญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีขัน้ตอน/ระยะการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน ไม่สามารถลดขัน้ตอนได้ ซ่ึงปญัหาส่วนใหญ่เกิดจากไม่สามารถด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างใหแ้ล้วเสร็จได้ภายในคร้ังเดียว
ท าใหไ้ม่เปน็ไปตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง เช่น คุณสมบติัของผู้เสนอราคาไม่ตรงตามประกาศเชิญชวน ผู้ย่ืนข้อเสนอย่ืนเอกสารไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา มีผู้เข้าประมูลเพยีงรายเดียว มีการวิจารณ์ร่างขอบเขตงาน (TOR) 
หลายคร้ัง ท าใหต้้องมีการปรับปรุงและการแก้ไขร่างขอบเขตงาน (TOR) ตามผลการวิจารณ์ เปน็ต้น ท าใหต้้องเร่ิมกระบวนการจัดซ้ือ
จัดจ้างใหม่ และหากถูกร้องเรียน (อุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะ) กระทรวงต้องชี้แจงและรวบรวมเอกสารส่งเร่ืองร้องเรียนไปยัง
กรมบญัชีกลางพจิารณา จึงท าใหก้ระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างล่าช้า ไม่สามารถเบกิจ่ายได้ตามเปา้หมาย
               

   3) งบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญาได้รับไม่เพยีงพอต่อจ านวนผู้ย่ืนค าขอและการของบกลาง
เพื่อสนับสนุนมีระยะเวลานาน ท าใหป้ระชาชนผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยาตามผลการพจิาณาของคณะกรรมการฯ
ปัญหาด้านการด าเนินงาน

   3) ตัวชี้วัดในข้อ 4.3 เนื่องจากจ านวนเด็กและเยาวชนที่ควบคุมตัว และจ านวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพพิากษาใหเ้ข้ารับ
การฝึกอบรมในปงีบประมาณ 2562 มีจ านวนลดลงจากปงีบประมาณ 2561 จึงท าใหจ้ านวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการบ าบดัแก้ไข
ฟื้นฟมูีจ านวนลดลงตามไปด้วย
   4) ตัวชี้วัดในข้อ 4.4 กรมคุมประพฤติได้ยกเลิกสัญญาเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ต้ังแต่วันที่ 11 กันยายน 2562 เนื่องจาก
พบว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมีคุณลักษณะไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR) การเช่าและติดต้ังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัวพร้อมระบบที่เกี่ยวข้องส าหรับการติดตามผู้กระท าผิด ซ่ึงไม่เปน็ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แหง่สัญญาและบริษัทคู่สัญญา
ไม่ด าเนินการเปล่ียนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาด สภาพ คุณสมบติัและประสิทธิภาพเทยีบเทา่หรือดีกว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัวตามสัญญา เปน็ระยะเวลาติดต่อกันเกิน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับแจ้งจากกรมคุมประพฤติตามสัญญา จึงได้มีหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0301/1733 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 เร่ือง แจ้งบอกเลิกสัญญาและสงวนสิทธ์ิเรียกค่าเสียหาย จึงท าให้
กรมคุมประพฤติไม่สามารถติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวได้ครบตามเปา้ที่ก าหนดไว้

   2) รายจ่ายประจ าส่วนใหญ่เปน็ค่าใช้จ่ายคงที่ (fix cost) ซ่ึงต้องมีการเบกิจ่ายตามการด าเนินการจริง การเบกิจ่ายเปน็รายเดือน
และวางใบแจ้งหนี้ตามงวดงานซ่ึงไม่สามารถเบกิจ่ายล่วงหน้าได้ เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง ค่าสาธารณูปโภค งบบคุลากร เปน็ต้น ทั้งนี้ การเบกิจ่ายงบบคุลากรไม่สามารถเบกิจ่ายได้ตามแผนที่ก าหนดเนื่องจาก
ยังมีอัตราว่างของข้าราชการที่ไม่สามารถบรรจุแต่งต้ังได้ตามก าหนดเวลาแต่ได้มีแผนส ารองในการสรรหาบรรจุแต่งต้ัง ในปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2563

   1) ปญัหาการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่เปน็โครงการเกี่ยวกับการพฒันาระบบซ่ึงมีความยุ่งยากซับซ้อน
   2) รายการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง จะต้องขอความอนุเคราะหห์น่วยงานภายนอก  เช่น ส านักงานโยธาธิการจังหวัด/
เทศบาล ฯลฯ  ในการจัดท าราคากลาง ซ่ึงหน่วยงานดังกล่าวมีภารกิจหน้าที่ในการด าเนินงานใหก้ับหน่วยงานภายนอกที่ขอรับ
ความอนุเคราะหเ์ปน็จ านวนมาก ท าใหก้ารด าเนินงานไม่เปน็ไปตามแผนที่ก าหนด

ร้อยละความพงึพอใจเฉล่ียจากงานบริการของสถาบนั
อนุญาโตตุลาการ

ผลการด าเนินงาน
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   1) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ               
     - รายจ่ายประจ า ประเภทรายจ่ายที่ต้องเบกิจ่ายเปน็ประจ ารายเดือน เช่น ค่าเช่าบา้น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ
ควรเร่งรัดใหห้น่วยงานเบกิจ่ายใหแ้ล้วเสร็จโดยเร็ว และรายจ่ายที่เปน็ลักษณะโครงการควรเร่งใหด้ าเนินการตามก าหนดการ พร้อมทั้ง
เร่งรัดการเบกิจ่ายภายหลังเสร็จส้ินโครงการใหแ้ล้วเสร็จโดยเร็ว               
     - รายจ่ายลงทนุ เร่งติดตามรายการงบลงทนุใหด้ าเนินการใหเ้ปน็ไปตามงวดงานในสัญญาและเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานในแต่ละงวด
ใหเ้ร่งเบกิจ่ายใหแ้ล้วเสร็จโดยเร็ว
   2) ด้านการด าเนินงาน               
     - รายการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมของแบบรูปรายการและประมาณการก่อสร้าง
ซ่ึงจะท าใหก้ารด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างสามารถด าเนินการได้ทนัท ีเมื่อพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปมีีผลบงัคับใช้
และควรท าข้อตกลงกับทกุส่วนราชการเกี่ยวกับหว้งระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณลงหน่วยปฏิบติัระดับพื้นที่โดยพร้อมเพยีงกัน
เพื่อใหม้ีการวางแผนบรูณาการท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้               
     - ควรมีการปฏิรูปกฎหมายและพฒันากระบวนการยุติธรรม และบญัญัติใหช้ัดเจนในการวินิจฉัยว่าคดีใดที่ควรใช้วิธีการคุมประพฤติ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรด าเนินการศึกษาถึงจุดอ่อน - จุดแข็งใหช้ัดเจนว่าจะด าเนินการจัดซ้ือหรือการเช่าเคร่ืองมือติดตามตัว
อิเล็กทรอนกิส์ (EM) มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมแบบใดจะดีและเหมาะสมกว่ากัน เพื่อใหไ้ด้ทางเลือกที่ดีที่สุด รวมถึงควรบรูณาการ
การใช้เคร่ืองมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม กล่าวคือควรก าหนดว่าหน่วยงานใดเปน็
หน่วยแม่ข่ายและหน่วยงานใดเปน็หน่วยงานลูกข่าย โดยหน่วยงานแม่ข่ายจะเปน็ผู้จัดต้ังงบประมาณในการติดต้ังศูนย์ควบคุมกลางซ่ึงเปน็
การบรูณาการการท างานและงบประมาณไม่ใหม้ีความซ้ าซ้อนและมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
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ผลการใช้จา่ยงบประมาณ

จ านวน รอ้ยละ  จ านวน  รอ้ยละ 

52,594.3336 - - 52,594.3336 52,481.6780 99.79 52,609.6041 100.03
52,117.4644 - - 52,117.4644 52,100.4283 99.97 52,147.0981 100.06

476.8692 - - 476.8692 381.2497 79.95 462.5060 96.99

     ส าหรับในด้านการใหค้วามคุ้มครองด้านสิทธิประโยชน์ประกนัสังคมได้มุ่งมั่นพัฒนาการประกนัสังคมใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ใหผู้้ประกนัตนได้รับประโยชน์สูงสุด และปรับปรุงสิทธิประโยชน์ เพื่อใหก้องทุนมีเสถียรภาพ ซ่ึงจะส่งผลใหแ้รงงานได้รับสิทธิประโยชน์
ด้านบริการทางการแพทย์ และประโยชน์ด้านอื่นๆ ภายใต้กฎหมายประกนัสังคมเพิ่มขึ้น ในปัจจบุันมีผู้ประกนัตนได้รับการคุ้มครองกว่า 
16.6 ล้านคน นอกจากนี้ก าลังแรงงานยังได้รับความคุ้มครองใหม้ีความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี โดยได้ก ากบัดูแลใหส้ถาน
ประกอบกจิการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และแรงงานได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน จ านวน 1,978,395 คน
     นอกจากนี้จะได้ใช้เป็นแนวทางติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวง และสามารถน าข้อเสนอไปปรับปรุงการ
บริหารจดัการภายใต้กรอบนโยบายของกระทรวงในปีต่อไปได้ ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้ท างานอย่างใกล้ชิดร่วมกบัองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) มีการรับรองอนุสัญญาส าคัญ เพื่อใหก้ารดูแลคุ้มครองแรงงานทุกคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามหลัก
มาตรฐานสากล

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้จา่ยงบประมาณ

ประเภท
รายจา่ย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

ก่อหน้ี (เบิกจา่ย+ใบสั่งซ้ือ(PO))

รวม
รายจา่ยประจ า
รายจา่ยลงทนุ

     แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือเพื่อรองรับความต้องการตลาดแรงงาน มีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น มีงานท า มีความมั่งคงในอาชีพ และมี
หลักประกนัทางสังคม กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกจิ สังคม และความมั่นคง
มีภารกจิที่ต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบใหม้งีานท า มีความรู้ มีความสามารถ มีโอกาสได้ท างานประกอบ
อาชีพ ซ่ึงเป็นการด าเนินการตามนโยบายส าคัญด้านแรงงานของรัฐบาลภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
เพื่อให ้"ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน" โดยมุ่งเน้นการ "เสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ลดความเหล่ือมล้ า และสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิ" เพื่อใหค้นไทยมีงานท าอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง โดยยกระดับทักษะฝีมือแรงงานใหเ้ป็น
แรงงานคุณภาพ (Super worker) จ านวน 68,172 คน ภายใต้โครงการต่างๆ เช่น โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 
โครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอตุสาหกรรมแหง่อนาคต เป็นต้น รวมทั้งได้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแหง่ชาติเพื่อรองรับ 10 อตุสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) จ านวน 684,928 คน และได้ส่งเสริม
ใหป้ระชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท า ซ่ึงเป็นการใหบ้ริการจดัหางาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศรวมถึงการใหบ้ริการ
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน จ านวน 12,113,457 คน

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจา่ย

(15) กระทรวงแรงงาน

          ผลการใช้จา่ยงบประมาณ พบว่า ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562 งบประมาณ
ทั้งส้ิน 52,594.3336 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 52,481.6780 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.79 และมีการกอ่หนี้แล้ว จ านวน 
52,609.6041 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.03

          - รายจา่ยประจ า จ านวน 52,117.4644 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 52,100.4283 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.97 และมีการ 
กอ่หนี้แล้ว จ านวน 52,147.0981 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.06
          - รายจา่ยลงทุน จ านวน 476.8692 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 381.2497 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.95 และมีการ
กอ่หนี้แล้ว จ านวน 462.5060 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.99

หน่วย : ล้านบาท
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 ร้อยละ 70 96.57 137.96

2
2.1 ร้อยละ 5 5.77 115.40
3

3.1 ร้อยละ 2.30 2.13 92.61

4

4.1 ร้อยละ 62 73.90 119.19
4.2 ร้อยละ 93 99.32 106.80

4.3 ร้อยละ 5 4.63 92.60
4.4 ร้อยละ 87 100.00 114.94

    เนื่องจากงบลงทุน บางรายการมีการกอ่หนี้ผูกพันล่าช้า อนัมีสาเหตุมาจากกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง มีการอทุธรณ์ ซ่ึงหลังจากทราบผล
การพิจารณาอทุธรณ์แล้ว ได้มีการกนัเงินไว้เบิกเหล่ือมปีตามยอดที่ผู้ชนะประมูลเสนอราคาไว้ และสาเหตุอื่นนอกเหนือจากรายการที่มีการ
อทุธรณ์ ได้แก ่รายการปรับปรุงอาคารชั้น 6 อนัเกดิปัญหาจากการขาดบุคลากรในการออกแบบ แต่ทั้งนี้สามารถจดัหาผู้ออกแบบและกอ่หนี้
ผูกพันไว้แล้ว ในส่วนวงเงินคงเหลือจากรายการที่ไม่สามารถด าเนินการได้และวงเงินเหลือจา่ยจากรายการที่อทุธรณ์ ได้ท าการโอน
เปล่ียนแปลง และด าเนินการเบิกจา่ยงบประมาณที่จ าเป็นเรียบร้อยแล้ว

ผลิตภาพการผลิตของปัจจยัแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมข้ึน
แรงงานมีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น

แรงงานในและนอกระบบมีหลักประกันทางสังคม
สัดส่วนแรงงาน ทั้งในและนอกระบบที่อยู่ในระบบประกนัสังคม
ต่อผู้มีงานท าเพิ่มขึ้น (ไม่รวมนายจา้งและลูกจา้งรัฐบาล)
ก าลังแรงงานมีงานท า ได้รบัความคุ้มครอง มีความปลอดภัย
และคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี
ร้อยละของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการมีงานท า
ร้อยละของสถานประกอบกจิการที่ปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมายแรงงาน

ปัญหาด้านการใช้จา่ยงบประมาณ

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บรกิารกระทรวง

ผลการด าเนินงาน

อตัราการประสบอนัตรายจากการท างานลดลง
ร้อยละของยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานด้านการจดัการแรงงานของหน่วยงานในสังกดั

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

แรงงานได้รบัการพัฒนาฝีมือเพ่ือรองรบัความต้องการของ
ตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ
ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติ 
ได้รับอตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมือที่ก าหนดตามกฎหมาย
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ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   1) ตัวชี้วัดสัดส่วนแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบที่อยู่ในระบบประกนัสังคมต่อผู้มีงานท าเพิ่มขึ้น ต่ ากว่าแผนเนื่องจากการต้ังเป้าหมาย
ผลการด าเนินงานเป็นการประมาณการล่วงหน้า 2 ปี กล่าวคือ เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการประมาณการในปี พ.ศ. 2560 
มีรายละเอยีด ดังนี้
   - กลุ่มแรงงานในระบบ ประมาณการว่าจะมีแรงงานเข้าสู่ระบบประกนัสังคมตามมาตรา 33 และมาตรา 39 จ านวน 200,000 คน 
ผลการด าเนินการ ณ 30 กนัยายน 2562 มีแรงงานเพิ่มขึ้นจ านวน 211,000 คน สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 11,000 คน  
   - กลุ่มแรงงานนอกระบบ ประมาณการว่า จะมีแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกนัสังคมตามมาตรา 40 จ านวน 555,000 คน 
ผลการด าเนินการ ณ 30 กนัยายน 2562 มีผู้ประกนัตนเพิ่มขึ้นจ านวน 418,112 คน ต่ ากว่าเป้าหมายจ านวน 136,888 คน เนื่องจากแรงงาน
นอกระบบเป็นแรงงานที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านอาชีพ การศึกษา อกีทั้งการสมัครเป็นผู้ประกนัตนมาตรา 40 เป็นภาคสมัครใจ ทางเลือก
ชุดสิทธิประโยชน์ยังไม่ตรงตามความต้องการของบางกลุ่ม ส่งผลใหก้ารเข้าสู่ระบบประกนัสังคมของแรงงานนอกระบบยังไม่มากนัก 
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานประกนัสังคมได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการโดย 
     (1) ขยายอายุการเข้าเป็นผู้ประกนัตนมาตรา 40 จากอายุ 60 ปี เป็น 65 ปี 
     (2) ศึกษาพัฒนาสิทธิประโยชน์ใหจ้งูใจ
     (3) เพิ่มเครือข่ายในพื้นที่และชุมชน ในการประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร
     (4) เพิ่มช่องทางการรับสมัครและรับช าระเงินสมทบ ใหส้ะดวกย่ิงขึ้น โดยร่วมกบัภาครัฐและเอกชน
   2) ตัวชี้วัดอตัราการประสบอนัตรายจากการท างานลดลง
     - จ านวนลูกจา้งในระบบประกนัสังคมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจากมีการเร่งรัดการขึ้นทะเบียน
แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบ ท าใหจ้ านวนลูกจา้งที่เป็นฐานในการค านวณเพิ่มขึ้นมีผลใหอ้ตัราการประสบอนัตราย ในปี พ.ศ. 2561 ลดลง
อย่างมาก ซ่ึงในปี พ.ศ. 2562 จ านวนลูกจา้งมีแนวโน้มคงที่แต่ลูกจา้งต่างด้าวที่เข้าสู่ระบบใหม่จะเป็นปัจจยัส าคัญที่จะท าใหเ้กดิอบุัติเหตุจาก
การท างานเพิ่มขึ้นด้วยอปุสรรคทางด้านภาษา และวัฒนธรรมความปลอดภัยที่แตกต่าง ท าใหก้ารด าเนินการเพื่อลดอตัราการประสบอนัตราย
จากการท างานมีความท้าทายมากขึ้น
     - ร้อยละ 10 ของการประสบอนัตรายกรณีร้ายแรงมีสาเหตุจากยานพาหนะ ซ่ึงปัจจยัการจราจรบนท้องถนน ไม่สามารถควบคุมได้โดย
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพียงหน่วยงานเดียว
     - ต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ส านักงานประกนัสังคมได้ขยายความคุ้มครองสู่ลูกจา้งภาครัฐ ลูกจา้งสถานทูต แรงงานประมง เกษตร
และป่าไม้ (ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561) โดยเฉพาะอย่างย่ิงแรงงานประมง เกษตร และป่าไม้ จดัเป็นกลุ่มเส่ียงที่
ต้องเฝ้าระวังแต่กจิกรรมแผนงาน/โครงการ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับการจดัสรร
งบประมาณ ยังไม่ครอบคลุมลูกจา้งกลุ่มนี้
ข้อเสนอแนะ
    1) ส านักงานประกนัสังคมจะได้พัฒนาการประกนัสังคมตามมาตรา 40 ใหดี้ย่ิงขึ้น โดยมีมาตรการ เช่น การขยายอายุการเข้าเป็น
ผู้ประกนัตนมาตรา 40 จากอายุ 60 ปี เป็น 65 ปี การพัฒนาสิทธิประโยชน์ใหจ้งูใจมากย่ิงขึ้น การเพิ่มเครือข่ายในพื้นที่และชุมชน 
เพื่อประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร ตลอดจนเพิ่มช่องทางการรับสมัครและช าระเงินสมทบใหส้ะดวกย่ิงขึ้น โดยร่วมมือกบัภาครัฐและเอกชน
    2) นายจา้งที่ใช้แรงงานต่างด้าวต้องมีส่วนในการส่งเสริมความปลอดภัยในการท างานใหแ้กแ่รงงานต่างด้าวด้วย โดยอาจร่วมกบั
ภาครัฐในการพัฒนาและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ ตลอดจนจดัฝึกอบรม ใหค้วามรู้สร้างจติส านึกด้านความปลอดภัยในการท างาน  
เป็นภาษาของแรงงานต่างด้าว
    3) นายจา้งควรร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน เช่น กระทรวงคมนาคม กรมป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัย ฯลฯ ในการจดักจิกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนแกลู่กจา้งด้วย
    4) กระทรวงแรงงานจะได้พัฒนากฎหมายเกี่ยวกบัความปลอดภัยในการท างานใหส้อดคล้องกบัพระราชบัญญิตเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561 ตลอดจนการบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมความ
ปลอดภัยในการท างานใหแ้กแ่รงงานกลุ่มเป้าหมายต่อไป
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จ านวน ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ 

8,162.8389 - - 8,162.8389 7,029.5014 86.12 8,097.1749 99.20
4,933.3597 - - 4,933.3597 4,978.1784 100.91 5,081.8215 103.01

3,229.4792 - - 3,229.4792 2,051.3230 63.52 3,015.3534 93.37

ผลการเบิกจ่าย ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบสัง่ซ้ือ(PO))

รวม
รายจ่ายประจ า

รายจ่ายลงทนุ

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

(16) กระทรวงวัฒนธรรม

          ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ ส้ินปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
งบประมาณทั้งส้ิน 8,162.8389 ล้านบาท เบกิจ่ายแล้ว จ านวน 7,029.5014 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 86.12 และมีการก่อหนี้แล้ว 
จ านวน 8,097.1749 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 99.20
          - รายจ่ายประจ า จ านวน 4,933.3597 ล้านบาท เบกิจ่ายแล้ว จ านวน 4,978.1784 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 100.91 
และมีการก่อหนี้แล้ว จ านวน 5,081.8215 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 103.01
          - รายจ่ายลงทนุ จ านวน 3,229.4792 ล้านบาท เบกิจ่ายแล้ว จ านวน 2,051.3230 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 63.52 
และมีการก่อหนี้แล้ว จ านวน 3,015.3534 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 93.37

หน่วย : ล้านบาท

ผลสัมฤทธิแ์ละประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
    1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอด ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มากกว่า 1,300 กิจกรรม ในพื้นที่ 76 จังหวัด 
ทั่วประเทศมีประชาชนมีส่วนร่วม 85,302,960 คน (ประชาชน 1 คน เข้าร่วมกิจกรรมได้มากกว่า 1 กิจกรรม)
    2) ประชาชนมีความรัก ความภูมิใจในวัฒนธรรม ความเปน็ไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม จ านวนกว่า 900 กิจกรรม 
มีจ านวนประชาชนเข้าร่วม 28,274,700 คน (ประชาชน 1 คน เข้าร่วมกิจกรรมได้มากกว่า 1 กิจกรรม)
    3) ประเทศไทยมีรายได้จากการน าทนุวัฒนธรรมต่อยอดเปน็อุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
จากการด าเนินโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพกว่า 1,266,976,000 บาท และกิจกรรม/โครงการ
พฒันาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทศัน์ยังช่วยส่งเสริมการสร้างรายได้ของประทศในตลาดอุตสาหกรรมภาพยนตร์
เปน็จ านวนมาก
    4) ประชาชน เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จ านวนกว่า 
700 กิจกรรม ในพื้นที่ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร มีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 25,530,258 คน (ประชาชน 1 คน
เข้าร่วมกิจกรรมได้มากกว่า 1 กิจกรรม)
    5) ประเทศไทยมีความสัมพนัธ์ทางวัฒนธรรม และมีการเผยแพร่แลกเปล่ียนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมกับ
กลุ่มเปา้หมายผ่านการสานสัมพนัธ์ทางการทตู 314 กิจกรรม ใน 45 ประเทศ
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 ร้อยละ 5 5 100.00

1.2 ร้อยละ 70 70 100.00

1.3 ร้อยละ 5 5 100.00

1.4 ร้อยละ 70 70 100.00

2

2.1 ร้อยละ 50 50 100.00

2.2 ร้อยละ 5 5 100.00

2.3 ร้อยละ 70 70 100.00

2.4 ร้อยละ 5 5 100.00
3

3.1 ร้อยละ 50 50 100.00

3.2 ร้อยละ 50 50 100.00

3.3 ร้อยละ 5 5 100.00

3.4 ร้อยละ 50 50 100.00

4

4.1 ร้อยละ 85 85 100.00

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

องค์ความรู้การวิจัยด้านวัฒนธรรมได้รับการน าไปใช้เผยแพร่และ
ใช้ประโยชน์ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบการศึกษา
นานาชาติพื้นฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ... ขึน้ไป
เพิ่มขึน้

เยาวชนและประชาชนปฏิบติัตนที่สะทอ้นการมีศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึน้ร้อยละ... ต่อป ี(เทยีบจากฐาน 
1,000,000 คน)

ผลการด าเนินงาน

วัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ และสืบทอดอย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐาน
ประชาชนกลุ่มเปา้หมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม
กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพิ่มขึน้ไม่น้อยกว่า

ความพงึพอใจของประชาชนกลุ่มเปา้หมายต่อการน ามิติ
ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม แก้ไขปญัหาและพฒันา
จังหวัดชายแดนใต้ไม่น้อยกว่า

เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานและ
สร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึน้ ร้อยละ....ต่อปี
(เทยีบจากฐาน 400,000 คน)

องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการน าไปเผยแพร่
และใช้ประโยชน์ ไม่ต่ ากว่า
กระทรวงวัฒนธรรมมีกลไกและยกระดับการบริหาร
จัดการงานด้านวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ

ประชาชนกลุ่มเปา้หมายมีความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์
ความเปน็ไทยและพฒันาศักยภาพไทยสู่สากล ไม่น้อยกว่า

ประเทศไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
เพ่ิมมากข้ึน
มูลค่าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพิ่มขึน้ ไม่น้อยกว่า

แหล่งทอ่งเที่ยวทางวัฒนธรรมได้รับการพฒันาใหม้ีคุณภาพ
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดเพิ่มขึน้ ไม่น้อยกว่า
ประชาชนกลุ่มเปา้หมายมีความพงึพอใจต่อการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการเรียนรู้ ทางด้าน ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า

สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมได้รับการพฒันาคุณภาพเพิ่มขึน้
การบริหารจัดการความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
มีคุณภาพและมาตรฐาน

ค่าคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (ITA) ป ี2562 ไม่น้อยกว่า
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ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   1) ค่าก่อสร้างและควบคุมงานหอศิลปร่์วมสมัย วงเงินทั้งส้ิน 111,732,200 บาท มีการเบกิจ่ายล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างประสบปญัหา 
ขาดคนงาน และขาดสภาพคล่อง ท าใหไ้ม่สามารถส่งมอบงานได้ตามก าหนดซ่ึงการก่อสร้างได้แล้วเสร็จ  และเบกิจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่
11 ถึง งวดที่ 16 (งวดสุดทา้ย) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563
   2) โครงการตกแต่งภายในหอศิลปร่์วมสมัย วงเงินทั้งส้ิน 99,900,000 บาท ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังงบประมาณ 
24,540,500 บาท ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้ังงบประมาณ 75,359,500 บาท เนื่องจากความล่าช้าของการก่อสร้างและควบคุมงาน
หอศิลปร่์วมสมัย ท าใหก้ารส่งมอบพื้นที่ล่าช้ากว่าก าหนด โดยส่งมอบพื้นที่เพื่อใหผู้้รับจ้างเข้าด าเนินการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 
มีระยะเวลาด าเนินการ ตามสัญญา 270 วัน 10 งวดงาน (ก าหนดส่งมอบงานธันวาคม 2563)
   3) โครงการตกแต่งพพิธิภัณฑ์ธรณีพบิติัภัยสึนามิ งบประมาณ 30,000,000 บาท มีปญัหาอุปสรรคจากการส่งมอบ โครงการก่อสร้าง
อาคารพพิธิภัณฑ์กลางแจ้งธรณีพบิติัภัยสึนามิ ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกั่วปา่ จังหวัดพงังา ที่ล่าช้ากว่าก าหนดท าใหก้ารตกแต่ง
พพิธิภัณฑ์ ไม่เปน็ไปตามแผนที่ก าหนด โดยโครงการเร่ิมด าเนินการได้วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง 360 วัน

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
 -
ข้อเสนอแนะ
    1) รายการงบลงทนุ เร่งติดตามรายการงบลงทนุใหด้ าเนินการใหเ้ปน็ไปตามงวดงานในสัญญาและเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานในแต่ละ
งวดงานใหเ้ร่งเบกิจ่ายใหแ้ล้วเสร็จโดยเร็ว
    2) ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมของแบบรูปรายการและประมาณการก่อสร้าง ซ่ึงจะท าใหก้ารด าเนินการจัดซ่ึงจัดจ้างสามารถ
ด าเนินการได้ทนัท ีเมื่อพระราชบญัญัติงบประมาณประจ าปมีีผลบงัคับใช้และควรท าข้อตกลงกับทางส่วนราชการเกี่ยวกับหว้งระยะเวลา
การจัดสรรงบประมาณลงหน่วยปฏิบติัการระดับพื้นที่โดยพร้อมเพยีงกัน เพื่อใหม้ีการวางแผนบรูณาการท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้
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ผลการใช้จา่ยงบประมาณ

จ านวน รอ้ยละ  จ านวน  รอ้ยละ 

16,688.0210 - - 16,688.0210 14,948.1651 89.57 14,948.1651 89.57
11,527.3541 - - 11,527.3541 11,047.4896 95.84 11,047.4896 95.84
5,160.6669 - - 5,160.6669 3,900.6755 75.58 3,900.6755 75.58

    2) มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกจิที่เกดิจากการน าผลงานวิจยัและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ ผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดล้อม และ
การลงทุนวิจยัในเขตนวัตกรรมเป็นมูลค่า 3 เท่า จากงบประมาณที่กระทรวงได้รับ โดยมีมูลค่าผลกระทบสูงกว่า 64,000 ล้านบาท
    3) เกดิผลงานวิจยั พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถน าไปย่ืนขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจดัส่งข้อมูลใหส้ านักงบประมาณแล้ว จ านวน 528 ผลงาน
ซ่ึงเป็นผลงานวิจยัที่จะมีตลาดภาครัฐรองรับในการจดัซ้ือจดัจา้งผลงานที่เกดิจากฝีมือคนไทย

หมายเหตุ : ผลเบิกจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะตัดผล
การเบิกจา่ย ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 2562 เนื่องจากมีการโอนงบประมาณไปอยู่ภายใต้กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม

ก่อหน้ี (เบิกจา่ย+ใบสั่งซ้ือ(PO))

รวม
รายจา่ยประจ า
รายจา่ยลงทนุ

    1) การจดัสรรงบประมาณทางด้านการวิจยัและพัฒนา ท าใหเ้กดิการพัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจยัและสร้างนวัตกรรมใหก้บัประเทศ
รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งผลใหอ้นัดับรวมความสามารถการแข่งขันของประเทศ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (Scientific Infrastructure) ของประเทศตามการจดัอนัดับของ International Institute for 
Management Development : IMD  ดีขึ้น 4 อนัดับ จากอนัดับที่ 42 จากการรายงานของ IMD ในปี 2561 เป็นอนัดับที่ 38 ในปี 2562

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจา่ยประเภท
รายจา่ย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้จา่ยงบประมาณ

(17) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

          ผลการใช้จา่ยงบประมาณ พบว่า ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562 งบประมาณ
ทั้งส้ิน 16,688.0210 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 1,498.1651 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.57 และมีการกอ่หนี้แล้ว จ านวน 
14,948.1651 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.57

          - รายจา่ยประจ า จ านวน 11,527.3541 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 11,047.4896 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.84 และมี
การกอ่หนี้แล้ว จ านวน 11,047.4896  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.84
          - รายจา่ยลงทุน จ านวน 5,160.6669 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 3,900.6755 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.58 และมีการ
กอ่หนี้แล้ว จ านวน 3,900.6755 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.58

หน่วย : ล้านบาท
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 คน-ปี 23 21         91.30

1.2 คน 2,766,482 2,460,634         88.94
1.3 ราย 965 1,283       132.95

1.4 คน 5,089,200 5,520,573       108.48

1.5 ราย 48 68       141.67
1.6 คน 9 16 177.78

1.7 หลักสูตร 4 4       100.00

1.8 ร้อยละ 83 93.23       112.33

2

2.1 ล้านบาท  31,613.50 60,767.91       192.22

2.2 ร้อยละ 26 28.85       110.96

2.3 อนัดับ 40 38         95.00

2.4 ผลงาน 371 528       142.32

ร้อยละผลงานวิจยัและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ใหก้บัภาคการผลิตและบริการ 
และภาคธุรกจิ

พัฒนาก าลังคน และสรา้งความตระหนักด้านวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ
ประเทศ
บุคลากรด้านการวิจยัและพัฒนาแบบท างานเต็มเวลา (FTE) 
ต่อประชากร 10,000 คน-ปี

อนัดับรวมของความสามารถการแขง่ขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศตามการจดัอนัดับของ IMD
จ านวนผลงานวิจยั พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถน าไปย่ืนขอ
จดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทยอนุมัติ และจดัส่งข้อมูลใหส้ านักงบประมาณแล้ว

จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถใน
การแข่งขัน

จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
จ านวนนักวิจยัที่มีการแลกเปล่ียนกบัต่างประเทศ
จ านวนบุคลากรวิจยัและพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาค

มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกจิที่เกดิจากการน าผลงานวิจยั และ
พัฒนาไปใช้ประโยชน์

จ านวนหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมพัฒนา และสามารถ
มอบปริญญาบัตร

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ
สรา้งความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ
บรกิาร รวมทั้งพัฒนาการบรหิารจดัการด้านวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและนวัตกรรม

ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บรกิารกระทรวง



111

ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

2.5 ร้อยละ 71 85.71       120.72

2.6 คะแนน 83 87.65       105.60

2.7 ล้านบาท 1,400 1,855.34       132.52

2.8 เร่ือง 873 998       114.32

2.9 เร่ือง 50 55       110.00

3
3.1 ร้อยละ 4 22.6 565.00

3.2 ร้อยละ 80 52.14 65.18
3.3 รายการ 6,442 28,253 438.57

3.4 หอ้ง 6 48 800.00

4
4.1 ราย 214 421 196.73
4.2 ผลงาน 58 58 100.00
4.3 กจิการ 55 57 103.64
4.4 ล้านบาท 269 1,603.19 595.98
5

5.1 ล้านบาท 240 433 180.42
5.2 ผลงาน 3 6 200.00

5.3 ชุมชน/ท้องถิ่น 207 272 131.40

5.4 ราย 1,645 1,853 112.64จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกจิชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์

จ านวนกจิการที่เกดิขึ้นในเขตพื้นที่นวัตกรรม
มูลค่าการลงทุนวิจยัของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม
พัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม
จ านวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุ 
และผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ
จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เข้าไปช่วยพัฒนา

ร้อยละของการใหบ้ริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการขนาดใหญ่

จ านวนหอ้งปฏิบัติการรัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
สรา้งและพัฒนาเมืองเทคโนโลย ีและนวัตกรรม
จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม
จ านวนผลงานด้านนวัตกรรมที่เกดิขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม

จ านวนรายการวัดของหอ้งปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและ
รับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล

ผลการด าเนินงาน

ร้อยละการน าแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการ
ก ากบัแกไ้ขปัญหาของประเทศ
ผลคะแนนเฉล่ียระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการ
ด าเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลค่าโครงการวิจยัที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจยั
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลส าหรับรายจา่ยเพื่อการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
จ านวนเร่ืองที่เกดิจากการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศ
พัฒนาโครงการขนาดใหญ่และใช้ประโยชน์โครงสรา้งพ้ืนฐาน
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

5.5 คน 700 768 109.71

5.6 ระบบ 5 5 100.00

6

6.1 ร้อยละ 50 100 200.00

ข้อเสนอแนะ
    1) จดัท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณใหส้อดคล้องกบัหว้งระยะเวลาการด าเนินงานและการใช้จา่ยจริง
    2)  โครงการขนาดใหญ่ควรมีการจดัเตรียมความพร้อมของแบบรูปรายการและประมาณการค่าใช้จา่ย ซ่ึงจะท าใหส้ามารถด าเนินการ
จดัซ้ือจดัจา้งได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีมีผลบังคับใช้

    3) โครงการจดัต้ังศูนย์ไซโคลตรอนเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ (สทน.) ล่าช้า เนื่องจากวัสดุที่ใช้ท าเสาเข็มเจาะไม่พร้อมใช้งานตามแผนงาน
และสภาพอากาศที่มีฝนตกตามฤดูกาลท าใหง้านฐานรากอาคารล่าช้า

จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่น านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์
จ านวนระบบสนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ
เพ่ิมประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรแ์ละรงัสี
เพ่ือลดความเสี่ยงและความสูญเสียในชีวิตและทรพัยส์ิน
ร้อยละของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีมีระบบการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จา่ยงบประมาณ
    1) เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งรายการรายจา่ยลงทุนมีการประกาศจดัซ้ือจดัจา้งหลายคร้ัง ท าใหไ้ด้ผู้รับจา้งล่าช้าจงึไม่สามารถเบิกจา่ย
งบประมาณได้ตามแผนที่ก าหนดไว้
    2) รายการผูกพันงบประมาณเดิมต้องเบิกจา่ยจากเงินกนัเหล่ือมปีใหห้มดกอ่น จงึจะเบิกจา่ยจากงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ได้

ผลการด าเนินงาน

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
    1) โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง (มว.) มีการด าเนินการจดัจา้งกอ่สร้างของโครงการล่าช้ากว่า
แผนงานที่ก าหนดไว้ โดยต้องด าเนินการ 3 คร้ัง จงึได้ตัวผู้รับจา้ง ซ่ึงได้ด าเนินการสัญญากอ่สร้างและควบคุมงานแล้วเมื่อวันที่ 
27 สิงหาคม 2562 ปัจจบุันอยู่ระหว่างด าเนินการตามงวดงาน
    2) โครงการศูนย์นวัตกรรมแหง่อนาคต (Futurium) เนื่องจากโครงการได้รับการร้องเรียน ท าให ้อพ. ต้องยกเลิกการประกวดราคา 
และท าการจดัซ้ือจดัจา้งใหม่ ขณะนี้ได้ผู้ชนะการประกวดราคาแล้วจะเร่งด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป
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ผลการใช้จา่ยงบประมาณ

จ านวน รอ้ยละ  จ านวน  รอ้ยละ 

487,736.4134 - - 487,736.4134 468,293.0266 96.01 477,077.8318 97.81
439,063.3508 - - 439,063.3508 434,877.6291 99.05 435,782.5181 99.25
48,673.0626 - - 48,673.0626 33,415.3975 68.65 41,295.3137 84.84

รายจา่ยประจ า
รายจา่ยลงทนุ

หมายเหตุ : ผลเบิกจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ จะตัดผลเบิกจา่ยบางส่วน ณ ส้ินเดือน
กรกฎาคม 2562 เนื่องจากมีการโอนงบประมาณไปอยู่ภายใต้กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม

    1) ประชาชนได้รับการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพิ่มขึ้น 
กระทรวงศึกษาธิการจดัการศึกษาที่มีมาตรฐานและคุณภาพใหก้บัผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท (ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อธัยาศัย) ตลอดจนผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูใหม้ีคุณภาพ
สอดคล้องกบัการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ
    2) ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะภาพได้อย่างทั่วถึงและ
เสมอภาค กระทรวงศึกษาธิการจดัการศึกษาใหก้บัผู้เรียนทุกประเภทประกอบด้วย เด็กในระบบ เด็กนอกระบบ เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ 
เด็กที่ตกหล่น เด็กออกกลางคัน เป็นต้น ใหไ้ด้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาเพื่อสร้างโอกาส รวมถึงสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อใหผู้้เรียนใหไ้ด้รับการศึกษาอย่างทั้งถึงและ
เสมอภาค
    3) องค์ความรู้และส่ิงประดิษฐ์ที่สามารถน าไปใช้หรือแกไ้ขปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกระทรวงศึกษาธิการ
สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันการศึกษาใหพ้ัฒนาผลงานวิจยั นวัตกรรม องค์ความรู้และส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เพื่อน าไปใช้ประโยน์หรือ
แกไ้ขปัญหาชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจา่ย ก่อหน้ี (เบิกจา่ย+ใบสั่งซ้ือ(PO))

รวม

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้จา่ยงบประมาณ

(18) กระทรวงศึกษาธิการ

          ผลการใช้จา่ยงบประมาณ พบว่า ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562 งบประมาณ
ทั้งส้ิน 487,736.4134 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 468,293.0266 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.01 และมีการกอ่หนี้แล้ว จ านวน 
477,077.8318 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.81

          - รายจา่ยประจ า จ านวน 439,063.3508 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 434,877.6291 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.05 และมีการ
กอ่หนี้แล้ว จ านวน 435,782.5181  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.25
          - รายจา่ยลงทุน จ านวน 48,673.0626 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 33,415.3975 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.65 และมีการ
กอ่หนี้แล้ว จ านวน 41,295.3137 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.84

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจา่ย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 ร้อยละ 3                 -  - 

ร้อยละ 3                 -6.83 -227.67
ร้อยละ 3                 ไม่ได้มีการจดัสอบ

ร้อยละ 3                 -4.82 -160.67
ร้อยละ 3                 -4.60 -153.33
ร้อยละ 3                 -4.38 -146.00

ร้อยละ 3                 0.72 24.00
ร้อยละ 3                 ไม่ได้มีการจดัสอบ

ร้อยละ 3                 3.85 128.33
ร้อยละ 3                 -3.31 -110.33
ร้อยละ 3                 -6.03 -201.00

ร้อยละ 3                 -5.10 -170.00
ร้อยละ 3                 0.54 18.00
ร้อยละ 3                 -2.21 -73.67
ร้อยละ 3                 -5.31 -177.00
ร้อยละ 3                 -1.31 -43.67

ร้อยละ 3                 -1.60 -53.33
ร้อยละ 3                 -2.88 -96.00

ภาษาองักฤษ

สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาองักฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

O-NET ม.6

คณิตศาสตร์

ประชาชนได้รบัการศึกษาและการเรยีนรู้ตลอดชีวิตที่มี
มาตรฐานคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
ค่าคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ (O-NET, 
V-NET) เพิ่มขึ้น

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บรกิารกระทรวง

ผลการด าเนินงาน

ผลต่างค่าเฉล่ีย ปี 2561 เทียบ 2562

วิทยาศาสตร์

ในแต่ละปีของการทดสอบมีจ านวนผู้เข้าสอบที่แตกต่างกนั และข้อสอบมีความยากง่ายต่างกนั ส าหรับการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ีย
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามตัวชี้วัดนี้เป็นการเปรียบเทียบเพื่อศึกษาแนวโน้มของผลการจดัการศึกษาใหก้บัผู้เรียน
จ าแนกเป็นรายวิชา เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาต่อไป
   - ค่าเฉล่ียผลคะแนนการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) อาจไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบได้จริงในเชิงสถิติ เนื่องจากในแต่ละ
ปีของการทดสอบ มีจ านวนผู้เข้าสอบที่แตกต่างกนั และข้อสอบมีความยากง่ายต่างกนั ส าหรับการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตามตัวชี้วัดนี้ เป็นการเปรียบเทียบเพื่อศึกษาแนวโน้มของผลการจดัการศึกษาใหก้บัผู้เรียนเพื่อน าไปสู่
การปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาต่อไป

หมายเหตุ : 
   - ค่าเฉล่ียผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET) อาจไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบได้จริงในเชิงสถิติ เนื่องจาก

ภาษาไทย
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาองักฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

O-NET ม.3
ภาษาไทย

ผลต่างค่าเฉล่ีย ปี 2561 เทียบ 2562

ผลต่างค่าเฉล่ีย ปี 2561 เทียบ 2562

V-Net
ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ปวช. 3
ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ปวช. 2

O-NET ป.6
ภาษาไทย
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

1.2 คน 328,200 198,919         60.61

1.3 รอ้ยละ 85 71.58         84.21

1.4 ร้อยละ 90 86.37         95.97

1.5 ร้อยละ 70 172.58       246.54

1.6 คน 24,880 42,084 169.15

1.7 ร้อยละ 100 109.32       109.32

1.8 ร้อยละ 85  -  - 

ร้อยละ 85 66.31         78.01
ร้อยละ 85 58.30         68.59

1.9 ร้อยละ 90 78.80         87.56
1.10 สัดส่วน 74/26 79/21             -   
1.11 สัดส่วน 38/62 38/62             -   

1.12 ร้อยละ 10 0.68           6.80

2

2.1 ร้อยละ 100 100 100.00

2.2 ร้อยละ 85 85.75 100.88

2.3 ร้อยละ 70 85.35 121.93
2.4 คน 3,393,822 4,512,679 132.97

จ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ

ผลการด าเนินงาน

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และ
ระดับอดุมศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระในสาขา
ที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษาต่อ)

ร้อยละความพึงพอใจของนายจา้ง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอดุมศึกษา
ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะอาชีพ
ระยะส้ันสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนาตนเองได้

จ านวนผู้เรียนที่เข้ารับการจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบั
การท างาน (ทวิภาคี/สหกจิศึกษา)

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านการประเมินตนเองระดับ
ดีเย่ียม

ร้อยละการอา่นของคนไทยเพิ่มขึ้น
สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา
ต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4)
ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่า ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าเพิ่มขึ้น

ระดับปฐมวัย   
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จ านวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ได้รับโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาสมรรถภาพ (นักเรียนใน
โรงเรียนศึกษาพิเศษ เด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ นักเรียน
ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ์นักเรียนพิการในโรงเรียนเรียนรวม
นักเรียนยากจนในโรงเรียนปกติ)

การสรา้งโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับประชาชน
อยา่งทั่วถึง และเสมอภาค
ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอดุหนุนและ
การช่วยเหลือค่าใช้จา่ยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมกบัสภาวะ
ทางเศรษฐกจิและสังคมในปัจจบุัน

อตัราการเข้าเรียนสุทธิในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รวม กศน.)

อตัราการเข้าเรียนระดับอดุมศึกษาขั้นปีที่ 1
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

2.5 คน 18,000,000 24,114,252 133.97

2.6 ร้อยละ 80 94.07 117.59

2.7 ร้อยละ 100 100 100.00

2.8 ร้อยละ 80 84.21 105.26

2.9 ร้อยละ 80 84 105.00

3

3.1 ร้อยละ 75 100.33 133.77

   5) กรณีงบลงทุนผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซ่ึงมีการลงนามในสัญญาล่าช้ามาต้ังแต่ปีงบประมาณต้ังต้น ท าใหก้ระทบถึงการเบิกจา่ย
งบประมาณ ที่ต้องเบิกจา่ยจากเงินที่กนัไว้เบิกเหล่ือมปีกอ่นแล้วจงึเบิกเงินปีปัจจบุันได้

    2) การเปิดภาคเรียนของสถาบันอดุมศึกษาตามประชาคมอาเซียนไม่ตรงกบัปีงบประมาณ ซ่ึงในช่วงปิดภาคเรียนการจดัการเรียนการสอน
การวิจยั การบริการวิชาการ รวมถึงกจิกรรมนักศึกษาต่าง ๆ ที่ต้องใช้ทรัพยากร และงบประมาณในการด าเนินการจะมีการชะลอการใช้จา่ย
งบประมาณ

    1) การเบิกจา่ยงบประมาณบางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลา/แผนที่ก าหนด เนื่องจากมีการปรับแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

    4) การด าเนินงานในส่วนของรายจา่ยลงทุน พบว่ามีปัญหา เช่น สภาพพื้นที่กอ่สร้างมีปัญหา/ปัญหาด้านลูกจา้ง ท าใหก้ารปฏิบัติงานล่าช้า 
หรือผู้รับจา้งทิ้งงาน ต้องหาผู้รับจา้งรายใหม่ ท าใหต้้องเสนอขอความเหน็ชอบความเหมาะสมของราคากอ่สร้างรวมถึงขออนุมัติเพิ่มวงเงิน
กอ่หนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณพร้อมทั้งขยายเวลาระยะหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

    3) โครงการ/รายการที่มีลักษณะเป็นรายจา่ยประจ า เช่น ค่าจา้งบ ารุงรักษา เนื่องจากมีกระบวนการตรวจรับงาน และเบิกจา่ยตาม
การด าเนินงานจริง ท าใหบ้างรายการเบิกจา่ยไม่ทันภายในปีงบประมาณ

ปัญหาด้านการใช้จา่ยงบประมาณ

จ านวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ที่จดั
การศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning)
ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม

ผลการด าเนินงาน

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อ
ระบบสวัสดิการ และการบริหารงานบุคคล
ร้อยละของความส าเร็จ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ มีผลสัมฤทธ์ิ
ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ
ผลงานวิจยั นวัตกรรม องค์ความรู้และงานสรา้งสรรค์ 
ที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ
ร้อยละขององค์ความรู้และส่ิงประดิษฐ์ที่น าไปใช้หรือแกไ้ขปัญหา
ชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
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    3) จดัท าคู่มือระบบการจดัเกบ็ข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางเดียวกนั
    4) จดัใหม้ีการเร่งรัดติดตามการรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ เพื่อใหเ้กดิความรวดเร็วขึ้น

ปัญหาด้านการด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ
    1) ควรมีการทบทวนการก าหนดตัวชี้วัดใหม้ีความชัดเจน และสะท้อนถึงผลลัพธ์ของโครงการอย่างแท้จริง

    5) จดัท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณใหส้อดคล้องกบัหว้งระยะเวลาการด าเนินงานและการใช้จา่ยจริง

    1) หน่วยงานบางส่วนมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างภายใน ส่งผลใหต้้องมีการปรับปรุงรายละเอยีดการด าเนินงานโครงการใหม้ี
ความสอดคล้อง เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    2) การด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งตามพระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มีขั้นตอนและระยะเวลาที่ชัดเจน ท าใหบ้างโครงการ/รายการไม่สามารถด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งใหแ้ล้วเสร็จ ได้ภายในคร้ังเดียว
จงึไม่เป็นไปตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้งที่ก าหนดไว้
    3) ความเข้าใจที่ไม่ตรงกนัในด้านการด าเนินงานโครงการระหว่างหน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ ส่งผลใหก้ารด าเนินโครงการมีความล่าช้า
    4) การจดัเกบ็ข้อมูลทางการศึกษาที่ต้องจดัเกบ็ร่วมกนัในหลายหน่วยงานมีความล่าช้า เนื่องจากมีความละเอยีดและซับซ้อนในการ
พิจารณาข้อมูลเพื่อการจดัเกบ็
    5) การรายงานข้อมูลบางส่วนมีความล่าช้า เนื่องจากต้องเกบ็ข้อมูลจากหน่วยงานในระดับพื้นที่
    6) การจดัเกบ็ข้อมูลเชิงสถิติทางการศึกษา จ าเป็นต้องมีข้อมูลที่มีความถูกต้องและครบถ้วน จงึจะประมวลผลได้ ส่งผลใหบ้างตัวชี้วัด  
ยังไม่สามารถรายงานข้อมูลได้เป็นปัจจบุัน
    7) ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดบางตัวจะเป็นของปีงบประมาณกอ่นหน้า ซ่ึงอาจจะไม่สะท้อนประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
งบประมาณในปีปัจจบุัน

    2) จดัท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจตรงกนัระหว่างหน่วยงาน
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ผลการใช้จา่ยงบประมาณ

จ านวน รอ้ยละ  จ านวน  รอ้ยละ 

270,589.1680 - - 270,589.1680 265,835.0224 98.24 271,659.0908 100.40
246,364.2587 - - 246,364.2587 248,517.2114 100.87 248,590.4184 100.90
24,224.9093 - - 24,224.9093 17,317.8110 71.49 23,068.6724 95.23

ก่อหน้ี (เบิกจา่ย+ใบสั่งซ้ือ(PO))

รวม
รายจา่ยประจ า
รายจา่ยลงทนุ

   1) ประชาชนทุกกลุ่มวัย ได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
     - ผลิตแพทย์และการกระจายแพทย์ไปสู่ชนบท และกระจายโอกาสทางการศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ไปสู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค
มากขึ้น
     - ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว จ านวน 171,983 คน จากเป้าหมายของปี 2562 จ านวน 180,000 คน
     - จดัท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการก าหนดและประมาณการค่าใช้จา่ยชุดสิทธิประโยชน์หลัก และชุดสิทธิประโยชน์เสริม

   2) หน่วยบริการสุขภาพในทุกระดับได้รับการพัฒนาใหม้ีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น
     - หน่วยแพทย์เคล่ือนที่ พอ.สว. ออกปฏิบัติงาน  ในปี 2562 มีผู้มารับบริการรักษาหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ พอ.สว. 
จ านวน 355,361 ราย จ านวน 59 จงัหวัด
     - มีจ านวนศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุขได้รับการพัฒนารองรับการใหบ้ริการ จ านวน 76 แหง่
     - พัฒนาระบบคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ในการดูแลเด็กกลุ่มเส่ียง 
ส่วนเด็กกลุ่มปกติมีการเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างอคิีวใหแ้กเ่ด็ก

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้จา่ยงบประมาณ

ประเภท
รายจา่ย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม

พ.ร.บ.โอน
งบประมาณ 

รวมวงเงิน
งบประมาณ 

ผลการเบิกจา่ย

(19) กระทรวงสาธารณสุข
          ผลการใช้จา่ยงบประมาณ พบว่า ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562 
งบประมาณทั้งส้ิน 270,589.1680 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 265,835.0224 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.24 และมีการกอ่หนี้แล้ว 
จ านวน 271,659.0908 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.40

          - รายจา่ยประจ า จ านวน 246,364.2587 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 248,517.2114 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.87 
และมีการกอ่หนี้แล้ว จ านวน 248,590.4184 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.90

          - รายจา่ยลงทุน จ านวน 24,224.9093 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 17,317.8110 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.49 และมีการ
กอ่หนี้แล้ว จ านวน 23,068.6724 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.23

หน่วย : ล้านบาท
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

1
1.1 ร้อยละ 18 18.15 100.83

1.2 ร้อยละ 80 99.80 124.75

1.3 ร้อยละ 20 90.79 453.95
1.4 ร้อยละ 10 11.67 116.70

1.5 จงัหวัด 13 13 100.00

1.6 ร้อยละ 85 85.16 100.19
2

2.1 ร้อยละ 80 99.66 124.58
2.2 พันคน 38 29 123.68

3
3.1 แสนคน 14 13.75 101.79
3.2 แสนคน 6.3 6.3 100.00
3.3 ร้อยละ 90 96 106.67

3.4 ร้อยละ 40 70.75 176.68
4

4.1 ร้อยละ 70 89 127.14
4.2 ร้อยละ 100 99 99.39

4.3 ร้อยละ 80 80.40 100.50
4.4 ร้อยละ 50 70.10 140.20

4.5 ร้อยละ 4 0.33 191.75
4.6 ร้อยละ 88 93.69 106.47

ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ 
(Primary Care Cluster)

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN &  CLEAN Hospital ระดับดีมาก
ประชาชนเข้าถึงบรกิารทางการแพทยแ์ละสุขภาพอยา่งทั่วถึง
และเป็นธรรม
ร้อยละของจงัหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ รพศ./รพท.รพ.สังกดักรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค 
และกรมสุขภาพจติ มีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
ร้อยละ รพช. มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว
ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ไม่เกนิ
อตัราการคงอยู่ของบุคลากรด้านสุขภาพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละของจงัหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการ (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) (ขั้นที่ 2)

ร้อยละของผู้ปวยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
อตัราการเสียชีวิตของผู้เจบ็ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง 
ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) 
ไม่น้อยกว่า

จ านวนเมืองสมุนไพร

อตัราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี
เด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า
อตัราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี 
ไม่เกนิต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี
ประชาชนได้รบัการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
อตัราการเสียชีวิตจากการบาดเจบ็ทางถนน ไม่เกนิต่อประชากร
อตัราการฆา่ตัวตายส าเร็จ ไม่เกนิต่อประชากร

ประชาชนได้รบับรกิารทางการแพทยท์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บรกิารกระทรวง

ผลการด าเนินงาน
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    ตัวชี้วัดเร่ือง ร้อยละโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกดักรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจติ 
มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีหน่วยงานที่ได้รับการประเมินผ่านการรับรอง HA ขั้น 2 
ในเดือนกนัยายน 2562 ท าใหไ้ม่สามารถย่ืนรับรองในขั้นที่ 3 ได้ทันในปีงบประมาณ 2562

ข้อเสนอแนะ
    รายการงบลงทุน ควรมีการจดัเตรียมความพร้อมของแบบรูปรายการ ประมาณการค่ากอ่สร้าง การส ารวจพื้นที่ด าเนินการจริง 
และการจดัท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมกอ่นการขอรับจดัสรรงบประมาณ เพื่อใหส้ามารถด าเนินการได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีมีผลบังคับใช้ และควรซักซ้อมความเข้าใจในเร่ืองกระบวนการเตรียมความพร้อมของรายการ รวมทั้ง
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งกบัหน่วยงานในระดับพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหส้ามารถด าเนินการได้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณที่ก าหนด

ปัญหาด้านการด าเนินงาน

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จา่ยงบประมาณ
   เนื่องจากรายจา่ยลงทุน เกดิปัญหาผู้รับจา้งทิ้งงาน และไม่สามารถหาผู้รับจา้งรายใหม่ได้ทันภายในปีงบประมาณ มีขั้นตอนการจดัท า
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท าใหล้งนามในสัญญาล่าช้า และมีบางรายการที่ต้องเบิกจา่ยตามงวดงาน
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จ านวน รอ้ยละ  จ านวน  รอ้ยละ 

5,478.1637 - - 5,478.1637 5,090.8214 92.93 5,444.6946 99.39
4,588.9106 - - 4,588.9106 4,482.2329 97.68 4,603.9727 100.33

889.2531 - - 889.2531 608.5885 68.44 840.7219 94.54รายจ่ายลงทุน

ผลสัมฤทธิแ์ละประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการใช้จ่ายงบประมาณ

(20) กระทรวงอุตสาหกรรม

          ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ ส้ินปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 งบประมาณทั้งส้ิน
 5,478.1637 ล้านบาท เบกิจ่ายแล้ว จ านวน 5,090.8214 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 92.93  และมีการก่อหนี้แล้ว จ านวน 5,444.6946
ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 99.39
          - รายจ่ายประจ า จ านวน 4,588.9106 ล้านบาท เบกิจ่ายแล้ว จ านวน 4,482.2329 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 97.68  และมีการ
ก่อหนี้แล้ว จ านวน 4,603.9727 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 100.33
           - รายจ่ายลงทนุ จ านวน 889.2531  ล้านบาท เบกิจ่ายแล้ว จ านวน 608.5885 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 68.44  และมีการก่อหนี้แล้ว
 จ านวน 840.7219 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 94.54

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน
งบประมาณ

รวมวงเงิน
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบสัง่ซ้ือ(PO))

รวม
รายจ่ายประจ า

     การด าเนินงานโครงการ/กจิกรรมตามตัวชีวั้ดที่ส าคัญภายใต้เป้าหมายการให้บริการกระทรวง จ านวน 4 เป้าหมาย 6 ตัวชีวั้ด สามารถสรุป
ในภาพรวมได้ดังนี้
   1) ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม เน้นการใช้เทคโนโลยีขัน้สูงและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและสู่ระดับสากล โดยมีนโยบายหลักเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ส าคัญ ได้แก ่นโยบาย 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S-Curve และ New S-Curve โดยปัจจบุันได้มีการขับเคล่ือนผ่านมาตรการที่ส าคัญ ได้แก ่
     - มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศ มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิ ผู้ประกอบการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน 9 ราย ก าลังการผลิต 411,200 คัน/ปี  ผลให้เกดิการลงทุนรวม 53,795 ล้านบาท ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการติดต้ัง
สถานีอัดประจไุฟฟ้า 82 หัวจา่ย และจดัต้ังศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติได้รับการรับรองตามมาตรฐาน R117 รวมทั้งก าหนดเง่ือนไข
กระบวนการผลิตที่มีสาระส าคัญของชิน้ส่วนหลัก  Core Technology ได้แก ่(1) แบตเตอร่ี  (2) Battery Management System (BMS) (3) 
มอเตอร์ลากจงู (4) Drive Controller Unit (DCU)  เพื่อให้เกดิการถ่ายทอดเทคโนโลยีขัน้สูงมายังประเทศไทย
     - มาตรการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  มีผลการด าเนินงาน อาทิ  มีผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนคิดเป็น มูลค่ากว่า 9,985 ล้านบาท จดัต้ังศูนย์
 Industry Transformation Center  105 แห่ง มี System Integrator (SI) ได้รับการขึน้ทะเบียนกบั Center of Robotics Excellence (CoRE)
 42 กจิการ รวมทั้งมีผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา SI และผู้ใช้ที่มีความพร้อม 1,250 คน
     - มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 มีผลการด าเนินงาน อาทิ เกดิการลงทุนใน EEC (9,740 ล้านบาท)      
จ.นครสวรรค์และก าแพงเพชร (41,000 ล้านบาท : phase 1 7,400 ล้านบาท) นอกจากนีไ้ด้ขยายผลการพัฒนาเศรษฐกจิชีวภาพ (Bioeconomy)
เชิงพื้นที่ที่มีศักยภาพของประเทศ โดยได้ผลักดัน ช่วยเหลือ และกระตุ้นผู้ประกอบการให้เกดิการลงทุนจดัต้ัง Bio Hub ใน 3 จงัหวัด คือ 
จ.ฉะเชิงเทรา จ.ลพบุรี จ.อุบลราชธานี และส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มีก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีวภาพแล้ว จ านวน 
13 เร่ือง รวมถึงได้มีการพัฒนาบริหารจดัการข้อมูลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ผ่านระบบการจดัการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
โดยเป็นการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและการบริการภาครัฐ ให้พร้อมรองรับกบัข้อมูลจ านวนมากที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และพัฒนา
ปรับปรุงข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมให้ครอบคลุม เท่าทันสถานการณ์หรือปัจจยัต่างๆ ที่จะเกดิขึน้ เพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นช่องทางในการ
ให้บริการกบัผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

1
1.1 ล้านตันต่อปี 1.56 1.34 85.90

1.2 จงัหวัด 15 15 100.00
2

2.1 ร้อยละ 67 74.70 111.49

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บรกิารกระทรวง

ผลการด าเนินงาน

อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม
ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจดัการ
อย่างถูกต้อง

พัฒนาและยกระดับพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มสูส่ากล
ร้อยละของจ านวนผู้ประกอบการวิสาหกจิที่ได้รับการพัฒนามีผลิตภาพ
เพิ่มขึน้ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

    2) วางรากฐานและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วยการยกระดับผลิตภาพสถานประกอบการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม
และระบบบริหารจดัการสมัยใหม่ ซ่ึงขณะนี ้มีผลการด าเนินการเข้าให้ค าปรึกษาเกีย่วกบัการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสถานประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการ 103 สถานประกอบการ อีกทั้งยังมีการเพิ่มผลิตภาพบุคลากรด้วยการยกระดับผลิตภาพแรงงานให้มีทักษะสามารถตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงของภาคอุตสาหกรรม จ านวน 3,403 คน ซ่ึงการด าเนินงานดังกล่าว จะน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิให้สถานประกอบการมีผลิตภาพเพิ่มขึน้
อย่างน้อยร้อยละ 10
   3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกจิชุมชนและพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล  ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม วิสาหกจิชุมชน และผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมุง่เน้นพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรอบด้าน
น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศรวมทั้ง
สร้างเครือข่ายและเชือ่มโยงธุรกจิที่เข้มแข็ง ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนเศรษฐกจิด้วยนวัตกรรม อีกทั้งส่งเสริมพัฒนางานด้านการออกแบบ
เพิ่มมูลค่าทางด้านการผลิตความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้เกดิการพัฒนาและมีความรู้ความเข้าใจต่อยอดการผลิตสร้างโอกาสให้นักออกแบบ
ได้พัฒนาศักยภาพต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม เติมเต็มองค์ความรู้ใหม่สร้างและแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกนัสร้างผู้ประกอบการใหม่โดย
มุง่เน้นการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการจดัการธุรกจิของผู้ประกอบการ อาทิ การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ การผลิต
การตลาด การบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจดัการด้านการเงิน และการเชือ่มโยงธุรกจิ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการน า
เทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาทักษะด้านการผลิต การบริหารและจดัการ
โลจสิติกส์ เป็นต้น ตลอดจนเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกจิให้กบัผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน และวิสาหกจิชุมชน เพิ่มศักยภาพ
เพื่อเชือ่มโยงสู่ตลาดสากลอย่างย่ังยืนผ่านการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ มีเป้าหมายรวม 2,850 กจิการ 17,555 คน 2,227 ราย
35 กลุ่ม 2,047 ผลิตภัณฑ์ โดยมีวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกจิชุมชน และผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเสร็จส้ินแล้ว 2,918
กจิการ 19,181 คน 2,269 ราย 35 กลุ่ม 2,091 ผลิตภัณฑ์ ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 107.20 และในการประเมินเบื้องต้นวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม วิสาหกจิชุมชน และผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนามีผลิตภาพเพิ่มขึน้ร้อยละ 74.70 สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด
(ร้อยละ 67) และมีมูลค่าทางเศรษฐกจิเพิ่มขึน้กว่า 15,000 ล้านบาท
   4) อุตสาหกรรมเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมมุง่เน้นการด าเนินกจิการที่เป็นมิตรกบัสังคมและส่ิงแวดล้อม
ตลอดจนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้พัฒนาสู่ความย่ังยืนทั้งนี ้จงึได้ส่งเสริมและก ากบัให้มีการจดัการกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบ
การจดัการที่ถูกต้อง โดยมีผลปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจดัการอย่างถูกต้อง จ านวน 1.33 ล้านตัน 
รวมถึง ยังได้มีการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมพัฒนาสู่ความย่ังยืน ซ่ึงได้ด าเนินการพัฒนาและยกระดับพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
15 จงัหวัด โดยให้ค าแนะน าปรึกษาเชิงลึกตามตัวชีวั้ดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เกีย่วข้องกบัโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ผ่านเกณฑ์
ตัวชีวั้ดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับที่ 2 และระดับที่ 3  ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินการพัฒนาและยกระดับพื้นที่
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้ระดับที่ 4 จ านวน 1 จงัหวัด 2 พื้นที่ และระดับที่ 2 จ านวน 14 จงัหวัด 16 พื้นที่
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

2.2 ร้อยละ 69 75.04 108.75

3
3.1 ร้อยละ 10 24.20 242.00
4

4.1 ร้อยละ 2.50 0.80 32.00
หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 4.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม เปน็ข้อมูลช่วง ตุลาคม พ.ศ. 2561 - กันยายน พ.ศ. 2562

    1) งบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ไม่สามารถเบิกจา่ยให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ เนือ่งจากบางหน่วยงาน ไม่สามารถ
ด าเนินการให้เป็นไปตามตัวชีวั้ดของหน่วยงานเจา้ภาพได้ ท าให้มีงบประมาณเหลือจา่ย และงบประมาณดังกล่าวไม่สามารถโอนเปล่ียนแปลงมาใช้
อย่างอื่นได้
    2) การเบิกจา่ยรายจา่ยลงทุนต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด เนือ่งจากต้องมีการจดัซ้ือจดัจา้งหลายคร้ัง มีขัน้ตอน/ระยะเวลาด าเนินงานที่ชัดเจน
ไม่สามารถลดขัน้ตอนได้ซ่ึงปัญหาส่วนใหญ่เกดิจากไม่สามารถด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งให้แล้วเสร็จภายในคร้ังเดียวท าให้ไม่เป็นไปตามแผนการจดัซ้ือ
จดัจา้ง เช่น คุณสมบัติของผู้เสนอราคาไม่ตรงตามประกาศเชิญชวน มีผู้เข้าประมูลเพียงรายเดียว  มีการวิจารณ์ร่างขอบเขตงาน (TOR) หลายคร้ัง
ท าให้ต้องมีการปรับปรุงและแกไ้ขร่างขอบเขตงาน (TOR) ตามผลการวิจารณ์ ท าให้ต้องเร่ิมกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งใหม่และรายการครุภัณฑ์
บางรายการจะต้องจดัซ้ือจากต่างประเทศจงึไม่สามารถเบิกจา่ยได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาด้านการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน

    1)  ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจดัการอย่างถูกต้อง ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย เนือ่งมาจาก
โรงงานบางรายยังไม่เข้าใจกฎหมายเกีย่วกบัการจดัการกากอุตสาหกรรม และโรงงานผู้รับก าจดั /บ าบัดของเสียอันตรายมีจ ากดั และกระจกุตัว
อยู่ในบริเวณพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่น ท าให้โรงงานขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลที่มีกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายในปริมาณน้อย
ไม่สามารถเข้าถึงการจดัการที่ถูกต้องตามกฎหมายได้

ร้อยละของจ านวนผู้ประกอบการวิสาหกจิที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
มีมูลค่าเพิ่มขึน้

วางรากฐานและเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ผลิตภาพการผลิตของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึน้เฉล่ีย
ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

    2) ตัวชีวั้ดที่ 1.4  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน เนือ่งจากเศรษฐกจิโลกชะลอตัวและ
ค่าเงินบาทแข็งค่าอย่างต่อเนือ่ง
ข้อเสนอแนะ
    1) รายจา่ยประจ า ควรด าเนินการติดตาม เร่งรัดการใช้จา่ยงบประมาณและก ากบัดูแลการใช้จา่ยงบประมาณและการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้

    2) รายจา่ยลงทุน เร่งรัดติดตามรายการงบลงทุนให้ด าเนินการให้เป็นไปตามงวดงานในสัญญาและเมือ่ผู้รับจา้งส่งมอบงานในแต่ละงวดให้เร่ง
เบิกจา่ยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
    3) ควรให้ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบักฎหมายที่เกีย่วข้องกบัการจดัการกากอุตสาหกรรมและโรงงานผู้รับก าจดั/บ าบัดของเสียอันตราย
เพื่อให้การปฎิบัติงานถูกต้องตามกฎหมายและแกไ้ขปัญหาให้กบัโรงงานขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลที่มีกากอุสาหกรรมที่เป็นอันตรายสามารถ
เข้าถึงการจดัการที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ ทั้งนี ้ควรเข้าไปเป็นที่ปรึกษาและติดตามอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งมีการประชุมติดตามผล
การด าเนินงานอย่างเหมาะสม
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ผลการใช้จา่ยงบประมาณ

จ านวน รอ้ยละ  จ านวน  รอ้ยละ 

129,505.5000 - - 129,505.5000 120,331.0804 92.92 127,640.5503 98.56
106,226.7118 - - 106,226.7118 106,571.4412 100.32 107,618.7861 101.31
23,278.7882 - - 23,278.7882 13,759.6392 59.11 20,021.7642 86.01

(21) ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 
      และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจา่ย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจา่ย ก่อหน้ี (เบิกจา่ย+ใบสั่งซ้ือ(PO))

   แผนการปฏิรูประบบวิจยัและนวัตกรรมของประเทศที่สามารถก าหนดเป้าหมายและทิศทางในการแกไ้ขปัญหาและพัฒนาประเทศได้
อย่างเป็นรูปธรรม
4. ส านักงานราชบัณฑิตยสภา
   ประชาชนไทยมีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่ส านักงานราชบัณฑิตยสภาเผยแพร่และสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้จา่ยงบประมาณ 
1. ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
   1) คณะสงฆแ์ละบุคลากรของวัดมีศักยภาพด้านการบริหารจดัการที่ดี เป็นศูนย์กลางชุมชน ส่งเสริมเผยแผ่หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติรวมทั้งการจดัการศาสนสมบัติ
   2) พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เพื่อเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะหแ์ละมีศักยภาพสอดคล้อง
กบัทิศทางประเทศ
   3) พุทธศาสนสถานได้รับการบูรณะและพัฒนาใหม้ีความมั่นคงแข็งแรง เหมาะสมกบัการประกอบกจิกรรมทางพระพุทธศาสนา
   4) ศาสนทายาทมีความความสามารถในการเผยแผ่หลักธรรมและพระพุทธศาสนา
   5) ประชาชนได้น าหลักธรรมมาใช้อย่างถูกต้อง
2. ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
   โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ท าใหป้ระชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่าง
ย่ังยืนตามแนวทางพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
3. ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ

          ผลการใช้จา่ยงบประมาณ พบว่า ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562 
งบประมาณทั้งส้ิน 129,505.5000 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 120,331.0804 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.92 และมีการกอ่หนี้แล้ว 
จ านวน 127,640.5503 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.56

          - รายจา่ยประจ า จ านวน 106,226.7118 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 106,571.4412 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.32 และ
มีการกอ่หนี้แล้ว จ านวน 107,618.7861 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.31
          - รายจา่ยลงทุน จ านวน 23,278.7882 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 13,759.6392 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.11 และมีการ
กอ่หนี้แล้ว จ านวน 20,021.7642 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.01

รวม
รายจา่ยประจ า
รายจา่ยลงทนุ
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5. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
   1) การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
     - ส านักงานต ารวจแหง่ชาติได้ด าเนินการจดัการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยเฉพาะพื้นที่ที่มี
การเสด็จฯ แล้ว 1 คร้ัง/ปี/หน่วย คิดเป็นร้อยละ 100
     - การถวายความปลอดภัยในการเสด็จของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ในเส้นทางที่หมายเสด็จที่เป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปอย่างสมพระเกยีรติต้องตามพระราชประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 100
   2) เป้าหมายหน่วยงาน : บังคับใช้กฎหมาย ป้องกนัปราบปรามการกระท าผิดทางอาญา อ านวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
     - การควบคุมคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใหจ้ านวนคดีลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ีย 
3 ปีงบประมาณย้อนหลัง ลดลงร้อยละ 8.88 (70,300 คดี จาก 77,153 คดี) คิดเป็นร้อยละ 177.60
     - ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกนิร้อยละ 39.98 คิดเป็นร้อยละ 99.95
   3) เป้าหมายหน่วยงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจกัร
     - เหตุการณ์กอ่เหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกบัจ านวน
เหตุการณ์ฯ 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 2559 – 2561) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 สามารถควบคุมปริมาณเหตุการณ์กอ่เหตุรุนแรงที่มี
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้ในหว้งระยะเวลาที่ผ่านมาได้ร้อยละ 35.75 คิดเป็นร้อยละ 715
     - จบักมุผู้กระท าผิดเกี่ยวกบัยาเสพติดในหว้งระยะเวลาที่ผ่านมา 348,776 ราย เกนิกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
คิดเป็นร้อยละ 217.85
     - ผลการด าเนินคดีอาชญากรรมเฉพาะทาง 12,504 คดี มีจ านวนคดีที่จบักมุได้ 12,220 คดี คิดเป็นร้อยละ 97.73
     - ประชาชนมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการป้องกนัปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวและการรับบริการตรวจอนุญาต 
ได้ร้อยละ 76  คิดเป็นร้อยละ 95
     - จ านวนกลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายได้รับการสร้างภูมิคุ้มกนัหรือเฝ้าระวังยาเสพติดจ านวน ไม่น้อยกว่า 493,500 คน 
ผลการด าเนินการประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายได้รับการสร้างภูมิคุ้มกนัหรือเฝ้าระวังยาเสพติด จ านวน 565,627 คน 
จ านวนกลุ่มเป้าหมายเกนิค่าที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 114.62
     - ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของต ารวจในการเฝ้าระวังแกไ้ขปัญหาสถานการเกี่ยวกบัความมั่นคงของรัฐ
ร้อยละ 75.20  คิดเป็นร้อยละ 94
   4) เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิสูงขึ้น
     - นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินร้อยละ 73.60  คิดเป็นร้อยละ 92
     - สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลดีเอน็เอ วัตถุพยาน และคนร้าย ร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการยุติธรรม 
โดยมีการติดต้ังอปุกรณ์และทดสอบการใช้งานได้เกนิค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 111.11
   5) เป้าหมายหน่วยงาน : ปฏิรูประบบงานต ารวจใหโ้ปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
     - ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ ร้อยละ 80.20  คิดเป็นร้อยละ 100.25
การด าเนินการตาม 5 เป้าหมายหน่วยงานนี้ ท าใหสั้งคมเกดิความสงบเรียบร้อยประชาชนรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรมน้อยลง 
นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ มีความเชื่อมั่นในมาตรการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใหแ้กป่ระชาชน 
ของส านักงานต ารวจแหง่ขาติ ท าใหจ้ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวไทยเพิ่มมากขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกจิของประเทศ
6. ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   1) มีสัมฤทธ์ิผลในการปฏิบัติงานด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แกก่ารกอ่การร้าย สามารถยึด/อายัดทรัพย์สินของผู้กระท าความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินได้ จ านวนทั้งส้ิน 210 เร่ือง รวมมูลค่า
ทรัพย์สิน จ านวนทั้งส้ิน 2,019,282,847.23 บาท รายคดีที่ส าคัญ ได้แก ่คดียาเสพติดนายไซซะนะ คดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 
คดีทุจริตจ าน าข้าว คดีฉ้อโกงประชาชนต่างๆ เช่น กรณีบริษัทเมจกิ สกนิ จ ากดั กรณีบริษัทโอดีแคปปิตอล เป็นต้น ส่งผลใหส้ามารถตัด
วงจรการประกอบอาชญากรรมไม่ใหน้ าเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระท าความผิดมาใช้ประโยชน์ในการกระท าความผิด 
ต่อไปได้อกี
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   2) ผ่านการประเมินตามมาตรฐานสากลประเทศไทยในฐานะสมาชิกของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia/Pacific Group 
on Money Laundering : APG) มีภารกจิในการพัฒนาระบบการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแกก่ารกอ่การร้าย ใหส้อดคล้องตามมาตรฐานสากลตามที่ก าหนดโดย Financial Action Task Force (FATF) โดยจะต้องเข้ารับ
การประเมินผลการด าเนินงานด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารกอ่การร้าย 
(Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) เป็นระยะ 2 ด้าน คือ
     - ด้านกรอบกฎหมาย (ความสอดคล้องของกฎหมาย กลไก และกระบวนการท างานของระบบ AML/CFT) ตามมาตรฐานสากล 
     - ด้านประสิทธิผล (ประสิทธิผลของระบบ AML/CFT ของประเทศไทยว่าสามารถบรรลุเป้าหมายในการป้องกนัไม่ใหอ้าชญากรที่
เกี่ยวข้องกบัฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารกอ่การร้ายเข้าถึงระบบการเงินของประเทศไทย และสามารถปราบปราม
อาชญากรรมดังกล่าวใหล้ดลงอย่างมีนัยส าคัญได้หรือไม)่ ผลการประเมินคร้ังล่าสุด ของประเทศไทย (พ.ศ. 2560 – 2561)
สถานะปัจจบุันประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ต้องติดตามความคืบหน้าอย่างเข้ม (Enhanced  Follow-up) โดยต้องจดัท ารายงาน
ความคืบหน้าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ APG ทุกปี ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน ปปง. ได้ก าหนดตัวชี้วัดระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินการที่สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลก าหนดเป้าหมายไว้ 5 ระดับ
     ระดับที่ 1 ทบทวนโครงการ/กจิกรรมที่ต้องด าเนินการเพื่อแกไ้ขข้อบกพร่องจากรายงานการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
ด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารกอ่การร้ายของประเทศไทย (ด าเนินการแล้ว)
     ระดับที่ 2 จดัท าข้อเสนอแนวทางการรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ปี 2562 ต่อเลขาธิการ 
ปปง. โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการด าเนินโครงการ/กจิกรรม เพื่อแกไ้ขข้อบกพร่องด้านกรอบกฎหมายที่จะขอยกระดับผลการ
ประเมินในปี 2562 ตาม Roadmap รวมทั้งวิเคราะหผ์ลกระทบของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน 
AML/CFT (APG Third Round Mutual Evaluation Procedures 2018 ) ณ ตุลาคม 2561 ที่จะมีผลต่อการพิจารณาปรับลดระดับ
ผลคะแนน ความสอดคล้องด้านกรอบกฎหมายของประเทศไทย (ด าเนินการแล้ว)
     ระดับที่ 3 จดัท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อแกไ้ขข้อบกพร่องจากการประเมิน เพื่อใหป้ระเทศไทยมีความพร้อมขอยกระดับผลการ
ประเมินด้านกรอบกฎหมายภายในปี 2563 ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (ด าเนินการแล้ว)
     ระดับที่ 4 แผนปฏิบัติการฯ ในระดับที่ 3 ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประสานและก ากบัการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้าน 
AML/CFT (นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน) (ด าเนินการแล้ว)  
     ระดับที่ 5 ติดตามรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ในประเด็นดังกล่าว พร้อมเสนอแนวทางแกไ้ข (ถ้ามี) (ด าเนินการ
เสร็จส้ินแล้ว)
   3) หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคประชาชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับ ในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ด้านการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารกอ่การร้ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน ปปง. 
ได้ด าเนินการส ารวจความเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. โดยส ารวจความคิดเหน็เกี่ยวกบัความเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติ
ตามภารกจิของกฎหมายและตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มตัวอย่างที่ส ารวจ ประกอบด้วย 
     - ประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย จ านวน 800 คน
     - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัติด้าน AML/CFT จ านวน 52 หน่วยงาน
     - หน่วยงานที่ต้องรายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง. ตามพระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
จ านวน 22 กลุ่มอาชีพ รวมจ านวนทั้งส้ิน 670 แหง่ ณ ไตรมาสที่ 4 ด าเนินการส ารวจเสร็จส้ินแล้ว ซ่ึงผลการส ารวจมีความเชื่อมั่น 
ร้อยละ 78.03

7. ศูนยอ์ านวยการบรหิารจงัหวัดชายแดนภาคใต้
   ประชาชนในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมพหวัุฒนธรรม
อย่างมีความเข้าใจ และใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐเพิ่มขึ้น
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

1
1.1 คน 30,000 37,280 124.27

1.2 คน 180,000 199,200 110.67
1.3 รูป 8,293 7,275 87.72
1.4 ร้อยละ 80 87.72 109.65

8. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั

ผลการด าเนินงาน

   1) เจา้หน้าที่ภาครัฐ รัฐวิสาหกจิเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมมีจติส านึกและร่วมเป็นเครือข่ายใน
การขับเคล่ือนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ด้านการเสริมสร้างความรู้ 
   2) ส านักงาน ป.ป.ท. ส่งเสริมใหเ้ครือข่ายที่เป็นเจา้หน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐได้มีการพัฒนาองค์ความรู้กระบวนการท างานที่มี
ธรรมาภิบาลโดยมีกระบวนการขับเคล่ือนและพัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างการป้องกนัความเส่ียงการทุจริต และ
สร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลจากทุกภาคส่วน
   3) มีการบูรณาการเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจง้เบาะแสที่มีประสิทธิภาพสู่การเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง
การทุจริตในภาครัฐ
   4) เจา้หน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถน าเข้าข้อมูลการข่าวมาใช้ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตพร้อมทั้งเชื่อมโยงฐานข้อมูล
การแจง้เบาะแส/การข่าวเกี่ยวกบัเร่ืองร้องเรียนการกระท าทุจริตในภาครัฐ
   5) มีการบูรณาการด้านกฎหมายร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใหส้ามารถด าเนินคดีผู้ที่กระท าความผิดด้านการทุจริตได้อย่าง
ครอบคลุม
   6) สร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นโดยการจดัอบรมใหค้วามรู้ในหวัข้อที่จ าเป็น เช่น ระเบียบ กฎหมาย
 เทคโนโลยีเคร่ืองมือในการแสวงหาข้อเท็จจริง เป็นต้น
   7) ภาคราชการมีการป้องกนั ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบดีขึ้น
9. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
   เกดิการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซ่ึงสามารถขับเคล่ือนและด าเนินงานเป็นรูปธรรม ท าให้
เกดิอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศ เกดิการจา้งงานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่
ดีขึ้น บนพื้นฐานของการยอมรับและสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน

1. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรมค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้
พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล

พระสงฆท์ี่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่ มีความรู้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ

จ านวนประชาชนที่เข้าปฏิบัติธรรม

ประชาชนได้น าหลักธรรมมาใช้อยา่งถูกต้อง

จ านวนพระสงฆท์ี่ได้รับการอบรมด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

2

2.1 วัด 2,326 1,922 82.63
2.2 รูป 2,520 2,393 94.96
2.3 แปลง 80 70 87.50
2.4 ร้อยละ 80 82.63 103.29
2.5 ร้อยละ 80 94.96 118.70
3

3.1 รูป/คน 1,200 1,200 100.00

3.2 รูป 205,000 187,393 91.41

3.3 คน 1,800,000 2,301,529 127.86
3.4 ร้อยละ 100 98.95 98.95

3.5 ร้อยละ 70 63.92 91.31
4
4.1 รูป 40,383 37,474 92.80

4.2 ร้อยละ 90 90 100.00

ผลการด าเนินงาน

จ านวนวัดที่ส ารวจเพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน

คณะสงฆ์และบุคลากรของวัดมีศักยภาพด้านการบรหิารจดัการ
ที่ดีเป็นศูนยก์ลางชุมชน ส่งเสรมิเผยแผ่ หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาทั้งด้านปรยิติัและปฏิบัติรวมทั้งการจดัการ
ศาสนสมบัติ

จ านวนวัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนา

วัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ
พระสังฆาธิการได้รับการอปุถัมภ์และพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ
พระภิกษุ-สามเณร และประชาชนได้รบัการส่งเสรมิให้ศึกษา
พระปรยิติัธรรม
จ านวนผู้บริหาร บุคลากรและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษาได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตร
ที่เหมาะสม

จ านวนพระภิกษ-ุสามเณรที่เข้ารับการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม-บาลี

ผู้เรียนธรรมศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ

จ านวนผู้เรียนธรรมศึกษา
พระภิกษุ-สามเณร แผนกธรรม-บาลี ที่ได้รับอดุหนุนค่าใช้จา่ย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ

พระภิกษุ - สามเณร ได้รบัการส่งเสรมิการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
จ านวนพระภิกษ-ุสามเณรที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระภิกษุสามเณรส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละระดับชั้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ

จ านวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการพัฒนา
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

5

5.1 รูป 4,019 3,909 97.26

5.2 รูป 1,740 3,936 226.21

5.3 รูป 258 240 93.02

1

1.1 ครัวเรือน 42,742 42,742 100.00

1.2 ราย 20,000 32,412 162.06

1.3 คน 6,000 8,037 133.95

1.4 ตัว 3 3 100.00
2

2.1 โครงการ 4,865 4,810 98.87

2.2 ร้อยละ 87 87 100.00

2.3 วัน 7 2.08       336.54

จ านวนร้อยละของผลลัพธ์การด าเนินงานโครงการ
อนัเนื่องมาจากพระราชด าริที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

จ านวนพระธรรมทูตที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จา่ยใน
การปฏิบัติงานด้านเผยแผ่ในจงัหวัดชายแดนภาคใต้

จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการบริโภคและสร้างรายได้

อุปถัมภ์คุ้มครอง พัฒนา เผยแผ่พระพุทธศาสนา และสรา้ง
ความสมานฉันท์เพ่ือเสรมิสรา้งความเข้าใจอันดีระหว่าง
ศาสนิกชนในจงัหวัดชายแดนภาคใต้

จ านวนพระภิกษ-ุสามเณรในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับ
การช่วยเหลือค่าใช้จา่ยรายรูป

จ านวนพระภิกษ-ุสามเณรในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ
สนับสนุนด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม

ผลการด าเนินงาน

2. ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
   อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าร ิ
เพ่ือสาธารณประโยชน์หรอืรว่มมือกับองค์กรการกุศลอ่ืนๆ 
ด าเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ
เป็นส่วนรวม

จ านวนวันเฉล่ียของการประสานแจง้หน่วยงานที่ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการและงบประมาณหลังจากที่
ประธาน กปร. พิจารณาอนุมัติ

จ านวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่างๆ
ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
จ านวนประชาชนที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางทันตกรรม
ที่เกดิจากการวิจยัและพัฒนาของมูลนิธิทันตนวัตกรรม
จ านวนลูกช้างที่เกดิขึ้นตามโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ
เพ่ือให้การบรหิารจดัการด าเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด ารถูิกต้อง ครบถ้วนมีประสิทธิภาพสูงและ
สัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชด ารแิละเพ่ือให้ประชาชน
ที่อยู่ในโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตดีข้ึนและสามารถพ่ึงตนเองได้
ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จ านวนโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริที่ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 กลไก 1 1 100.00

1.2 ร้อยละ 85 85 100.00

2

2.1 ผลงาน 10 11 110.00
2.2 ประเด็น 5 5 100.00

3

3.1 ระบบ 5 7 140.00
3.2 คน 1,600 1,986 124.13

3.3 ผลงาน 10 10 100.00      

3.4 หน่วยงาน 30 35 116.67      

1

1.1 ค า/เร่ือง/
องค์ความรู้/

ตอน

34,200 54,872 160.44

1.2 เร่ือง 132 156 118.18

1.3 ร้อยละ 100 100 100.00

4. ส านักงานราชบัณฑิตยสภา

ร้อยละความส าเร็จของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การวิจยัและ
นวัตกรรมแหง่ชาติ 20 ปี

มีองค์ความรู้เพ่ือใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิงในศาสตรต่์างๆ
หลากหลายสาขาวิชาที่เช่ือถือได้และน าไปสู่ข้อยติุ
จ านวนการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นและ
เกณฑ์มาตรฐานในการใช้ภาษาไทยที่มีการพัฒนา

จ านวนบทความทางวิชาการของส านักงานราชบัณฑิตยสภาที่ออก
เผยแพร่สู่สาธารณชน

จ านวนหน่วยงานที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ า
มาตรฐานการวิจยัไปใช้ในการผลิตผลงานวิจยัและนวัตกรรม

ร้อยละความถูกต้องขององค์ความรู้ที่สร้างขึ้น

จ านวนระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาเพ่ือความเข้มแข็งของระบบการวิจยั โครงสรา้ง
พ้ืนฐาน บุคลากรทางการวิจยั

งบประมาณการวิจยัและนวัตกรรมของประเทศ
มีการบูรณาการ

3. ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ

ส่ิงประดิษฐ์ไทยได้รับการพัฒนาเข้าสู่กระบวนการขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทย

จ านวนบุคลากรด้านการวิจยัได้รับการพัฒนาและมีจ านวนเพิ่ม
มากขึ้น

ผลการด าเนินงาน

ระบบวิจยัและนวัตกรรมของประเทศได้รบัการปฏิรปูให้สามารถ
เช่ือมโยงไปสู่การพัฒนาประเทศในทุกระดับ

จ านวนกลไกการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การวิจยัและนวัตกรรม 
20 ปี

องค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้แกป้ัญหาสังคม ชุมชน ความมั่นคง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชนในเร่ืองส าคัญตาม
นโยบายรัฐบาล

ผลงานวิจยัที่แล้วเสร็จที่สามารถแกไ้ขปัญหาของประเทศ
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

2

2.1 ราย 1,680,000 2,173,960 129.40
2.2 ราย 2,700 2,862 106.00
2.3 เล่ม 52,000 52,000 100.00
2.4 ร้อยละ 80 80 100.00
2.5 ร้อยละ 5 5 100.00
2.6 ร้อยละ 5 5 100.00

1
1.1 ร้อยละ 80 73.60         92.00
1.2 ร้อยละ 90 100       111.11

2

2.1 ร้อยละ 5 35.75       715.00

2.2 ราย 160,100 348,776 217.85
2.3 คดี 12,504 12,220 97.73
2.4 คน 493,500 565,627 114.62

2.5 ร้อยละ 80 76 95.00

2.6 ร้อยละ 80 75.20 93.75

3
3.1 ร้อยละ 80 80.20 100.25

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงข้ึน

เหตุการณ์การกอ่เหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
บริเวณพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบั
จ านวนเหตุการณ์ฯ 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 2559-2561) 
ไม่น้อยกว่า

ผลการด าเนินงาน

5. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลดีเอน็เอ วัตถุพยานและคนร้าย
ร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการยุติธรรม

รกัษาความสงบเรยีบรอ้ย ความปลอดภัยของประชาชน และ
ความมั่นคงของราชอาณาจกัร

ให้บรกิารทางวิชาการแก่ส่วนราชการรฐัวิสาหกิจหน่วยงาน
อิสระตามรฐัธรรมนูญองค์การมหาชนหน่วยงานอ่ืนของรฐั
สถาบันการศึกษาหน่วยงานของเอกชนและประชาชน

จ านวนผู้ใช้บริการทางอนิเทอร์เน็ต
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา
จ านวนหนังสือที่จดัพิมพ์

ปฏิรปูระบบงานต ารวจให้โปรง่ใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
การใหบ้ริการทางวิชาการรวดเร็วไม่น้อยกว่า
ต้นทุนการใหบ้ริการทางวิชาการต่อหน่วยลดลง

ผลการด าเนินคดีอาชญากรรมเฉพาะทาง
จ านวนของกลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายได้รับการสร้างภูมิคุ้มกนัหรือ
เฝ้าระวังยาเสพติด จ านวนไม่น้อยกว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการป้องกนั
ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวและการรับบริการตรวจอนุญาต 
ไมน่้อยกว่า

ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของต ารวจใน
การเฝ้าระวังแกไ้ขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกบัความมั่นคงของรัฐ

การด าเนินคดีกบัผู้กระท าความผิดเกี่ยวกบัยาเสพติด ไม่น้อยกว่า

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ 
ไม่น้อยกว่า
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

4
4.1 คร้ัง/ปี/หน่วย 1 1 100.00

4.2 ร้อยละ 100 100 100.00

5

5.1 ร้อยละ 5 8.88 177.60

5.2 ร้อยละ             40 39.98         99.95

1

1.1 เร่ือง 160 580 362.50

1.2 เร่ือง 35 39 111.43

1.3 ร้อยละ 97 100 103.09

1.4 ร้อยละ 90 100 111.11

1.5 ระดับ 5 5 100.00

2

2.1 เร่ือง 95 233 245.26

2.2 ร้อยละ 97 100 103.09

มีผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงนิ และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงนิ
แก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

จ านวนเร่ืองที่มีการด าเนินการกบัทรัพย์สินที่เกี่ยวกบั
การกระท าความผิด

จ านวนเร่ือง/รายชื่อบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกบัการ
กอ่การร้าย หรือสนับสนุนทางการเงินแกก่ารกอ่การร้ายที่
คณะกรรมการธุรกรรมมีมติใหส้ านักงาน ปปง. ส่งเร่ือง/รายชื่อ
ใหพ้นักงานอยัการย่ืนค าร้องฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่งใหเ้ป็นบุคคลที่
ถูกก าหนด
ร้อยละของจ านวนเร่ืองที่พนักงานอยัการย่ืนค าร้องต่อศาลเทียบ
กบัจ านวนเร่ืองที่ส านักงาน ปปง. ส่งให้

ร้อยละของจ านวนเร่ืองที่พนักงานอยัการย่ืนค าร้องต่อศาลแพ่ง
เพื่อประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนดเทียบกบัจ านวนเร่ืองที่
ส านักงาน ปปง. ส่งให้

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการที่สอดคล้องกบั
มาตรฐานสากล
เพ่ือด าเนินการเก่ียวกับทรพัยส์ินของผู้กระท าความผิด
ด้านยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงนิ

จ านวนเร่ืองที่มีการด าเนินการกบัทรัพย์สินที่เกี่ยวกบัการกระท า
ความผิด

ร้อยละของจ านวนเร่ืองที่พนักงานอยัการย่ืนค าร้องต่อศาล 
เทียบกบัจ านวนเร่ืองที่ส านักงาน ปปง. ส่งให้

ผลการด าเนินงาน

6. ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ
ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกนิ

ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตรยิ ์และพระบรมวงศานุวงศ์
จ านวนคร้ังในการจดัอบรมทบทวนหลักการถวายความปลอดภัย
เฉพาะพื้นที่ที่มีการเสด็จฯ อย่างน้อย
ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกยีรติต้องตามพระราชประสงค์

บังคับใช้กฎหมาย ป้องกันปราบปรามการกระท าผิดทางอาญา
อ านวยความยติุธรรมและบรกิารประชาชน
ควบคุมคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนใหจ้ านวนคดีลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบั
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

3

3.1 เร่ือง 10 68 680.00

3.2 ร้อยละ 97 100 103.09

4
4.1 เร่ือง 10 29 290.00

4.2 ร้อยละ 97 100 103.09

1

1.1 ราย 30,000 38,996 129.99

1.2 ราย 30,000 37,065 123.55

2

2.1 โครงการ 36 31 86.11

2.2 คน 2,612 2,612 100.00

2.3 ร้อยละ 80 91 113.75

2.4 ร้อยละ 70 80 114.29ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการใหค้วามร่วมมือและสนับสนุนการ
แกไ้ขปัญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้

ร้อยละของจ านวนเร่ืองที่พนักงานอยัการย่ืนค าร้องต่อศาล
เทียบกบัจ านวนเร่ืองที่ส านักงาน ปปง. ส่งให้

ผลการด าเนินงาน

การเพ่ิมศักยภาพภาครฐัในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจงัหวัด
ชายแดนภาคใต้
จ านวนโครงการที่ได้รับการขับเคล่ือนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จา่ยงบประมาณ

จ านวนเร่ืองที่มีการด าเนินการกบัทรัพย์สินที่เกี่ยวกบัการกระท า
ความผิด

ร้อยละของจ านวนเร่ืองที่พนักงานอยัการย่ืนค าร้องต่อศาล 
เทียบกบัจ านวนเร่ืองที่ส านักงาน ปปง. ส่งให้
เพ่ือด าเนินการเก่ียวกับทรพัยส์ินของผู้กระท าความผิดมูลฐาน
การค้ามนุษยต์ามกฎหมายฟอกเงนิจ านวนเร่ืองที่มีการด าเนินการกบัทรัพย์สินที่เกี่ยวกบัการกระท า
ความผิด

เพ่ือด าเนินการเก่ียวกับทรพัยส์ินของผู้กระท าความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่หรอืทุจรติต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงนิ

ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการจากภาครัฐที่ส่งผลใหคุ้ณภาพชีวิต
ดีขึ้นไม่น้อยกว่า

7. ศูนยอ์ านวยการบริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต้

จ านวนเจา้หน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการแกไ้ขปัญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้
ขับเคล่ือนงานด้านการพัฒนาใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบัติการแกไ้ข
ปัญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้

สถานการณค์วามไม่สงบในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ ลดความ
รนุแรง

ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เข้าร่วมสนับสนุนแนวทาง/
โครงการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

1
1.1 ร้อยละ 80 84.76 105.95

1.2 ร้อยละ 80 100 125.00

1.3 ร้อยละ 100 100 100.00

1.4 ร้อยละ 80 86.17 107.71

1.5 ร้อยละ 10 35.98 359.80

2
2.1 ระดับ 5 5 100.00

3

3.1 ระบบ/บริการ 1 1 100.00      

1

1.1 โครงการ 5 5 100.00
1.2 ศูนย์ 1 1 100.00
1.3 โครงการ 5 2 40.00
1.4 ร้อยละ 70  - 0.00

1.5 โครงการ 5 5 100.00
หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 1.4 ความพึงพอใจของชุมชนและประชาชนที่ได้รับการพัฒนาและเยียวยาไม่น้อยกว่า ซ่ึงมีผลการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด เนื่องจากปัจจบุันระเบียบกองทุนฯ อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกจิจานุเบกษา ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการใน
ขั้นตอนแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และส่งผลใหไ้ม่สามารถก าหนดหลักเกณฑ์ในการจา่ยเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้ จงึไม่สามารถวัดผลได้

ลดปัญหาการทุจรติคอรร์ปัชันในภาครฐั
ร้อยละของเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนด าเนินการแล้วเสร็จตาม
เป้าหมาย

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กจิกรรมสร้างความตระหนักรู้ใน
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตมีค่านิยมร่วมต้านทุจริต 
มีจติส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม

หน่วยงานภาครฐัมีประสิทธิภาพด้านการป้องกันการทุจรติ
ระดับการขับเคล่ือนการรับรู้การทุจริตใหสู้งขึ้น (ยกระดับคะแนน
ของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงขึ้น)
เทคโนโลยสีารสนเทศและระบบงานในกระบวนการยติุธรรมมี
ประสิทธิภาพเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กจิกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ผลักดันใหเ้กดิสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่น้อยกว่า

โครงการที่ได้รับการเร่งรัดใหเ้กดิการลงทุนไม่น้อยกว่า
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จได้รับการพัฒนา
นักลงทุนเป้าหมายมาลงทุน
ความพึงพอใจของชุมชนและประชาชนที่ได้รับการพัฒนาและ
เยียวยาไม่น้อยกว่า

 8. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
    ภาครัฐ

ผลการด าเนินงาน

จ านวนเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกบัการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของภาครัฐลดลงจากปีที่ผ่านมา

ร้อยละของหน่วยงานที่มีการจดัท ามาตรการ/แนวทางตามแผน
แม่บทบูรณาการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แล้วเสร็จ

หน่วยงานของรัฐมีบริการในกระบวนการยุติธรรมที่ได้มาตรฐาน/
ลดขั้นตอน/เชื่อมโยง จ านวนรวมไม่น้อยกว่า

 9. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

อ านวยความสะดวกและบรหิารจดัการกระบวนการลงทุนจาก
ทั้งในและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพสูง
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4. ส านักงานราชบัณฑิตยสภา
ปัญหาด้านการใช้จา่ยงบประมาณ
    -

ข้อเสนอแนะ

1. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปัญหาด้านการใช้จา่ยงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

   2) ส่งเสริมใหป้ระชาชนหรือหน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบูรณปฏิสังขรณ์วัด อาทิ ทหารช่าง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรืออดุหนุนวัสดุส่ิงกอ่สร้างใหพุ้ทธศาสนิกชนในชุมชนช่วยกอ่สร้าง

   เนื่องจากแนวโน้มความต้องการส่ือส่ิงพิมพ์ของผู้รับบริการลดลง โดยผู้รับบริการสนใจส่ืออเิล็กทรอนิกส์มากขึ้นอย่างเหน็ได้ชัด เช่น 
อนิเทอร์เน็ต  (เป้าหมายการใหบ้ริการ 1,680,000 ราย ผู้ใช้บริการจริง 2,173,960 ราย) ดังนั้น ในการด าเนินงานในหว้งต่อไป ควรให้
ความส าคัญการใหบ้ริการทางส่ืออเิล็กทรอนิกส์มากย่ิงขึ้น

ข้อเสนอแนะ
    -

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
    -

2. ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ปัญหาด้านการใช้จา่ยงบประมาณ
    -

   การปรับปรุงบูรณะวัดในส่วนภูมิภาคบางพื้นที่ไม่สามารถหาผู้รับจา้งได้ เนื่องจากวงเงินในการปรับปรุงบูรณะวัดมีวงเงินไม่สูงท าให้
ผู้รับจา้งใหค้วามสนใจน้อย

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   มีการเปล่ียนแปลงรายการเงินอดุหนุนจากเงินอดุหนุนทั่วไป เป็นเงินอดุหนุนเฉพาะกจิ  ซ่ึงวัดที่ได้รับเงินอดุหนุนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ มีความเข้าใจว่าจะต้องใช้เอกสารและขั้นตอนมากขึ้นกว่าเดิม จงึขอคืนเงินเป็นจ านวนมาก

    -

3. ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ

ข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
    -

    -

ปัญหาด้านการใช้จา่ยงบประมาณ
     -
ปัญหาด้านการด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ
   1) ใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องถวายค าแนะน าแด่พระสงฆเ์กี่ยวกบัการจดัท าแผนการด าเนินงาน และแผนการใช้จา่ยงบประมาณ รวมทั้ง
แนะน า/ใหค้วามช่วยเหลือในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง เพื่อใหส้ามารถปฏิบัติงานและเบิกจา่ยงบประมาณถูกต้องครบถ้วนตามแผน
ที่ก าหนด
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ข้อเสนอแนะ
แนวทางการแกไ้ข 
   1) บูรณาการกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อคดีใหส้ านักงาน ปปง. ด าเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน  โดยใหห้น่วยงาน
ต่างๆ ขอรับการสนับสนุนใหส้ านักงาน ปปง. ตรวจสอบวิเคราะหก์ารท าธุรกรรมทางการเงินเพื่อหาความเชื่อมโยงน าไปสู่
การด าเนินการกบัทรัพย์สิน
   2) ใหค้วามรู้แกห่น่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิง ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ส านักงานอยัการสูงสุด เป็นต้น ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญในการส่งต่อคดี หรือต้ังรูปคดีใหส้ านักงาน ปปง. ด าเนินการกบัทรัพย์สินตาม
กฎหมายฟอกเงิน มูลฐานยาเสพติด โดยส่งวิทยากรไปบรรยายใหค้วามรู้ในหลักสูตรฝึกอบรมที่จดัโดยหน่วยงานต่างๆ หรือ 
ส านักงาน ปปง. เป็นผู้จดัอย่างต่อเนื่อง

   เนื่องจากไตรมาส 1 ได้ชะลอการใช้จา่ยงบประมาณ และเร่ิมมีการใช้จา่ยอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 2 จงึท าใหผ้ลการใช้จา่ยงบประมาณ
น้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนด รายจา่ยลงทุน บางรายการมีการปรับรูปแบบรายการและคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัพื้นที่ 
สถานการณ์ปัจจบุันและการปฏิบัติงาน บางรายการมีการจดัซ้ือจดัจา้งจากต่างประเทศ

ปัญหาด้านการด าเนินงาน

ปัญหาด้านการใช้จา่ยงบประมาณ
6. ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ

ปัญหาด้านการใช้จา่ยงบประมาณ

    -

    -

ปัญหาด้านการใช้จา่ยงบประมาณ
   เนื่องจาก ศอ.บต. มีการปรับโครงสร้างภายใน เพื่อเตรียมรองรับการเป็นหน่วยงาน Regulator  ท าใหต้้องมีการปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณในบางส่วน  ส่งผลใหใ้นไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 มีการเบิกจา่ยต่ ากว่าเป้าหมาย

7. ศูนยอ์ านวยการบรหิารจงัหวัดชายแดนภาคใต้

   1) การบูรณาการร่วมกนั ควรก าหนดโครงการ (Project-based) ที่เป็นโครงการเป้าหมายน าร่อง และเชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องวางแผน
ร่วมกนั ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบระดับต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า เพื่อใหเ้กดิหว่งโซ่คุณค่าที่มีประสิทธิผล
   2) นโยบายการแกไ้ขปัญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ ควรใหม้ีความต่อเนื่อง 

   ผลการใช้จา่ยงบประมาณเป็นไปตามแผน ซ่ึงมีผลการเบิกจา่ยมากกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เนื่องจากรายจา่ยประจ าได้รับการโอนงบบุคลากรเพิ่มเติมจากส านักงบประมาณเพื่อใหเ้พียงพอต่อการใช้จา่ยในแผนงาน
บุคลากรจากภาครัฐ

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   การด าเนินงานเกี่ยวกบัทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกบัการกระท าความผิดส่วนใหญ่เป็นเร่ืองที่มีการยุติ/ไม่ด าเนินการ แต่มีรายจา่ยในการ
ด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐานสืบสวนสอบสวน ประกอบกบัเร่ืองที่รับมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นคดีที่ไม่มีทรัพย์สินที่เกดิจาก
การกระท าความผิด และปริมาณเร่ืองที่ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในความผิดมูลฐานที่ส านักงาน ปปง. สามารถด าเนินการได้
มีจ านวนน้อยลง                                      

ข้อเสนอแนะ

5. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   กรณีที่ผลการด าเนินงานตามข้อ 2.1 ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศอ.บต. มีจ านวนโครงการ
ที่ถูกปรับลดในชั้นกรรมาธิการ จ านวน 5 โครงการ ส่งผลให ้ศอ.บต. มีจ านวนโครงการที่ขับเคล่ือน ทั้งส้ิน 31 โครงการ

ข้อเสนอแนะ
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8. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั

   2) ความส าเร็จของโครงการจะขึ้นอยู่กบัการบริหารจดัการโครงการของเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นส าคัญ ดังนั้น เจา้หน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการต้องใหค้วามส าคัญกบัการก ากบั ติดตาม และบริหารโครงการใหเ้ป็นไปตามแผน และต้องด าเนินการแกไ้ขทันที
หากพบความเป็นไปได้ที่อาจเกดิความล่าช้า หากปัญหาที่พบอยู่นอกเหนืออ านาจใหร้ายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้รับทราบและส่ังการแกไ้ข
ปัญหาหรือลดความเส่ียงที่อาจท าใหล่้าช้า เพื่อใหก้ารด าเนินโครงการส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อนัจะกอ่ใหเ้กดิประโยชน์
สูงสุด ป้องกนัความเสียหายจากการเสียโอกาส และลดความเสียหายจากการสูญเสียงบประมาณของแผ่นดิน
   3) เมื่อพิจารณาจากผลการเบิกจา่ยงบประมาณ พบว่า โครงการที่มีผลการเบิกจา่ยงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีจ านวน
10 รายการ จาก 33 รายการ  คิดเป็นร้อยละ 30.30 ดังนั้น ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์/หวัหน้าหน่วยงานขึ้นตรงของส านักงาน
ป.ป.ท. ควรติดตามการด าเนินโครงการและเร่งรัดการเบิกจา่ยงบประมาณใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด พร้อมทั้งใหค้ าปรึกษา แนะน า
เพื่อช่วยใหก้ารด าเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด
   4) ส านักงาน ป.ป.ท. ควรก าหนดใหม้ีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงานและการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการด าเนินงาน 
ใหเ้กดิความถูกต้อง แม่นย า และมีความเป็นปัจจบุัน นอกจากนี้ ควรน าข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศมาวิเคราะห ์ประมวลผล 
เพื่อเป็นเคร่ืองมือประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย การบริหารจดัการ การติดตามการด าเนินงานและการเบิกจา่ยงบประมาณ
ของส านักงาน ป.ป.ท. ต่อไป

   1) หน่วยงานในสังกดัส านักงาน ป.ป.ท. ควรเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการ ต้ังแต่ขั้นตอนการจดัท าข้อเสนอโครงการ 
การก าหนดตัวชี้วัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ กจิกรรมและกระบวนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ เพื่อใหแ้ต่ละหน่วยงานมี
ความพร้อมสามารถเร่ิมต้นโครงการได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ ส่งผลใหส้ามารถเบิกจา่ยงบประมาณได้ตามแผนงาน
ที่ก าหนด น าไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่ต้ังเป้าหมายไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   4) หน่วยงานในสังกดัส านักงาน ป.ป.ท. ยังคงบริหารงบประมาณในลักษณะเร่งรัดการเบิกจา่ยในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของ
ปีงบประมาณ ท าใหม้ีความเส่ียงว่าจะไม่สามารถเบิกจา่ยได้ทัน หน่วยงานจงึแกป้ัญหาด้วยการส่งคืนและโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ
ที่คาดว่าจะเหลือจา่ยไปยังส่วนกลางในท้ายของไตรมาสที่ 4 และจากระยะเวลาที่เหลืออยู่น้อยมาก ส่งผลใหส้ านักงาน ป.ป.ท. อาจไม่
สามารถเบิกจา่ยงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ซ่ึงจะส่งผลถึงงบประมาณที่จะได้รับการจดัสรรในปีงบประมาณต่อไปด้วย
ปัญหาด้านการด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จา่ยงบประมาณ
   1) ข้อเสนอโครงการหรือกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งบางโครงการยังคงคลาดเคล่ือนจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการยังไม่ได้ประสานงานหรือหารือร่วมกบัเจา้หน้าที่พัสดุ
อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ส่งผลใหก้ารด าเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด กระทบต่อความส าเร็จของโครงการนั้นๆ
   2) จากการติดตามการด าเนินงานและการเบิกจา่ยงบประมาณ ของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า 
โครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถด าเนินการได้ทันทีเมื่อเร่ิมปีงบประมาณหรือในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ส่งผลกระทบต่อการเบิกจา่ย
ในช่วงต้นปีงบประมาณ นอกจากนี้ยังท าใหร้ะยะเวลาการด าเนินงานมีจ ากดั ซ่ึงอาจท าใหก้ารด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
การด าเนินงานและเป้าหมายการเบิกจา่ยงบประมาณ ของส านักงาน ป.ป.ท. อกีด้วย
   3) จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึงแม้หน่วยงานในสังกดัส านักงาน ป.ป.ท. จะได้วางแผนการเบิกจา่ยงบประมาณ
ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ แต่ยังพบว่าบางหน่วยงานมีความเส่ียงที่อาจไม่สามารถเบิกจา่ยงบประมาณได้ตามแผน เกดิจากปัญหากรณี
หน่วยงานของบประมาณเกนิจ าเป็นและกรณีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน สืบเนื่องจากระหว่างปีงบประมาณเกดิการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานไม่ได้ใหค้วามส าคัญในการทบทวนแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จา่ย
งบประมาณอย่างทันท่วงทีและจริงจงั จงึท าใหก้ระทบต่อความส าเร็จของโครงการและการเบิกจา่ยงบประมาณที่อาจไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

   ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า บางโครงการได้ปรับเปล่ียนวิธีการท างาน/กจิกรรม บางโครงการยกเลิกโครงการ โดยไม่ได้
ด าเนินการตามขั้นตอนของการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิก และไม่ได้แจง้มายังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ซ่ึงส่งผลต่อการก ากบั 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี ของส านักงาน ป.ป.ท.
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9. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

    2) เร่งรัดด าเนินการจดัท าเอกสารการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานอู่ตะเภา โดย
ด าเนินการคู่ขนานกบัการหารือในรายละเอยีดการร่วมทุนและการเจรจาเพื่อหาข้อยุติ โดยคาดว่าเอกสารการคัดเลือกเอกชนจะเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม และเอกชนจะย่ืนข้อเสนอใหม่กลางเดือนมกราคม 2563

ปัญหาด้านการใช้จา่ยงบประมาณ

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   กรณีการก าหนดตัวชี้วัดข้อ 1.3 นักลงทุนเป้าหมายมาลงทุน ซ่ึงมีผลการด าเนินงานจ านวน  2 โครงการไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้
จ านวน 5 โครงการ ส าหรับ 3 โครงการ ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน เนื่องจากโครงการที่ (1) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา 
และ (2) โครงการพัฒนาท่าเรืออตุสาหกรรมแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ท่าเรือ F) อยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาคดีของศาลปกครอง 
ส าหรับโครงการที่ (3) โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานไทยอยู่ระหว่างการจดัท าเอกสารลงทุนใหม่

    1) เนื่องจากการด าเนินการตามกระบวนการพิจารณาอทุธรณ์เป็นปัจจยัภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ อย่างไรกต็าม สกพอ.
ควรจดัเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใหม้ีความพร้อมส าหรับด าเนินการในขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนต่อไป เมื่อได้รับผล
การพิจารณาตามค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเสนอแนะ

   สกพอ. อยู่ระหว่างรอประกาศใช้บังคับระเบียบกองทุนฯ ในราชกจิจานุเบกษา เพื่อด าเนินการใช้จา่ยเงินสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ 
ชุมชนและประชาชนที่อยู่ภายในหรือที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

   5) เพื่อใหโ้ครงการต่างๆ สามารถบรรลุตามเป้าหมายการด าเนินงานและเป้าหมายการเบิกจา่ย จ าเป็นอย่างย่ิงที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
ต้องมีการวิเคราะหแ์ละประเมินความเส่ียงของโครงการถึงปัจจยัภายนอก ภายใน ขั้นตอนการท างาน โอกาส อปุสรรค เป็นต้น 
ใหค้รอบคลุมทั้งกอ่นด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ และหลังด าเนินโครงการ
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ผลการใช้จา่ยงบประมาณ

จ านวน รอ้ยละ  จ านวน  รอ้ยละ 

10,286.4165 - - 10,286.4165 4,999.1601 48.60 9,435.3890 91.73
4,900.7148 - - 4,900.7148 4,437.1804 90.54 4,532.8599 92.49
5,385.7017 - - 5,385.7017 561.9797 10.43 4,902.5291 91.03

1. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
   1) การสนับสนุนการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
   2) การเข้าร่วมประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ
   3) การพัฒนาระบบสารสนเทศ
   4) การจดัฝึกอบรม สัมมนาตามโครงการพัฒนาบุคลากร
   5) การจดักจิกรรมการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

   1) ผลงานวิจยั หรือผลงานวิชาการของสถาบันพระปกเกล้าได้รับการยอมรับ โดยถูกน าไปอา้งองิหรือน าไปประยุกต์ใช้เพื่อการส่งเสริม 
และพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติอย่างย่ังยืน
   2) ผู้ผ่านการศึกษาอบรมจากสถาบันพระปกเกล้าเกดิการเปล่ียนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมสู่การเป็นผู้น าทางความคิด และการ
ท างานเพื่อเผยแพร่ พัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธีและน าความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อ หรือน าไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้าง
ประโยชน์ต่อสาธารณะ
   3) ประชาชนได้ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย และสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตลอดจนขยาย
ผลไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ที่กว้างขวางขึ้น

3. สถาบันพระปกเกล้า

(22) หน่วยงานของรฐัสภา

      ผลการใช้จา่ยงบประมาณ พบว่า ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562
งบประมาณทั้งส้ิน 10,286.4165 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 4,999.1601 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.60 และมีการ
กอ่หนี้แล้ว จ านวน 9,435.3890 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.73

      - รายจา่ยประจ า จ านวน 4,900.7148 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 4,437.1804 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.54 และมี
การกอ่หนี้แล้ว จ านวน 4,532.8599 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.49

      - รายจา่ยลงทุน จ านวน 5,385.7017 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 561.9797 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.43 และมี
การกอ่หนี้แล้ว จ านวน 4,902.5291 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.03

หน่วย : ล้านบาท
พ.ร.บ.

งบประมาณ
เพ่ิมเติม

พ.ร.บ.โอน
งบประมาณ 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้จา่ยงบประมาณ

ผลการเบิกจา่ย ก่อหน้ี (เบิกจา่ย+ใบสั่งซ้ือ(PO))ประเภท
รายจา่ย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

รายจา่ยลงทนุ

รวมวงเงิน
งบประมาณ 

2. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
   1) สนับสนุนภารกจิของสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ/วุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหบ้รรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้
   2) การด าเนินงานในด้านนิติบัญญัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้งบประมาณเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชน

รวม
รายจา่ยประจ า
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 คร้ัง 255 95 37.25

1.2 เร่ือง 378 153 40.48

1.3 ราย 103,400 121,189 117.20

1.4 คร้ัง 2,785 2,812 100.97

1.5 คร้ัง 38 42 110.53

1.6 ร้อยละ 100 100 100.00

1.7 ร้อยละ 85 85 100.00

1.8 ร้อยละ 100 100 100.00

1

ผลการด าเนินงาน

จ านวนเร่ืองในการสนับสนุนงานด้านวิชาการและกฎหมายต่อ
สมาชิกรัฐสภา กรรมาธิการ และบุคคลในวงงานรัฐสภา

จ านวนผู้รับบริการและประชาชนที่มาขอใช้บริการด้านวิชาการ 
ด้านกฎหมายและด้านอ านวยความสะดวกทั่วไป

จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกจิ และ
ผลงานของสถาบันนิติบัญญัติสู่ประชาชน

จ านวนคร้ังในการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมรัฐสภาระหว่าง
ประเทศและการเดินทางของคณะผู้แทนไทยและบุคคลส าคัญ

กฎหมายผ่านการพิจารณามีความถูกต้องในเนื้อหาสาระและ
กระบวนการจดัท า
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีที่
ถูกต้องเกี่ยวกบับทบาทภารกจิและผลงานของสถาบันนิติบัญญัติ

จ านวนเร่ืองข้อหารือ ข้อตกลง หรือมติที่ได้จากการประชุม 
การต้อนรับหรือการเยือนรัฐสภาระหว่างประเทศได้มีการน าไปใช้
เผยแพร่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

2. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ประชาชน ผู้รบับรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึง
การบรกิารที่ดีของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ได้สะดวก รวดเรว็ ทันสมัย และตรงต่อความต้องการ
(การบรกิารด้านเลขานุการ/ด้านวิชาการและกฎหมาย/
ด้านอ านวยความสะดวกทั่วไป)

จ านวนคร้ังในการสนับสนุนงานเลขานุการในที่ประชุมของสภาฯ 
คณะกรรมาธิการและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

1. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/
สมาชิกวุฒิสภา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
เจตนารมณข์องรฐัธรรมนูญในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมุข 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 1.1 และ 1.2 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการเลือกต้ังทั่วไปและมีการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร คร้ังแรกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ท าใหช้่วงเวลาต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 23 พฤษภาคม 2562 ไม่มี
การประชุมสภาผู้แทนราษฏร ส่งผลใหตั้วชี้วัดดังกล่าวไม่บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

1.1 ร้อยละ 95 100 105.26

1.2 ร้อยละ 90 100 111.11

1.3 ร้อยละ 90 100 111.11

1.4 ร้อยละ 85 100 117.65

1.5 ร้อยละ 80 96.15 120.19

1

1.1 คน 30,000      69,927 233.09

1.2 เร่ือง 3 3 100.00

1.3 ร้อยละ 100 100 100.00

1.4 ร้อยละ 80 80 100.00

1.5 ร้อยละ 95 100 105.26

1.6 ร้อยละ 95 100 105.26

1.7 ร้อยละ 95 100 105.26

1.8 ร้อยละ 95 100 105.26

ร้อยละความส าเร็จของการสนับสนุนงานด้านกรรมาธิการ
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด

ร้อยละความส าเร็จของโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีเป็นไปตามแผนที่ก าหนด (กรอบเวลาและงบประมาณ)
ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนด

พัฒนาและเผยแพรอ่งค์ความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตย เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาสังคมทุกภาคส่วนให้เกิดการบรหิารจดัการที่ดี
ตามแนวทางของระบบประชาธิปไตย

3. สถาบันพระปกเกล้า

ผลสัมฤทธ์ิของการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการน าไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

ผลสัมฤทธ์ิของการจดัการศึกษาอบรมเพื่อการเปล่ียนแปลง
ทัศนคติ และสร้างพฤติกรรมความเป็นผู้น าตามระบอบ
ประชาธิปไตย

ผลสัมฤทธ์ิของการเผยแพร่ความรู้ และการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองที่น าไปสู่การสร้างพลังขับเคล่ือนเพื่อประโยชน์ของ
สาธารณะ

ร้อยละผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงาน

ผลสัมฤทธ์ิของการตอบสนองต่อการใหบ้ริการทางวิชาการแก่
รัฐสภา

จ านวนผู้รับบริการด้านการอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบั
ประชาธิปไตย
จ านวนส่ือที่พัฒนาขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัประชาธิปไตย

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

ผลการด าเนินงาน

ร้อยละความถูกต้องของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติและด้านกรรมาธิการ

ร้อยละความส าเร็จของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติเป็นไปตามแผนที่ก าหนด
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   -

   ปัญหาด้านสถานที่ท างานของสมาชิกวุฒิสภา เนื่องจากโครงการกอ่สร้างอาคารรัฐสภาแหง่ใหม่ที่ล่าช้ากว่าก าหนด สมาชิกวุฒิสภา
จงึไม่มีสถานที่ท างานและหอ้งประชุมคณะกรรมาธิการ หอ้งประชุมกรรมาธิการ ณ อาคารรัฐสภาแหง่ใหม่ซ่ึงกอ่สร้างแล้วเสร็จเพียง
บางส่วนไม่เพียงพอเพื่อรองรับส าหรับใช้เป็นหอ้งประชุมคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาได้

ข้อเสนอแนะ

   -
ข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จา่ยงบประมาณ
   รายจา่ยลงทุน โครงการกอ่สร้างอาคารรัฐสภาแหง่ใหม่ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงินงบประมาณ จ านวน  5,360.7857 ล้านบาท 
ผลการเบิกจา่ย จ านวน 533.8789 ล้านบาท กอ่หนี้  จ านวน 4,340.5341 ล้านบาท ซ่ึงรายการที่มีการเบิกจา่ยล่าช้าเป็นรายการค่าจา้ง
ที่ปรึกษา ค่าควบคุมงานกอ่สร้างอาคาร ค่าใช้จา่ยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และค่าจา้งควบคุมงานระบบประกอบอาคาร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

   -

ปัญหาด้านการใช้จา่ยงบประมาณ
   -

ข้อเสนอแนะ

3.สถาบันพระปกเกล้า

ปัญหาด้านการด าเนินงาน

    2) ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ด าเนินการบริหารพื้นที่ที่ท าการอาคารส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาซ่ึงเป็นอาคารเช่าจากเอกชน 
เพื่อเป็นสถานที่ท าการชั่วคราวใหก้บัสมาชิกวุฒิสภาและหอ้งประชุมคณะกรรมาธิการ ทั้งนี้ พื้นที่ใช้สอยของอาคารและส่ิงอ านวย
ความสะดวกภายในอาคารยังไม่เพียงพอเพื่อรองรับสมาชิกวุฒิสภา บุคลากร ตลอดจนบุคคลในวงงานรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   1) ด้านการใช้จา่ยงบประมาณ ควรมีการเร่งรัดการเบิกจา่ยงบประมาณพร้อมทั้งเร่งรัดการด าเนินการกอ่สร้างใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด
   2) ด้านการด าเนินงาน ควรมีการปรับปรุงทบทวนภารกจิหลักของงานในแต่ละปีใหส้อดรับกบับริบทที่มีการเปล่ียนแปลงในทันที 
เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานสอดรับกบัการเปล่ียนแปลงที่เกดิขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ปัญหาด้านการด าเนินงาน

    1) ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ด าเนินการปรับแผนการใช้จา่ยงบประมาณในรายการที่สามารถชะลอได้หรือหมดความจ าเป็น 
เพื่อไปด าเนินการในโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน

ปัญหาด้านการใช้จา่ยงบประมาณ
    1) งบประมาณที่ได้รับจดัสรรส่วนใหญ่เป็นงบประมาณเพื่อค่าใช้จา่ยประจ า ซ่ึงไม่ครอบคลุมงานและโครงการที่ต้องด าเนินการ
ต่อเนื่อง งานตามภารกจิสมาชิกสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ สมาชิกวุฒิสภา ที่มีหน้าที่และอ านาจเพิ่มขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ในการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมาธิการวุฒิสภา ซ่ึงมีจ านวนคณะกรรมาธิการและภารกจิเพิ่มมากขึ้นตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562

    2) ผลการเบิกจา่ยงบประมาณต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีงบประมาณคงเหลือในแผนงานบุคลากรภาครัฐจากอตัราว่างของ
ข้าราชการซ่ึงมีเป็นจ านวนมาก อยู่ระหว่างการสอบแข่งขันบรรจเุข้ารับราชการ และงบประมาณคงเหลือในแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากคณะกรรมาธิการวุฒิสภามีการแต่งต้ังและเร่ิมปฏิบัติหน้าที่ได้ในช่วงใกล้ส้ิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปัญหาด้านการด าเนินงาน

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ



147

ผลการใช้จา่ยงบประมาณ

จ านวน รอ้ยละ  จ านวน  รอ้ยละ 

22,605.3445 - - 22,605.3445 22,605.3445 100.00 22,605.3445 100.00
19,238.1264 - - 19,238.1264 19,238.1264 100.00 19,238.1264 100.00
3,367.2181 - - 3,367.2181 3,367.2181 100.00 3,367.2181 100.00

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

1. ส านักงานศาลยติุธรรม

ผลการเบิกจา่ย ก่อหน้ี (เบิกจา่ย+ใบสั่งซ้ือ(PO))

รวม
รายจา่ยประจ า
รายจา่ยลงทนุ

ประเภท
รายจา่ย

(23) หน่วยงานของศาล

          ผลการใช้จา่ยงบประมาณ พบว่า ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562 
งบประมาณทั้งส้ิน 22,605.3445 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 22,605.3445 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการกอ่หนี้แล้ว 
จ านวน 22,605.3445 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

          - รายจา่ยประจ า จ านวน 19,238.1264 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 19,238.1264 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการ
กอ่หนี้แล้ว จ านวน 19,238.1264 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100
          - รายจา่ยลงทุน จ านวน 3,367.2181 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 3,367.2181 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการ
กอ่หนี้แล้ว จ านวน 3,367.2181 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

หน่วย : ล้านบาท

   ประชาชนได้รับความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพโดยเท่าเทียมเสมอภาคจากการพิจารณาคดีและการอ านวยความยุติธรรม
ของศาลยุติธรรม

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้จา่ยงบประมาณ

2. ส านักงานศาลปกครอง
   1) ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการอ านวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ร้อยละ 88.05
   2) หน่วยงานทางปกครองเจา้หน้าที่ของรัฐ น าค าวินิจฉัยของศาลปกครองไปใช้เป็นแนวปฏิบัติราชการ ร้อยละ 87.12

3. ศาลรัฐธรรมนูญ
   ประชาชนมีความพึงพอใจในผลค าวินิจฉัยและค าส่ังศาลรัฐธรรมนูญที่ส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการเมือง
การปกครองในระบบประชาธิปไตยเป็นไปตามหลักนิติธรรม
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 คดี 1,270,000 1,720,473 135.47
1.2 ระดับ 4.10 4.38 106.83

1.3 ร้อยละ 77 95.63 124.19

1

1.1 ร้อยละ 88 88.05 100.06

1.2 ร้อยละ 85 87.12 102.49

1.3 คดี 13,350 9,380 70.26
1.4 ร้อยละ 50 53.44 106.88
1.5 หน่วยงาน 9,000 9,626 106.96

1

1.1 คดี 70 77 110.00

ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนว่าจะได้รับการอ านวยความ
ยุติธรรมที่ถูกต้องเป็นธรรมจากศาลยุติธรรม

จ านวนคดีที่ศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเสร็จ

ร้อยละของคดีเสร็จไปตามระยะเวลามาตรฐานที่ก าหนด 
(คดีเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกนิ 6 เดือน นับแต่วันรับฟ้อง
ต่อคดีขึ้นสู่ศาล)

2. ส านักงานศาลปกครอง

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 1.3 ผลการด าเนินงานจ านวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาแล้วเสร็จยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจาก
ปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองมีจ านวนมาก

ประชาชนได้รบัความยติุธรรมและการคุ้มครองสิทธิเสรภีาพโดย
เท่าเทียมเสมอภาคจากการพิจารณาคดีและการอ านวยความ
ยติุธรรมของศาลยติุธรรม

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน

ผลการด าเนินงาน

1. ส านักงานศาลยติุธรรม

ประชาชนได้รบัการอ านวยความยติุธรรมทางปกครองด้วย
ความรวดเรว็ มีมาตรฐาน เป็นธรรม หน่วยงานทางปกครอง
และเจา้หน้าที่ของรฐัใช้อ านาจทางปกครองอยา่งมี
ธรรมาภิบาล

ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอ านวยความ
ยุติธรรมของศาลปกครอง

ร้อยละของหน่วยงานทางปกครองและเจา้หน้าที่ของรัฐที่น า
ค าวินิจฉัยของศาลปกครองไปใช้เป็นแนวปฏิบัติราชการ

จ านวนคดีปกครองที่พิจารณาพิพากษาแล้วเสร็จ
ร้อยละของคดีที่ด าเนินการบังคับเสร็จ
จ านวนหน่วยงานทางปกครองที่ได้หลักกฎหมายที่เป็น
แนวทางการปฏิบัติราชการจากค าวินิจฉัยของศาล

มุ่งสรา้งบรรทัดฐานการตีความรฐัธรรมนูญเพ่ือประโยชน์
ของสังคม
จ านวนเร่ืองที่มีค าวินิจฉัยและค าส่ังแล้วเสร็จ

3. ศาลรัฐธรรมนูญ
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ข้อเสนอแนะ

   2) ศาลปกครองได้มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาคดีและกระบวนการพิจารณาคดีโดยการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย 
ได้แก ่พระราชบัญญัติจดัต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติจดัต้ังศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 ปรับปรุงบทบัญญัติข้อกฎหมายเพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการ
ศาลปกครอง การก าหนดความคุ้มครองตุลาการในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ซ่ึงได้กระท าโดยสุจริต การปรับปรุงการพิจารณา
พิพากษาคดีและการบริหารจดัการคดีของศาลปกครองใหม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยก าหนดใหส้ามารถย่ืนค าฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์
อเิล็กทรอนิกส์ ส่ือดิจทิัลอื่นใด หรือโทรสาร เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็วและ
ทั่วถึง รวมทั้งก าหนดกระบวนพิจารณาโดยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพ ตลอดจนแกไ้ขเพิ่มเติม กระบวน
พิจารณาในการพิจารณาค าขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล การนั่งพิจารณาคดีในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและการไม่จดัใหม้ีการนั่ง
พิจารณาคดีส าหรับคดีที่อทุธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   ปริมาณคดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองมีจ านวนสะสมมาก เนื่องจากระบบการด าเนินคดีของศาลปกครอง คู่กรณีสามารถอทุธรณ์
ค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลปกครองชั้นต้นได้ทุกกรณี รวมทั้งคดีมีแนวโน้มที่จะมีความยุ่งยาก ซับซ้อน และมีลักษณะคดีใหม่ๆ
เพิ่มมากขึ้นในอนาคต เช่น ลักษณะคดีด้านเศรษฐกจิ วิทยาศาสตร์และการสาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นต้น
ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าใหใ้ช้เวลาค่อนข้างนานในการพิจารณาคดี

   1) เร่งรัดการสรรหาตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเพิ่มเติม เพื่อลดปริมาณคดีค้างการพิจารณาใหน้้อยลง ส่วนศาลปกครองชั้นต้นก็
ยังคงมีความจ าเป็นที่ต้องสรรหาตุลาการเพิ่มเติมเพื่อลดปริมาณคดีค้างพิจารณาที่ยังคงมีอยู่

2. ส านักงานศาลปกครอง
   -

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จา่ยงบประมาณ
   -
ปัญหาด้านการด าเนินงาน
    1) คดีที่เข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมมีจ านวนมาก มีความหลากหลาย ซับซ้อน และต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น
    2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานศาลยุติธรรมบรรจขุ้าราชการในต าแหน่งเจา้พนักงานต ารวจศาล จ านวน 35 อตัรา 
ซ่ึงไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานครอบคลุมศาลชั้นต้นทั่วประเทศ จ านวน 268 ศาล ทั้งนี้ ส านักงานศาลยุติธรรมจะเร่งคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจใุนต าแหน่งเจา้พนักงานต ารวจศาลและอบรมใหพ้ร้อมปฏิบัติงานในศาลทั่วประเทศต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1. ส านักงานศาลยติุธรรม

ปัญหาด้านการใช้จา่ยงบประมาณ
   ปัญหาการเบิกจา่ยงบประมาณ - งบลงทุน (ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง) รายการกอ่สร้างอาคารบ้านพักตุลาการ และข้าราชการ
ศาลปกครอง เกดิจากปัญหาสรุปดังนี้ 
   1) มีการประกาศยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากมีผู้ย่ืนเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียวและย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้อง 
ท าใหก้ารท าสัญญากอ่สร้างฯ ล่าช้า รวมทั้งมีการแกไ้ขสัญญา เพื่อปรับวิธีการด าเนินงานใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นที่ที่ใช้ในการกอ่สร้าง
   2) ขั้นตอนการจดัท าราคากลางมีความล่าช้า ท าใหก้ารประกาศประกวดราคาล่าช้ากว่าที่ก าหนด และส่งผลต่อการลงนามในสัญญา
กอ่สร้างไม่เป็นไปตามแผน



150150

ปัญหาด้านการใช้จา่ยงบประมาณ
   -
ปัญหาด้านการด าเนินงาน

   3) ศาลปกครองเปิดใหบ้ริการ “ระบบงานคดีปกครองอเิล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน” (e – Litigation portal) เมื่อวันที่ 
30 พฤษภาคม 2562 เพื่อรองรับการด าเนินการทางคดีต้ังแต่ขั้นตอนเร่ิมต้น คือ การย่ืนฟ้อง ไปจนถึงส้ินสุดกระบวนการพิจารณา
คือ การพิจารณาพิพากษา และการบังคับคดี

   4) เพื่อลดปัญหาปริมาณที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก ศาลปกครองได้น าระบบวิธีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทคดีปกครอง โดยได้ศึกษา
ความเป็นไปได้ในการน าวิธีการไกล่เกล่ียข้อพิพาททางปกครองมาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงถือเป็นวิธีการที่มีความเหมาะสมกบัลักษณะ
ข้อพิพาททางปกครอง ซ่ึงจะเป็นการเปิดโอกาสใหคู่้กรณีที่สมัครใจใช้วิธีการดังกล่าวได้เปิดใจพูดคุยและหาทางออกเพื่อยุติปัญหา
ร่วมกนั และจากผลการศึกษาเร่ืองดังกล่าว พบว่า การเปิดโอกาสและส่งเสริมใหคู่้กรณีมีทางเลือกในการระงับข้อพิพาททางปกครอง
ได้อกีทางหนึ่งด้วยความสมัครใจของคู่กรณี และรักษาไว้ซ่ึงสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกนั จะส่งผลต่อการลดปริมาณคดีที่เข้าสู่ศาลปกครอง
ได้โดยระบบไกล่เกล่ียประกาศในราชกจิจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้แล้ว ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

3. ศาลรัฐธรรมนูญ

   -
ข้อเสนอแนะ
   -
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จ านวน ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ 

22,293.9653 - - 22,293.9653 22,321.0993 100.12 22,321.0993 100.12
21,217.0423 - - 21,217.0423 21,244.1763 100.13 21,244.1763 100.13

1,076.9230 - - 1,076.9230 1,076.9230 100.00 1,076.9230 100.00

(24) หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

          ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ ส้ินปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณทั้งส้ิน 22,293.9653 ล้านบาท เบกิจ่ายแล้ว จ านวน 22,321.0993 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 100.12 
และมีการก่อหนี้แล้ว จ านวน 22,321.0993 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 100.12
          - รายจ่ายประจ า จ านวน 21,217.0423 ล้านบาท เบกิจ่ายแล้ว จ านวน 21,244.1763 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 100.13
และมีการก่อหนี้แล้ว จ านวน 21,244.1763 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 100.13
          - รายจ่ายลงทนุ จ านวน 1,076.9230 ล้านบาท เบกิจ่ายแล้ว จ านวน 1,076.9230 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 100.00 
และมีการก่อหนี้แล้ว จ านวน 1,076.9230 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 100.00

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบสัง่ซ้ือ(PO))

รวม
รายจ่ายประจ า

รายจ่ายลงทนุ

ผลสัมฤทธิแ์ละประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

2. ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
   ประชาชนได้รับการบ าบดัและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเปน็ธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและเปน็ธรรม

     การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของแผ่นดินเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า ตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวมของ
ประชาชนและสอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของประเทศ

1. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
   ผู้มีสิทธิเลือกต้ังเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการเลือกต้ังรวมทั้งได้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังด้วยความเปน็อิสระ สะดวก ทั่วถึง 
และผลของการเลือกต้ังได้รับการยอมรับจากทกุภาคส่วนจากผลของตัวชี้วัดและผลของการปฏิบติังาน ดังนี้
     1) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกต้ัง ร้อยละ 100
     2) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังออกมาใช้สิทธิ ร้อยละ 75
     3) ผลการเลือกต้ังได้รับการยอมรับจากทกุภาคส่วน หลังการเลือกต้ังสามารถจัดต้ังรัฐบาลบริหารประเทศได้ตามก าหนดระยะเวลา
โดยไม่มีการคัดค้านหรือต่อต้านใดๆ

3. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1
1.1 ร้อยละ 70 75 107.14
1.2 ร้อยละ 100 100 100.00

1.3 ร้อยละ 70 66.66 95.23
1.4 นวัตกรรม 3 3 100.00

1

1.1 ร้อยละ 63 54.93 87.19
1.2 จ านวน 81 78 96.30

   1) ประชาชนไดรับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พนัธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย
จะต้องปฏิบติัตาม
   2) ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึงเพื่อลดปญัหาการกระท าอันเปน็การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนภายในประเทศ
   3) มีเครือข่ายเพื่อร่วมมือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมทั้งในและระหว่างประเทศ

6. ส านักงานอัยการสูงสุด
   การอ านวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน เปน็ไปอย่างเสมอภาคและเปน็ธรรม

ประชาชนได้รับการบ าบัดและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
ร้อยละของเร่ืองร้องเรียนที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
ร้อยละความพงึพอใจของผู้ร้องเรียนต่อการปฏิบติังานเกี่ยวกับ
การแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนหรือความไม่เปน็ธรรม

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ผลการด าเนินงาน

การเลือกต้ังมีความสุจริตและเที่ยงธรรม และได้รับการยอมรับ
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง ไม่น้อยกว่า
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกต้ังก่อนวัน
เลือกต้ัง
ร้อยละของนวัตกรรมการเลือกต้ังที่ได้รับการพฒันา
จ านวนที่เพิ่มขึน้ของนวัตกรรมการเลือกต้ัง

5. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
   ทกุภาคส่วนมีความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตและประชาชนมีความเชื่อมั่นในการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ

4. ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

1. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

2. ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1
1.1 เครือข่าย 50 50 100.00

1.2 ร้อยละ 85 65.84 77.46

1.3 ร้อยละ 47 36 76.60

1

1.1 ร้อยละ 90 147.95 164.39

1.2 ร้อยละ 100 61.09 61.09

1.3 ร้อยละ 60 52.56 87.60

ผลการด าเนินงาน

4. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

3. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สังคมไทยมีการต่อต้านการทุจริต
จ านวนเครือข่ายที่ได้รับการพฒันาศักยภาพในด้านการปอ้งกัน
และปราบปรามการทจุริต

ระดับความเชื่อมั่นของทกุภาคส่วนในการด าเนินงานของ
ส านักงาน ป.ป.ช. เพิ่มขึน้

ระดับค่าดัชนีการรับรู้การทจุริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) สูงขึน้

การได้มาและการใช้จ่ายเงินรวมทั้งการบริหารทรัพยากรของ
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด 
คุ้มค่าและโปร่งใสเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ตลอดจนป้องกันและป้องปรามเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายหรือ
การรั่วไหลและการทุจริตประพฤติมิชอบ

ร้อยละของจ านวนผลผลิตที่ตรวจเสร็จและออกรายงานแล้ว
เปรียบเทยีบกับแผนการตรวจสอบประจ าปี

มีการติดตามผลการตรวจสอบที่ออกรายงานแบบมีข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ
ร้อยละของข้อโต้แย้งผลการตรวจสอบที่ยุติเร่ืองโดยหน่วยรับ
ตรวจด าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเปรียบเทยีบกับ
จ านวนข้อโต้แย้งผลการตรวจสอบที่ยุติเร่ืองทั้งหมด

หมายเหตุ : 4. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
            - ตัวชี้วัดที่ 1.2 มีการติดตามผลการตรวจสอบที่ออกรายงานแบบมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานไม่เปน็ไป
ตามแผน เนื่องจากหน้าที่และอ านาจในการติดตามผลการตรวจสอบตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. 2561 เปล่ียนไปจากการติดตามผลการตรวจสอบตาม พ.ร.บ ฉบบัเดิม กล่าวคือ พ.ร.บ ฉบบัเดิม จะต้องติดตามผลการ
ตรวจสอบทกุรายงานที่มีข้อบกพร่องแต่พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 จะติดตามผลการ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่มีความเสียหายหรือมีการทจุริตเทา่นั้น 
            - ตัวชี้วัดที่ 1.3 ข้อโต้แย้งผลการตรวจสอบที่ยุติเร่ืองโดยหน่วยรับตรวจด าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเปรียบเทยีบ
กับจ านวนข้อโต้แย้งผลการตรวจสอบที่ยุติเร่ืองทั้งหมด เปน็ข้อมูลตัวเลขเบื้องต้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 สาเหตุที่ยังไม่สามารถ
รวบรวมผลการด าเนินงานได้เสร็จส้ินเนื่องจากต้องใช้เวลาในการรวบรวมเอกสารจากหน่วยรับตรวจ
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 ร้อยละ 75 84.17 112.23

1.2 คน 20,000 63,395 316.98

1.3 ร้อยละ 60 85.89 143.15

1.4 ร้อยละ 80 83.03 103.79
1.5 ร้อยละ 75 92.30 123.07

1.6 เล่ม 2,000 2,000 100.00

1.7 เร่ือง 2 1 50.00
1.8 ร้อยละ 50 50 100.00

1

1.1 คดี/เร่ือง 2,500,000 2,500,618 100.02

1.2 ราย 250,000 400,412 160.16

1.3 ร้อยละ 90 98.47 109.41
1.4 ร้อยละ 80 100 125.00

จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่ได้รับด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 90 วัน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ผู้ร้องเรียนมีความพงึพอใจต่อการใหบ้ริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
จ านวนรายงานผลการตรวจสอบข้อเสนอแนะที่มีการน าไป
ปฏิบติัหรือมีการตอบสนองไม่น้อยกว่าร้อยละ

ข้อเสนอแนะ
   -

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จ านวนเร่ืองที่มีการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน
ได้องค์ความรู้ที่สามารถน าไปต่อยอดเชิงลึกหรือน าไปแก้ไขปญัหา
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรม  การรักษา
ผลประโยชน์ของรัฐ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและ
การช่วยเหลือทางกฎหมาย เป็นไปอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม
จ านวนคดีอาญา และคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐที่ส่ังและ
ด าเนินคดีแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า

จ านวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
ไม่น้อยกว่า
ผลการด าเนินคดีเปน็ไปตามฟอ้งไม่น้อยกว่า
ผลการด าเนินการคุ้มครองสิทธิทางศาลเปน็ไปตามค าร้องหรือ
ค าฟอ้งของพนักงานอัยการไม่น้อยกว่า

   -
ปัญหาด้านการด าเนินงาน

6. ส านักงานอัยการสูงสุด

ผลการด าเนินงาน

1.ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

   -

ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน

ร้อยละของกลุ่มเปา้หมายที่ได้รับรู้และเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชน

จ านวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และสร้างความ
ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน

5. ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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   3) ในปงีบประมาณถัดไปจะมีการพจิารณาตัวชี้วัดที่สามารถสะทอ้นผลสัมฤทธ์ิและภารกิจใหช้ัดเจนมากขึน้

   1) ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการจัดประเภทความยากง่ายเร่ืองร้องเรียน โดยจะมีการก าหนดกรอบ
ระยะเวลาการด าเนินงาน เพื่อใหส้ามารถด าเนินการแก้ไขปญัหาได้รวดเร็วเพิ่มขึน้

   2) ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะด าเนินการการจัดท าแผนการสอบสวนเพื่อด าเนินงานเร่ืองร้องเรียน เพื่อเปน็กรอบระยะเวลา
การปฏิบติังานแล้วเสร็จเบื้องต้น  ก่อนเร่ิมการแสวงหาข้อเทจ็จริง ซ่ึงจะส่งผลใหร้ะยะเวลาในการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนแต่ละขัน้ตอน
กระชับย่ิงขึน้ และช่วยแก้ปญัหาการท าส านวนล่าช้าได้ในระดับหนึ่ง

2 ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้รับจัดสรรจ านวน 265.0448 ล้านบาท  ระหว่างมีค าส่ังหวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ที่ 19/2561 ข้อ 5 และประกาศ
ส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ และภาระผูกพนั และใหโ้อนพนักงานลูกจ้างและ
อัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายไปเปน็ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีการโอนงบประมาณจ านวน 
45.8629 ล้านบาท  จึงท าใหง้บประมาณรายจ่ายของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรวมเปน็เงินทั้งส้ิน 310.9077 ล้านบาท

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีเร่ืองร้องเรียนที่ด าเนินการทั้งส้ิน จ านวน 4,014 เร่ือง โดยมีเร่ืองร้องเรียน
ที่เข้ามาใหม่ในช่วงไตรมาสสุดทา้ยกว่า 700 เร่ือง ซ่ึงกระบวนการด าเนินงานเร่ืองร้องเรียนตามพระราชบญัญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 มาตรา 22 32 และ 33 มีขัน้ตอนที่รายละเอียดที่เพิ่มขึน้ โดยส านักงานต้องแสวงหาข้อเทจ็จริง
จากทกุฝ่ายอย่างรอบคอบมีกรอบระยะเวลาในการขอข้อมูลจากหน่วยงานใหช้ี้แจง และส่งหลักฐานภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสือ 
หากยังไม่ด าเนินการใหม้ีหนังสือแจ้งเตือนและด าเนินการอีก 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสือ จากกระบวนการดังกล่าวท าใหร้ะยะเวลา
ด าเนินการในแต่ละเร่ือง เพื่อแสวงหาข้อเทจ็จริง อย่างน้อย 90 วัน (3 เดือน) ซ่ึงจะเหน็ได้ว่า เร่ืองที่เข้ามาในช่วง 3 เดือนสุดทา้ยของปี
จึงไม่มีโอกาสที่จะด าเนินการได้แล้วเสร็จ นอกจากนี้ ก่อนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีข้อเสนอแนะใหห้น่วยงานด าเนินการตามข้อเสนอ
ต้องมีการประชุมหารือร่วมกันก่อน เพื่อพจิารณาหาแนวทางการแก้ไขปญัหาอุปสรรคร่วมกัน ซ่ึงกระบวนการนี้ใช้ระยะเวลาในการ
นัดหมายประชุมและหาข้อยุติร่วมกันที่เพิ่มขึน้หลายๆ เร่ืองที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ในการประชุมเพยีงคร้ังเดียว ส่งผลต่อการจ านวน
เร่ืองที่แล้วเสร็จ และไม่สามารถยุติได้อย่างรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะ
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3. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

4. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

   พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 มาตรา 91 และ พระราชบญัญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 71 ก าหนดใหส้ านักงานการเงินแผ่นดินตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งใหต้าม
มาตรา 70 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันส้ินปงีบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงไว้กับกระทรวงการคลัง เนื่องจากหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบญัญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีอยู่เปน็จ านวนมากถึง 8,349 หน่วยงาน การปฏิบติังานตามหน้าที่และ
อ านาจดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานตามหน้าที่และอ านาจอื่นนอกเหนือจากการตรวจสอบรายงานการเงินของ
หน่วยงานของรัฐตามพระราชบญัญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

ข้อเสนอแนะ
     ปรับปรุงตัวชี้วัดใหส้อดคล้องกับหน้าที่และอ านาจตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. 2561 และสามารถวัดได้อย่างเปน็รูปธรรม

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   1) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่ า เช่น งบประมาณเกี่ยวกับการ
ฝึกอบรมและสัมมนา ค่าซ่อมแซมและจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค นอกจากนี้แล้ว หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
บางรายการ จัดสรรใหใ้นอัตราตามระเบยีบของกระทรวงการคลัง ซ่ึงต่ ากว่าอัตราตามระเบยีบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

   -

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   ในช่วงต้นปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติด าเนินการปรับเปล่ียน
แนวทางการด าเนินงานและกระบวนการปฏิบติังานทั้งด้านการแสวงหาข้อเทจ็จริงและรวบรวมพยานหลักฐาน การไต่สวนวินิจฉัย
และไต่สวนถอดถอนตลอดจนการตรวจสอบบญัชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้ส้ินใหส้อดคล้องกับพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2561 ฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคับใช้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 โดยการปรับเปล่ียน
ดังกล่าวมีผลส าคัญต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ ในช่วงต้นปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เปน็อย่างมากเนื่องจากส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ จ าเปน็ต้องมีการจัดท าระเบยีบ
และหลักเกณฑ์การด าเนินงานใหม่ ซ่ึงต่อไปเมื่อมีการท าความเข้าใจและเรียนรู้การด าเนินงานตามกระบวนการท างานที่ก าหนดขึน้ใหม่
จะท าใหส้ านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเปน็ไปตาม
เปา้หมายที่ก าหนด
ปัญหาด้านการด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ
   -

   2) กรณีรายจ่ายลงทนุที่เปน็รายการผูกพนัข้ามปงีบประมาณ ซ่ึงต้องมีการปรับแก้แบบรูปรายการรายละเอียดใหร้องรับ
การส่ันสะเทอืนของแผ่นดินไหว และหน่วยงานที่แก้ไขแบบ มีงานออกแบบจ านวนมาก ท าใหเ้กิดความล่าช้าในกระบวนการจัดหา
ปัญหาด้านการด าเนินงาน
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ข้อเสนอแนะ
   -

   -
ปัญหาด้านการด าเนินงาน

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   -
ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   การศึกษาวิจัย เร่ือง "โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน"  ไม่สามารถด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จภายในปงีบประมาณ
พ.ศ. 2562 เนื่องจากในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างที่ปรึกษา คร้ังที่ 1 มีผู้มาย่ืนข้อเสนอเพยีง 1 ราย คณะกรรมการฯ พจิารณาแล้ว
เหน็ว่าควรใหด้ าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างใหม่ ส่งผลใหส้ านักงานใช้เวลาในการจัดซ้ือจัดจ้างเพิ่มขึน้ ประกอบกับโครงการศึกษาวิจัยดังกล่าว 
มีระยะเวลาด าเนินการทั้งส้ิน 240 วัน ท าใหส้ิ้นสุดโครงการฯ ล่วงเลยในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงขณะนี้ส านักงาน กสม.ได้
ด าเนินการศึกษาวิจัยดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และมีการเผยแพร่ผลงานศึกษาวิจัยดังกล่าวที่ Website ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 
http:// library.nhrc.or.th

ข้อเสนอแนะ
   -

   -

5. ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

6. ส านักงานอัยการสูงสุด
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ผลการใช้จา่ยงบประมาณ

จ านวน รอ้ยละ  จ านวน  รอ้ยละ 

6,800.0000 - - 6,800.0000 6,800.0000 100.00 6,800.0000 100.00
6,800.0000 - - 6,800.0000 6,800.0000 100.00 6,800.0000 100.00

- -                  -   - - - -

ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

1
1.1 เร่ือง 30,000 55,697 185.66
1.2 ร้อยละ 100 100 100.00

   -

   -
ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจา่ย

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จา่ยงบประมาณ
   -

ก่อหน้ี (เบิกจา่ย+ใบสั่งซ้ือ(PO))ประเภท
รายจา่ย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 

(25) ส่วนราชการในพระองค์

          ผลการใช้จา่ยงบประมาณ พบว่า ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562
งบประมาณทั้งส้ิน 6,800 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 6,800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการกอ่หนี้แล้ว จ านวน 
6,800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

          - รายจา่ยประจ า จ านวน 6,800 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 6,800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการกอ่หนี้แล้ว 
จ านวน 6,800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

หน่วย : ล้านบาท

ปัญหาด้านการด าเนินงาน

ร้อยละของการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ภายใต้ภารกจิที่ก าหนดไว้

รวม
รายจา่ยประจ า
รายจา่ยลงทนุ

การด าเนินงานของส่วนราชการในพระองค์

   การด าเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์และการถวายความสะดวก ถวายความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ 
และพระอนุวงศ์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน

ผลการด าเนินงาน

พระราชภารกิจในพระองค์ทุกด้านด าเนินไปด้วยความเรยีบรอ้ย

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้จา่ยงบประมาณ

รวมวงเงิน
งบประมาณ 
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ผลการใช้จา่ยงบประมาณ

จ านวน รอ้ยละ  จ านวน  รอ้ยละ 

10,267.8049 - - 10,267.8049 8,962.7170 87.29 8,962.7170 87.29
5,522.7166 - - 5,522.7166 5,550.5644 100.50 5,550.5644 100.50
4,745.0883 - - 4,745.0883 3,412.1526 71.91 3,412.1526 71.91รายจา่ยลงทนุ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้จา่ยงบประมาณ

(26) สภากาชาดไทย

          ผลการใช้จา่ยงบประมาณ พบว่า ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562 
งบประมาณทั้งส้ิน 10,267.8049 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 8,962.7170 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.29 และมีการกอ่หนี้แล้ว 
จ านวน 8,962.7170 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.29

          - รายจา่ยประจ า จ านวน 5,522.7166 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 5,550.5644 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.50 และมีการ
กอ่หนี้แล้ว จ านวน 5,550.5644  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.50
          - รายจา่ยลงทุน จ านวน 4,745.0883 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 3,412.1526 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.91 และมีการ
กอ่หนี้แล้ว จ านวน 3,412.1526 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.91

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจา่ย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจา่ย ก่อหน้ี (เบิกจา่ย+ใบสั่งซ้ือ(PO))

รวม
รายจา่ยประจ า

      จากผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินแผนงานและโครงการของสภากาชาดไทยในปี พ.ศ. 2562 พบว่าแผนงาน กจิกรรม 
โครงการต่างๆ สามารถด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย มีผลสัมฤทธ์ิ ตามภารกจิกาชาดไทย ซ่ึงผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์สภากาชาด
ไทยมีการขับเคล่ือนใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่จะกา้วไปข้างหน้าสู่ความเป็นเลิศ และเป็นไปตามคติทัศน์ของสภากาชาด
ไทย คือ การบรรเทาทุกข์ บ ารุงสุข บ าบัดโรค ก าจดัภัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามบทบาทและพันธกจิทั้ง 4 ด้าน ของ
สภากาชาดไทย ได้แก ่การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหติ และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนการด าเนินงานเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล เพื่อร่วมเป็นส่วนสนับสนุนส่งเสริมการ
ด าเนินงานของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ผลงานต่างๆ ยังเป็นที่ประจกัษ์ชัดเจนว่ากจิกรรมการด าเนินงานของสภากาชาดไทย 
ในแต่ละปีสามารถใหบ้ริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ยากจนยากไร้และผู้ด้อยโอกาสกว่าปีละ 3.5 ล้านคน การใหบ้ริการโลหติ การจดัหาโลหติ
ส าหรับผู้ป่วยทั้งประเทศได้ปีละ 1.2 ล้านยูนิต มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่าปีละ 5 แสนคน และพัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมรับ
ภัยพิบัติสะสมกว่า 320 ชุมชน โดยมีอาสาสมัครสภากาชาดไทยที่ขึ้นทะเบียนในระบบกว่า 1 แสนคน และกจิกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของสภากาชาดไทย สามารถช่วยผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส กว่า 435,000 ราย ซ่ึงกจิกรรมต่างๆ เหล่านี้สะท้อนใหเ้หน็ถึง
การใหบ้ริการของสภากาชาดไทยที่ใช้หลักการกาชาดที่บริการอย่างมีมนุษยธรรม ด้วยการขับเคล่ือนของอาสาสมัครในการที่จะหนุนเสริม
การด าเนินงานของภาครัฐตามภารกจิสภากาชาดไทยและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 ราย 3,478,583 4,239,542       121.88

1.2 ดวง 1,200 984         82.00

1.3 ราย 700 675         96.43
1.4 คน 373 393       105.36

1.5 ขวด 680,000 775,527 114.05

1.6 ร้อยละ 80 80 100.00

2
2.1 ราย 567,465 600,504 105.82

2.2 ชุมชน 3 3 100.00

3
3.1 ราย 435,205 557,702 128.15

4

4.1 ร้อยละ 45 43 95.56

4.2 ร้อยละ 100 99 99.00

จ านวนดวงตาของผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเปล่ียนกระจกตาตาม
มาตรฐานสากล
จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะตามมาตรฐานสากล
จ านวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางต่อยอดที่ส าเร็จการศึกษาจากสภากาชาดไทย และ
เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรและสภาวิชาชีพ

จ านวนชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อที่ได้มาตรฐานสากล (GMP) 
ที่ผลิตโดยสภากาชาดไทย
พยาบาลที่สภากาชาดไทยผลิต สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านใน
การสอบคร้ังแรก
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรยีมความพรอ้มรบัภัยพิบัติ
จ านวนผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย
อย่างครบวงจรตามเกณฑ์การประเมินของสภากาชาดไทย

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน

ผลการด าเนินงาน

การบรกิารและผลิตบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข
ที่ได้มาตรฐาน
จ านวนประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของสภากาชาดไทย
ทั้งระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิซ่ึงกระจายอยู่ทั่วภูมิภาค
และหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ได้รับ
การยอมรับ

ชุมชนมีความพร้อมรับภัยพิบัติตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (หมู่บ้าน ชุมชนในเมือง และ
โรงเรียน) ที่ได้รับการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ (ปีละ 1 ชุมชน)

การส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
จ านวนภิกษุ แม่ชี ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามต้นแบบของสภากาชาดไทย
ผู้รบับรกิารได้รบัโลหิต ส่วนประกอบโลหิต ผลิตภัณฑ์จาก
พลาสมา และเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิตที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล และเพียงพอเพ่ือการรกัษา
โลหติที่จดัหาโดยสภากาชาดไทยเทียบกบัความต้องการของ
ผู้ป่วยทั้งประเทศ
โลหติซ่ึงใหก้บัผู้ป่วยทั้งประเทศได้รับการตรวจคุณภาพโลหติ 
ด้วยวิธีมาตรฐานสูงสุดระดับสากล (ชีววิทยาระดับโมเลกลุ)
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ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

4.3 ราย 232,967 228,063 97.89

5
5.1 ร้อยละ 100 87.74 87.74
6

6.1 ร้อยละ 50 50 100.00

7
7.1 รายการ 2 2 100.00

จ านวนผู้ขึ้นทะเบียนสะสมเป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหติ
ในแต่ละปีที่ได้รับการตรวจแอนติเจนบนเม็ดเลือดขาวตาม
มาตรฐานสากล

การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานในการท าวิจยั
ความกา้วหน้าของการกอ่สร้างศูนย์ความกา้วหน้าทางวิชาการ
การสรา้งองค์ความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์
ผลงานวิจยัสามารถถูกน าไปใช้อา้งองิในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ

ผลการด าเนินงาน

    1) สนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลครือข่ายใหม้ีมาตรฐานในกระบวนการจดัเกบ็ดวงตาในพื้นที่ต่างจงัหวัด และเร่ง
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ใหค้วามรู้ แกผู้่บริจาคดวงตาผู้บริจาคอวัยวะ

การน าองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อประชาชน

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จา่ยงบประมาณ
   ผลการเบิกจา่ยรายจา่ยลงทุนต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 1,332.9357 ล้านบาท เนื่องจากเป็นรายการที่กอ่หนี้ผูกพันและกนัเงิน
ไว้จา่ยเหล่ือมปีแล้วจะเบิกจา่ยเมื่อถึงก าหนดจา่ยตามงวดรายการกนัเงินเหล่ือมปี ทั้งนี้ งบประมาณ จ านวน 1,305.0879 ล้านบาท
เมื่อรวมกบัจ านวนเงินที่สูงกว่าเป้าของรายจา่ยประจ า จ านวน 27.8478 ล้านบาท (โอนเงินเหลือจา่ย) จะเท่ากบัจ านวนเงินที่ต่ ากว่า
เป้าหมายของรายจา่ยลงทุน คือ 1,332.9357 ล้านบาท

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
    1) การจดัเกบ็ดวงตาของโรงพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ต่างจงัหวัด ที่จดัเกบ็ดวงตาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิต/ มีการแจง้ใหท้างศูนย์
ดวงตาทราบในระยะเวลากระชั้นชิด ท าใหผู้้จดัเกบ็ดวงตาจ าเป็นต้องจดัเกบ็ดวงตากอ่น ซ่ึงอาจท าใหม้ีการจดัเกบ็ดวงตาที่ผลการตรวจ
ทางหอ้งปฏิบัติการไม่ผ่านเกณฑ์ และการจดัเกบ็ดวงตามีความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองโรคของผู้บริจาคดวงตา และผลเลือด
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

    2) มีจ านวนผู้บริจาคอวัยวะลดลง เมื่อเทียบกบัปีกอ่น จงึท าใหอ้วัยวะที่น าไปปลูกถ่ายลดลง และความเชื่อของญาติผู้เสียชีวิตที่ยังมี
ทัศนคติเชิงลบต่อการบริจาคอวัยวะที่ยังต้องรณรงค์ในภาพกว้างมากย่ิงขึ้น
    3) โรงพยาบาลมีการเบิกโลหติมากเกนิกว่าการใช้จริง ส่งผลใหค้วามต้องการของทั้งประเทศสูง ท าใหผ้ลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย และมีการปรับลดค่าเป้าหมายเป็นการภายในใหส้อดคล้องกบัการปฏิบัติงานจริง จากร้อยละ 56.50 เป็น ร้อยละ 45 เมื่อเทียบ
ผลการด าเนนิงานกบัเป้าหมายแล้วคิดเป็นร้อยละ 95.56 อย่างไรกต็าม สัดส่วนของการจดัหาโลหติของสภากาชาดไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
    4) ความกา้วหน้าของการกอ่สร้างศูนย์ความกา้วหน้าทางวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ข ปรับแบบ
ชั้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน ท าใหม้ีการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

    2) ใหม้ีการหารือ และติดตามความกา้วหน้าการกอ่สร้างศูนย์ความกา้วหน้าทางวิชาการร่วมกบัโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์
สภากาชาดไทย ใหเ้ร่งรัดด าเนินการตามกรอบเวลาและกรอบการใช้งบประมาณ
    3) เพิ่มการจดัหาโลหติ และรณรงค์ในกลุ่มเยาวชนมากขึ้นที่จะกระตุ้นใหม้าบริจาคเพิ่มขึ้น ถี่และบ่อยขึ้น และเพิ่มการออกรับบริจาค
เคล่ือนที่ในชุมชนมากย่ิงขึ้น รวมถึงมีกลวิธีการส่ือสารเพื่อใหเ้ข้าถึงกลุ่มประชาชนทั่วไป ทุกกลุ่มเป้าหมายใหเ้หน็และตระหนักถึงความ
จ าเป็นและความต้องการโลหติส าหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ
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(27) หน่วยงานอ่ืนของรฐั (ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า)

ผลการใช้จา่ยงบประมาณ

จ านวน รอ้ยละ  จ านวน  รอ้ยละ 

266.7576 - - 266.7576 266.7576 100.00 266.7576 100.00
262.6696 - - 262.6696 262.6696 100.00 262.6696 100.00

4.0880 - - 4.0880 4.0880 100.00 4.0880 100.00

          ผลการใช้จา่ยงบประมาณ พบว่า ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562 
งบประมาณทั้งส้ิน 266.7576 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 266.7576 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการกอ่หนี้แล้ว จ านวน 
266.7576 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

          - รายจา่ยประจ า จ านวน 262.6696 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 262.6696 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการกอ่หนี้
แล้ว จ านวน 262.6696 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100
          - รายจา่ยลงทุน จ านวน 4.0880 ล้านบาท เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 4.0880 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการกอ่หนี้แล้ว 
จ านวน 4.0880 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจา่ย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจา่ย ก่อหน้ี (เบิกจา่ย+ใบสั่งซ้ือ(PO))

รวม
รายจา่ยประจ า
รายจา่ยลงทนุ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้จา่ยงบประมาณ
   1) มีสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางการที่ดีเอื้อต่อการประกอบธุรกจิและผู้ประกอบธุรกจิมีความเชื่อมั่นในการค้าและการลงทุนใน
ประเทศ 
   2) มีกลไกและเคร่ืองมือในบังคับใช้กฎหมายที่ทันสมัยเป็นธรรมสอดคล้องกบับริบทการค้าของประเทศและมาตรฐานสากล 
   3) มีเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
   4) ผู้ประกอบการธุรกจิและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
   5) เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถะเป็นเลิศในการก ากบัดูแลการแข่งขันทางการค้า 
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ส่วนท่ี 2
ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล าดับที่ หน่วยนับ แผน ผล
เปรยีบเทียบ

รอ้ยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 ร้อยละ 80            80             100.00
1.2 ร้อยละ 80            80             100.00

ปัญหาด้านการใช้จา่ยงบประมาณ
   -
ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ
   ปรับกระบวนการด าเนินงานใหส้อดคล้องกบับุคลากรของหน่วยงาน

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน

ผลการด าเนินงาน

การค้ามีการแข่งขันอยา่งเสรแีละเป็นธรรม และมีธรรมาภิบาล
ในการประกอบธุรกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม
และผู้บรโิภคท้ายที่สุด

ร้อยละของเร่ืองร้องเรียนที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการหรือกจิกรรมมีความรู้ความเข้าใจ
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าเพิ่มขึ้น



ส่วนท่ี 2
ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ส่วนท่ี 2.1
ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ภาพรวม
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จ านวน ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ 

806,244.7270 - - 806,244.7270 728,555.2139 90.36 783,792.4530 97.22

533,963.5089 - - 533,963.5089 537,141.0596 100.60* 539,985.7211 101.13*
272,281.2181 - - 272,281.2181 191,414.1543 70.30 243,806.7319 89.54

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง
จ ำนวน 14 กระทรวง 50 หน่วยงำน
3 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
และหน่วยงำนภำยใต้กำรควบคุมดูแล
ของนำยกรัฐมนตรี 1 หน่วยงำนของ
องค์กรอิสระและองค์กรอัยกำร

(1) ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(2) กองอ ำนวยกำรรักษำควำมม่ันคงภำยในรำชอำณำจักร
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี
(3) ศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ส่วนรำชกำร
ไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
และหน่วยงำนภำยใต้กำรควบคุมดูแลของนำยกรัฐมนตรี

รวมวงเงิน
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย*

จ านวนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

1. แผนงำนบูรณำกำร
ขับเคล่ือนกำรแก้ไขปัญหำ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้

หน่วยงานเจ้าภาพยุทธศาสตร์ชาติ/
แผนงานบูรณาการ

ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาพรวม

         กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณแผนงำนบูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลำคม 
2561 – 30 กันยำยน 2562) ข้อมูลผลกำรเบิกจ่ำยและกำรก่อหน้ีจำกระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ (GFMIS) ข้อมูลผล
กำรปฏิบัติงำนจำกระบบฐำนข้อมูลแผน/ผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (BB EvMIS) ตำมแบบรำยงำนสงป. 301

         สรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ภำพรวมทุกแผนงำนบูรณำกำร พบว่ำ ณ ส้ินปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561
 - 30 กันยำยน 2562 งบประมำณท้ังส้ิน 806,244.7270 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 728,555.2139 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 90.36
 และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 783,792.4530 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 97.22

        
แผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ก่อหน้ี
(เบิกจ่าย+ใบส่ังซ้ือ(PO))

ภาพรวม

รำยจ่ำยประจ ำ
รำยจ่ำยลงทุน
  หมำยเหตุ : *มีกำรโอนเปล่ียนแปลงระหว่ำงรำยจ่ำยประจ ำและรำยจ่ำยลงทุน

          - รำยจ่ำยประจ ำ จ ำนวน 533,963.5089 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 537,141.0596 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 100.60
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 539,985.7211 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 101.13
          - รำยจ่ำยลงทุน จ ำนวน 272,281.2181 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 191,414.1543 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 70.30
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 243,806.7319 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 89.54

ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม

พ.ร.บ.โอน
งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ/
แผนงานบูรณาการ

หน่วยงานเจ้าภาพ จ านวนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

จ ำนวน 8 กระทรวง 20 หน่วยงำน
1 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
และหน่วยงำนภำยใต้กำรควบคุมดูแล
ของนำยกรัฐมนตรี 2 รัฐวิสำหกิจ

จ ำนวน 9 กระทรวง 14 หน่วยงำน
2 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
และหน่วยงำนภำยใต้กำรควบคุมดูแล
ของนำยกรัฐมนตรี 3 รัฐวิสำหกิจ

จ ำนวน 11 กระทรวง 19 หน่วยงำน 
และ 3 รัฐวิสำหกิจ

จ ำนวน 9 กระทรวง 12 หน่วยงำน
2 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงำนภำยใต้กำรควบคุมดูแล
ของนำยกรัฐมนตรี 1 หน่วยงำนของ
องค์กรอิสระและองค์กรอัยกำร

จ ำนวน 8 กระทรวง 25 หน่วยงำน
2 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
และหน่วยงำนภำยใต้กำรควบคุมดูแล
ของนำยกรัฐมนตรี

จ ำนวน 7 กระทรวง 18 หน่วยงำน
1 รัฐวิสำหกิจ

จ ำนวน 10 กระทรวง 24 หน่วยงำน
2 รัฐวิสำหกิจ

จ ำนวน 6 กระทรวง 24 หน่วยงำน
2 รัฐวิสำหกิจ

จ ำนวน 9 กระทรวง 23 หน่วยงำน
1 รัฐวิสำหกิจ 1 กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน

(1) ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี

(1) ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี

(1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
กระทรวงหรือทบวงและหน่วยงำนภำยใต้กำรควบคุมดูแลของ
นำยกรัฐมนตรี
(2) ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี

(1) ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร
กระทรวงคมนำคม

(1) กรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน

(1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
กระทรวงยุติธรรม

(1) ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม

(1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ
กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ

(1) ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์6.  แผนงำนบูรณำกำร
พัฒนำศักยภำพกำรผลิต
ภำคกำรเกษตร
7. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำร เศรษฐกิจ
ชุมชน และวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม
สู่สำกล

8. แผนงำนบูรณำกำร
พัฒนำพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

9. แผนงำนบูรณำกำร
ขับเคล่ือนเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก

10. แผนงำนบูรณำกำร
พัฒนำด้ำนคมนำคม
และระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. แผนงำนบูรณำกำร
จัดกำรปัญหำแรงงำน
ต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์

3. แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน
ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำ
ผู้ติดยำเสพติด

4. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมศักยภำพ

5. แผนงำนบูรณำกำร
สร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเท่ียว
กีฬำ และวัฒนธรรม
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ/
แผนงานบูรณาการ

จ ำนวน 7 กระทรวง 20 หน่วยงำน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

หน่วยงานเจ้าภาพ จ านวนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

จ ำนวน 12 กระทรวง 29 หน่วยงำน

จ ำนวน 14 กระทรวง 135 หน่วยงำน
1 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
และหน่วยงำนภำยใต้กำรควบคุมดูแล
ของนำยกรัฐมนตรี 2 หน่วยงำนของ
รัฐสภำ 2 หน่วยงำนของศำล
2 หน่วยงำนขององค์กรอิสระ
และองค์กรอัยกำร 5 รัฐวิสำหกิจ
1 สภำกำชำดไทย และ 1 กองทุน
และเงินทุนหมุนเวียน

(1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคง
ของมนุษย์ กระทรวงกำรพัฒนำและควำมม่ันคงของมนุษย์

(1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

16. แผนงำนบูรณำกำร
สร้ำงควำมเสมอภำคเพ่ือ
รองรับสังคมสูงอำยุ

17. แผนงำนบูรณำกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ

(1) ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(2) ส ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

12. แผนงำนบูรณำกำรวิจัย
และนวัตกรรม

13. แผนงำนบูรณำกำร
พัฒนำศักยภำพคนตลอด
ช่วงชีวิต

11. แผนงำนบูรณำกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล

จ ำนวน 4 กระทรวง 26 หน่วยงำน

จ ำนวน 3 กระทรวง 6 หน่วยงำน
2 กองทุน 1 รำยกำรงบกลำง

จ ำนวน 4 กระทรวง 7 หน่วยงำน
สภำกำชำดไทย และ 1 กองทุน
และเงินทุนหมุนเวียน

จ ำนวน 8 กระทรวง 18 หน่วยงำน

จ ำนวน 7 กระทรวง 17 หน่วยงำน18. แผนงำนบูรณำกำร
พัฒนำเมืองอุตสำหกรรม
เชิงนิเวศ และกำรจัดกำร
มลพิษและส่ิงแวดล้อม

(1) กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม

(1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงศึกษำธิกำร

(1) ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ กระทรวงสำธำรณสุข

(1) กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมม่ันคง
ของมนุษย์

(1) ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี

14. แผนงำนบูรณำกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
และกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ 
เท่ำเทียมและท่ัวถึง

15. แผนงำนบูรณำกำร
พัฒนำระบบประกันสุขภำพ
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ยุทธศาสตร์ชาติ/
แผนงานบูรณาการ

หน่วยงานเจ้าภาพ จ านวนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

24. แผนงำนบูรณำกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณำกำร

(1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย กระทรวงมหำดไทย จ ำนวน 1 กระทรวง 94 หน่วยงำน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

21. แผนงำนบูรณำกำร
พัฒนำระบบกำรให้บริกำร
ประชำชนของหน่วยงำน
ภำครัฐ

(1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี

จ ำนวน 6 กระทรวง 9 หน่วยงำน

23. แผนงำนบูรณำกำร
ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

(1) กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหำดไทย จ ำนวน 3 กระทรวง 5 หน่วยงำน

19. แผนงำนบูรณำกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ

(1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ หน่วยงำนขององค์กรอิสระและองค์กรอัยกำร

จ ำนวน 12 กระทรวง 30 หน่วยงำน
3 ส่วนรำชกำรไม่สังกัด                  
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ
ทบวง และหน่วยงำนภำยใต้กำร
ควบคุมดูแลของนำยกรัฐมนตรี 1 
หน่วยงำนของรัฐสภำ 3 หน่วยงำน
ขององค์กรอิสระ และองค์กรอัยกำร

20. แผนงำนบูรณำกำร
ปฏิรูปกฎหมำยและพัฒนำ
กระบวนกำรยุติธรรม

(1) ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จ ำนวน 2 กระทรวง 12 หน่วยงำน
2 ส่วนรำชกำรไม่สังกัด
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ
ทบวง และหน่วยงำนภำยใต้กำร
ควบคุมดูแลของนำยกรัฐมนตรี 1 
หน่วยงำนขององค์กรอิสระและองค์กร
อัยกำร 

22. แผนงำนบูรณำกำร
พัฒนำพ้ืนท่ีระดับภำค

(1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี

จ ำนวน 14 กระทรวง 64 หน่วยงำน
4 รัฐวิสำหกิจ



ส่วนท่ี 2.2
ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายแผนงานบูรณาการ
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

11,924.2663 - - 11,924.2663 10,159.2558 85.20 11,522.6596 96.63
8,661.1525 - - 8,661.1525 7,778.9763 89.81 8,341.7420 96.31

3,263.1138 - - 3,263.1138 2,380.2795 72.95 3,180.9177 97.48

         ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พบว่ำ ณ ส้ินปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562
งบประมำณท้ังส้ิน 11,924.2663  ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 10,159.2558 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 85.20
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 11,522.6596 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 96.63

(1) แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงานเจ้าภาพ
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ส านักนายกรัฐมนตรี 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี  
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จ านวน 14 กระทรวง 50 หน่วยงาน 3 ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้
การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 1 หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

   กำรขับเคล่ือนกำรแก้ไขปัญหำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้บูรณำกำรงำนร่วมกันกับทุกภำคส่วนประสำน
กำรปฏิบัติท่ีค ำนึงถึงประโยชน์สุขของประชำชนในพ้ืนท่ีเป็นล ำดับแรก ซ่ึงมีผลสัมฤทธ์ิจำกกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน สรุปได้ ดังน้ี 
   1) แนวทำงด้ำนควำมม่ันคง มุ่งเตรียมควำมพร้อมและดูแลรักษำควำมปลอดภัยในพ้ืนท่ี 8 เมืองหลัก มีกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำน
ท่ีส ำคัญ คือ กำรจัดต้ังข่ำยงำนข่ำวในพ้ืนท่ีและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถให้กับข่ำยงำนข่ำว รณรงค์ให้ควำมรู้ผู้น ำชุมชน ผู้น ำท้องท่ี ผู้น ำ
ท้องถ่ินและสมำชิกชมรมใน 37 อ ำเภอ ให้มีควำมเข้ำใจในเร่ืองโครงกำรพำคนกลับบ้ำน กำรส่งเสริม/อ ำนวย ควำมยุติธรรมของศูนย์
ยุติธรรมชุมชน กำรพัฒนำระบบและเพ่ิมศักยภำพกำรไกล่เกล่ียข้อพิพำทครอบครัวและมรดกตำมบทบัญญัติแห่งศำสนำอิสลำมในพ้ืนท่ี 
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรตรวจพิสูจน์ทำงนิติวิทยำศำสตร์เพ่ือขยำยงำนกำรข่ำวคดีอำชญำกรรม และกำรให้บริกำรนิติวิทยำศำสตร์
สู่ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และจัดกิจกรรม “คลำยทุกข์ท่ีต้นทำง” มุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภำพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้แก่
ประชำชน กำรเสริมศักยภำพควำมพร้อมให้กับเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำน ตรวจกำรณ์ ลำดตระเวน เฝ้ำระวัง ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ในเขต ๖ เมืองหลัก ของพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (จชต.) พร้อมท้ัง ฝึกทบทวน ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ฝึกหลักสูตรพิเศษ
เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ ควำมเข้มแข็งให้กับกองก ำลังประจ ำถ่ินและก ำลังประชำชน และกำรพบปะช้ีแจงข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน
ผู้น ำศำสนำ และผู้น ำชุมชน

          - รำยจ่ำยประจ ำ จ ำนวน 8,661.1525 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 7,778.9763 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 89.81
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 8,341.7420 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 96.31
          - รำยจ่ำยลงทุน จ ำนวน 3,263.1138 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 2,380.2795 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 72.95
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 3,180.9177 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 97.48

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบส่ังซ้ือ(PO))

รวม
รำยจ่ำยประจ ำ

รำยจ่ำยลงทุน

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 ร้อยละ 30 27.74(1) 92.47

1.1.1

1.1.1.1 ร้อยละ             30 40.00(2) 120.00

   2) แนวทางด้านการพัฒนา มุ่งให้ประชาชนในพ้ืนท่ีพ่ึงพาตนเองได้ด้วยหลักประชารัฐ มีการด าเนินการของหน่วยงานท่ีส าคัญ คือ 
ส่งเสริมการจ้างงานเพ่ือสนับสนุนงานความม่ันคง พัฒนาการเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สร้างกลไก
ในการเช่ือมโยง การท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้านการเกษตรกับประชาชน ให้ความรู้เกษตรกรผ่านการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ
ด้านการประกอบอาชีพต่าง ๆ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีส าคัญ และส่งเสริมทักษะการ
ประกอบอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนท่ัวไป มุ่งเน้นให้ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการบริการ
ด้านสาธารณสุขอย่างท่ัวถึงจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ และหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี ด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ี

   3) แนวทางด้านการสร้างความเข้าใจ มุ่งให้ทุกภาคส่วนท้ังในและนอกพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมท้ังในต่างประเทศสนับสนุน
แนวทางภาครัฐ มีการด าเนินการของหน่วยงานท่ีส าคัญ คือ การสร้างความเข้าใจของประชาชนในและนอกพ้ืนท่ี จชต. เพ่ือให้ประชาชน
ท้ังในพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีใกล้เคียง และประชาชนต่างชาติท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทยมีความเข้าใจนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แนวคิดเก่ียวกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี สาระส าคัญ/หลักค าสอนทางศาสนา และความเช่ือ
การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องให้กับกลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ สร้างและพัฒนากลไกภาครัฐในการสร้าง
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  สร้างความสัมพันธ์อันดีและถ่ายถอดความเข้าใจท่ีถูกต้อง
ให้กับนานาประเทศ รวมถึงประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง องค์กรภาคประชาสังคม กลุ่มองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ความเข้าใจแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มากข้ึน เสริมสร้างและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพ้ืนท่ี จชต. ด้วยแนวทางสันติวิธี รวมท้ัง
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพ้ืนท่ีผ่านการจ้างงาน การเย่ียมครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ มอบเงินช่วยเหลือ
ตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ 

ผลการด าเนินงาน (จ าแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการด าเนินงาน)

ผลการด าเนินงาน

เป้าหมายท่ี 1 จ านวนเหตุการณ์รุนแรงฯ ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ีย 3 ปีย้อนหลัง
ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.1 จ านวนเหตุการณ์รุนแรงฯ ลดลง
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ีย 3 ปี ย้อนหลัง

แนวทางท่ี 1.1.1 ด้านความม่ันคง : มุ่งเตรียมความพร้อมและ
ดูแลรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ี 8 เมืองหลัก
ตัวช้ีวัดแนวทางท่ี 1.1.1.1 เหตุรุนแรงในพ้ืนท่ี 8 เมืองหลักลดลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เทียบกับค่าเฉล่ีย 3 ปีย้อนหลัง

เพ่ือพัฒนาศักยภาพมุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท้ังภาษาอังกฤษ
จีน มลายู และภาษาอาหรับ เพ่ือเพ่ิมทักษะทางภาษาของนักเรียนในพ้ืนท่ีให้พร้อมส าหรับการศึกษาต่อหรือมีศักยภาพเพียงพอต่อ
ความต้องการ พัฒนากลไกในการเช่ือมโยงความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องด้านวัฒนธรรม สนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมผ่าน “อาสาสมัครวัฒนธรรมประจ าอ าเภอ” ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีท่ีส าคัญของท้องถ่ิน สามารถสร้าง
ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องท้ังในมิติของวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ จัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ค่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้สังคม
พหุวัฒนธรรม โดยน าเยาวชนในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา ส าหรับเยาวชนท่ีนับถือศาสนาพุทธ
และอิสลามมาเข้าค่ายร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการยอมรับในความแตกต่างด้านเช้ือชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถน าค าสอน
ของศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมท้ังการพัฒนากลไกในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีในระดับหมู่บ้านให้เป็นส่วนส าคัญในการ
สร้างสันติสุขในระดับพ้ืนท่ี
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1.1.2

1.1.2.1 ร้อยละ             47 71.48(3) 152.00

1.1.2.2 ร้อยละ             50 98.88(4) 197.76

1.1.3

1.1.3.1 องค์กร           139 180(5) 129.00

1.1.3.2 คน         7,556 6,663(6) 88.19

หมำยเหตุ

แนวทางท่ี 1.1.3 ด้านการสร้างความเข้าใจ :
มุ่งให้ทุกภาคส่วนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี จชต.
รวมท้ังในต่างประเทศสนับสนุนแนวทางภาครัฐ 

แนวทางท่ี 1.1.2 ด้านการพัฒนา : มุ่งให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
พ่ึงพาตนเองได้ด้วยหลักประชารัฐ
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.1 ประชำชนในพ้ืนท่ีได้รับบริกำร
จำกภำครัฐท่ีส่งผลให้มีคุณภำพชีวิตเพ่ิมสูงข้ึน
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.2 จ ำนวนควำมต้องกำรประชำชน
ในพ้ืนท่ีได้รับกำรตอบสนอง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50
ของควำมต้องกำรรวม  

ผลการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.3.1 จ ำนวนของประชำชนท้ังใน
และนอกพ้ืนท่ีท่ีสนับสนุนแนวทำง/โครงกำรของภำครัฐ
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.3.2 ประชำชนผู้ได้รับผลกระทบ
จำกเหตุกำรณ์ ได้รับกำรดูแลจำกภำครัฐได้อย่ำงท่ัวถึงมำกข้ึน 
(1) สถิติเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบปี 2559 จ ำนวน 208 เหตุกำรณ์ ปี 2560 จ ำนวน 160 เหตุกำรณ์ ปี 2561 จ ำนวน 152 เหตุกำรณ์ และปี 2562
จ ำนวน 125 เหตุกำรณ์ (ข้อมูลจำกกองอ ำนวยกำรรักษำควำมม่ันคงภำยในรำชอำณำจักร ภำค 4) 
(2) สถิติเหตุกำรณ์กำรก่อเหตุรุนแรงใน 8 เมืองหลัก ปี 2559 จ ำนวน 33 เหตุกำรณ์ ปี 2560 จ ำนวน 29 เหตุกำรณ์ ปี 2561 จ ำนวน 13 เหตุกำรณ์
ปี 2562 จ ำนวน 15 เหตุกำรณ์ (ข้อมูลจำกกองอ ำนวยกำรรักษำควำมม่ันคงภำยในรำชอำณำจักร ภำค 4)
(3) อ้ำงอิงจำกกำรเฉล่ียค่ำเป้ำหมำยกำรให้บริกำรของกระทรวงสำธำรณสุข เร่ืองพัฒนำระบบบริกำรทุกระดับให้มีคุณภำพ มำตรฐำน และสอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนท่ีจ ำนวน 3 โครงกำร  
(4) อ้ำงอิงจำกแผนงำนโครงกำรของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ซ่ึงด ำเนินกำรภำยใต้ตัวช้ีวัดกิจกรรม จ ำนวนควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนท่ีได้รับ
กำรตอบสนอง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของควำมต้องกำรรวม 
(5) ปี 2561 มีองค์กร/เครือข่ำย เข้ำร่วมโครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของรัฐจ ำนวน 139 องค์กร (ข้อมูลจำกศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้) จำกองค์กรท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท้ังหมด 517 องค์กร (ข้อมูลจำกกองอ ำนวยกำรรักษำควำมม่ันคงภำยในรำชอำณำจักร ภำค 4) เทียบกับปี 2562 ภำยใต้
โครงกำรขับเคล่ือนกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคมในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ จชต. โดยด ำเนินกำรร่วมกับองค์กรภำคประชำสังคม จ ำนวน 40 
องค์กรรวม 4,000 คนและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเครือข่ำยภำคประชำสังคม องค์กรเอกชนและภำคประชำชน 
จ ำนวน 140 กลุ่ม (ข้อมูลจำกศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้) 
(6) อ้ำงอิงจำกตัวช้ีวัดกิจกรรมของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ จ ำนวนผู้ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในพ้ืนท่ี
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ท่ีได้รับกำรช่วยเหลือเยียวยำ 7,556 คน

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   ผลกำรเบิกจ่ำยของแผนงำนบูรณำกำรขับเคล่ือนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ในภำพรวม คิดเป็นร้อยละ 85.20 ยังไม่ใกล้เคียงกับมำตรกำรด้ำนกำรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำมมติคณะรัฐมนตรี
วันท่ี 13 ธันวำคม 2561 ซ่ึงก ำหนดเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยไว้ท่ีร้อยละ 100 ท้ังน้ี กำรเบิกจ่ำยงบประมำณภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรฯ 
จ ำแนกตำมแผนงำน/โครงกำร แบ่งออกเป็น 3 ด้ำน ได้แก่ 
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   1) กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรของหน่วยเจ้ำภำพและหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง ส่วนใหญ่ยังมิได้สะท้อนตัวช้ีวัด 
ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธ์ิของโครงกำรเท่ำท่ีควร ซ่ึงส่งผลต่อกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนบูรณำกำรขับเคล่ือนกำรแก้ไข
ปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ซ่ึงมีควำมมุ่งหมำยในกำรบูรณำกำรกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ของทุกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   2) กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนส่วนใหญ่ มุ่งเน้นกำรแสดงผลเป็นเชิงปริมำณ ซ่ึงสะท้อนได้เพียงกำรบรรลุเป้ำหมำย
โครงกำรเท่ำน้ัน เพ่ือให้กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนสะท้อนผลสัมฤทธ์ิของโครงกำรและแผนงำนบูรณำกำรขับเคล่ือนกำรแก้ไขปัญหำ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จึงควรปรับปรุงรูปแบบกำรรำยงำนผลได้ครอบคลุมประเด็นส ำคัญมำกข้ึน

   1) หน่วยงำนของรัฐและภำคส่วนท่ีเก่ียวข้องควรให้ควำมส ำคัญกับกำรแก้ไขปัญหำในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนใต้ สร้ำงควำมเข้ำใจ
ในแผนปฏิบัติกำร รวมท้ัง ก ำหนดทิศทำงกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ตัวช้ีวัดของแต่ละหน่วยงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ของแผนปฏิบัติกำรท่ีก ำหนดไว้ ตลอดจนช้ีแจงแนวทำงกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนท่ีชัดเจน

   2) กำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนส่วนกลำงระดับกระทรวงและหน่วยงำนในระดับพ้ืนท่ี ควรมีกำรช้ีแจงสร้ำงควำมเข้ำใจ
ต่อผู้บริหำร เจ้ำหน้ำท่ี ผู้ปฏิบัติงำนท่ีเก่ียวข้องต่อนโยบำย/ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนใต้ท่ีได้ก ำหนดไว้เพ่ือเป็น
กรอบในกำรปฏิบัติเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ตลอดจนควรมีระบบกำรติดตำมขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลผลิต 
ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธ์ิของโครงกำร/กิจกรรม มีกำรสนับสนุนและช่วยเหลือคล่ีคลำยปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ควรมีกำรกระตุ้นอย่ำง
ต่อเน่ืองให้มีควำมต่ืนตัวและเกิดบรรยำกำศควำมจริงจังในกำรแก้ปัญหำ ท้ังน้ี ควรรำยงำนผลกำรแก้ปัญหำต่อรัฐมนตรีเจ้ำสังกัดกระทรวง
อย่ำงต่อเน่ือง

ข้อเสนอแนะ

   1) ด้ำนควำมม่ันคง มีผลเบิกจ่ำย คิดเป็นร้อยละ 74.97 2) ด้ำนกำรพัฒนำ มีผลกำรเบิกจ่ำย คิดเป็นร้อยละ 90.46 และ 3) ด้ำนกำร
สร้ำงควำมเข้ำใจ มีผลกำรเบิกจ่ำย คิดเป็น 96.70 ท้ังน้ี ผลกำรเบิกจ่ำยรำยหน่วยงำนภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรฯ พบว่ำ มีหน่วยงำน
จ ำนวน 8 หน่วยงำนท่ีมีผลกำรเบิกจ่ำยต่ ำกว่ำร้อยละ 80 ซ่ึงเป็นผลกำรเบิกจ่ำยท่ีค่อนข้ำงต่ ำกว่ำเกณฑ์ ดังน้ัน จึงจะต้องมีกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย และเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในแผนงำน/โครงกำร รวมท้ังภำพรวมรำยหน่วยงำน ในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 ซ่ึงจ ำแนกออกเป็นแผนงำน/โครงกำรในด้ำนควำมม่ันคงและด้ำนกำรพัฒนำ ให้สอดคล้องกับแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
กลุ่มเป้ำหมำย และพ้ืนท่ีเป้ำหมำย เพ่ือให้กำรขับเคล่ือนงำนตำมแผนงำนบูรณำกำรฯ มีกำรด ำเนินกำรตรงตำมวัตถุประสงค์และ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีต้ังไว้

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

643.2843 - - 643.2843 610.0433 94.83 626.1932 97.34
622.8973 - - 622.8973 586.7213 94.19 602.8712 96.79

20.3870 - - 20.3870 23.3220 114.40* 23.3220 114.40*

          ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พบว่ำ ณ ส้ินปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562
งบประมำณท้ังส้ิน 643.2843 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 610.0433 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 94.83 และมีกำรก่อหน้ีแล้ว
จ ำนวน 626.1932 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 97.34

(2) แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

หน่วยงานเจ้าภาพ
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จ านวน 9 กระทรวง 12 หน่วยงาน 2 ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง                
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 1 หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

   1) แรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำสู่ระบบท่ีถูกต้องตำมกฎหมำย ได้รับสิทธิประโยชน์ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด จ ำนวน 1,271,140 คน
   2) บุคคลซ่ึงไม่มีสัญชำติไทย มีเอกสำรแสดงตนท่ีถูกต้องตำมกฎหมำย จ ำนวน 117,459 คน
   3) ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรปกป้องและคุ้มครองจำกขบวนกำรค้ำมนุษย์ (กลุ่มเป้ำหมำย คือ สตรี เด็ก แรงงำนไทย 
และแรงงำนต่ำงด้ำว) จ ำนวน 1,290,315 คน
   4) ผู้เสียหำยจำกขบวนกำรค้ำมนุษย์ได้รับกำรช่วยเหลือคุ้มครองและกลับคืนสู่สังคมอย่ำงปลอดภัย จ ำนวน 3,295 คน
   5) แรงงำนต่ำงด้ำวและผู้ติดตำมมีหลักประกันสุขภำพ จ ำนวน 6,018 คน
   6) ผู้กระท ำผิดในกรอบขบวนกำรค้ำมนุษย์ได้รับกำรลงโทษ จ ำนวน 960 คน
   7) แรงงำนประมงได้รับกำรปกป้องคุ้มครองไม่ตกเป็นเหย่ือกำรค้ำมนุษย์ จ ำนวน 29,564 คน

          - รำยจ่ำยประจ ำ จ ำนวน 622.8973 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 586.7213 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 94.19
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 602.8712 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 96.79
          - รำยจ่ำยลงทุน จ ำนวน 20.3870 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 23.3220 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 114.40
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 23.3220 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 114.40

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบส่ังซ้ือ(PO))

รวม
รำยจ่ำยประจ ำ

รำยจ่ำยลงทุน

หมำยเหตุ: *มีกำรโอนเปล่ียนแปลงระหว่ำงรำยจ่ำยประจ ำกับรำยจ่ำยลงทุน

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 คน 1,076,600 1,271,140 118.07

1.2 คน 1,136,850 1,290,315 113.50

1.3 คน 71,000 85,272 120.10

1.1.1

1.1.1.1 คน
คน

 943,600
133,000

 1,153,621
117,459

122.26
88.32

1.1.2
1.1.2.1 ร้อยละ             85        100.00 117.65

1.1.3

1.1.3.1 คน   1,134,950    1,287,020 113.40

1.1.3.2 ร้อยละ 85                   100.00 117.65

1.1.4

1.1.4.1 ร้อยละ             80        100.00 125.00

1.1.5
1.1.5.1 คร้ัง

คน
 419

6,595
 733

29,564
174.94
448.28

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.3.1 ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ สำมำรถปกป้องตนเองไม่ตกเป็นเหย่ือของขบวน
กำรค้ำมนุษย์ 1,134,950 คน

ผลการด าเนินงาน (จ าแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการด าเนินงาน)

ผลการด าเนินงาน

เป้าหมายท่ี 1 แรงงานต่างด้าว/บุคคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยเข้า
สู่ระบบท่ีถูกต้องตามกฎหมายและประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.1 แรงงานต่างด้าว/บุคคลซ่ึงไม่มี
สัญชาติไทยเข้าสู่ระบบท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 1,076,600 คน
ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.2 ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การปกป้องและคุ้มครองจากขบวนการค้ามนุษย์ 
(กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก สตรี แรงงานไทย และแรงงาน
ต่างด้าว) 1,136,850 คน
ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.3 แรงงานประมงได้รับการปกป้อง
คุ้มครอง 71,000 คน
แนวทางท่ี 1.1.1 ส่งเสริมบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.1 แรงงำนต่ำงด้ำวท ำงำนถูกต้อง
ตำมกฎหมำย 943,600 คน และบุคคลซ่ึงไม่มีสัญชำติไทย
มีเอกสำรแสดงตนท่ีถูกต้องตำมกฎหมำย 133,000 คน

แนวทางท่ี 1.1.2 พัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคล่ือน
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.1 ร้อยละ 85 ของกำรพัฒนำกลไก
เชิงนโยบำยและแผนท่ีหน่วยงำนน ำไปสู่กำรปฏิบัติสำมำรถ
ขับเคล่ือนได้
แนวทางท่ี 1.1.3 พัฒนาการป้องกันและการคุ้มครอง
ช่วยเหลือผู้เสียหายจากปัญหาการค้ามนุษย์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.3.2 ร้อยละ 85 ของผู้เสียหำย จำกขบวน
กำรค้ำมนุษย์ได้รับกำรช่วยเหลือ คุ้มครองและกลับคืนสู่สังคม
อย่ำงปลอดภัย

แนวทางท่ี 1.1.4 ปราบปรามและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การด าเนินคดีค้ามนุษย์

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.4.1 ร้อยละ 80 ของจ ำนวนคดี 
ท่ีมีควำมเห็นสอดคล้องกันในช้ันพนักงำนสอบสวนหรือพนักงำน
เจ้ำหน้ำท่ีและช้ันอัยกำร

แนวทางท่ี 1.1.5 คุ้มครองแรงงานในภาคประมง
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.5.1 แรงงำนประมงและเรือได้รับกำรตรวจ
คุ้มครองป้องกันกำรค้ำมนุษย์ 419 คร้ัง 6,595 คน
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   1) ควรเพ่ิมมำตรกำรต่ำง ๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้เจ้ำหน้ำท่ีเข้ำไปเก่ียวข้องกับกำรค้ำมนุษย์ และเพ่ิมกำรมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชำ
ในกำรสอดส่องดูแล เร่งรัดให้มีกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและทำงคดี
   2) ควรสร้ำงควำมตระหนักรู้เก่ียวกับกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำนและกำรใช้แรงงำนเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ำยให้แก่ภำคี
เครือข่ำยทุกภำคส่วน องค์กรภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม สมำคม/องค์กรวิชำชีพ เด็ก/เยำวชนท่ีจะเข้ำสู่ตลำดแรงงำนและ
ประชำชนท่ัวไป รวมท้ังกำรพัฒนำควำมร่วมมือกับองค์กรด้ำนแรงงำนและภำคประชำสังคมให้มำกย่ิงข้ึนในกำรตรวจสอบและรำยงำน
เก่ียวกับกำรละเมิดสิทธิแรงงำน

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   -
ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   1) เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ยังขำดควำมรู้ ประสบกำรณ์ และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
กำรค้ำมนุษย์
   2) ไม่มีอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรตรวจสอบ กล่ันกรอง และคัดแยกแรงงำนต่ำงด้ำวและผู้หลบหนีเข้ำเมืองโดยผิดกฎหมำย 
รวมท้ังกลุ่มบุคคลท่ีอยู่ในกระบวนกำรค้ำมนุษย์ เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐบำงส่วนเข้ำไปมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรค้ำมนุษย์
   3) กลุ่มเป้ำหมำยยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อสถำนกำรณ์กำรค้ำมนุษย์ จึงมีควำมจ ำเป็นในกำรขยำยและคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย
เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักรู้และกำรป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจำกกำรค้ำมนุษย์
   4) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำนยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เน่ืองจำกกลุ่มเป้ำหมำย
ท่ีเป็นสถำนประกอบกิจกำรกลุ่มเส่ียงเข้ำถึงได้ยำก มีสภำพกำรท ำงำนท่ีซับซ้อนมำกข้ึน สถำนประกอบกิจกำรท่ีมีกำรใช้แรงงำนต่ำงด้ำว
โดยเฉพำะในกลุ่มแรงงำนท่ีหลบหนีเข้ำเมืองและไม่ได้ข้ึนทะเบียนมีจ ำนวนมำกข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง มีกำรปกปิดซ่อนเร้นกำรท ำงำน
เคล่ือนย้ำยแรงงำนตลอดเวลำ มีกำรยินยอมระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำงท ำให้กำรตรวจแรงงำนเข้ำถึงได้ยำก ก่อให้เกิดปัญหำละเมิด
สิทธิมนุษยชน กำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน กำรเมือง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจและภำพลักษณ์ในกำรคุ้มครองแรงงำน
ของประเทศไทย
ข้อเสนอแนะ
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

5,256.3731 - - 5,256.3731 5,105.0004 97.12 5,220.1247 99.31
4,983.4951 - - 4,983.4951 4,915.6278 98.64 4,957.9389 99.49

272.8780 - - 272.8780 189.3726 69.4 262.1858 96.08

         ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พบว่ำ ณ ส้ินปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562
งบประมำณท้ังส้ิน 5,256.3731 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 5,105.0004 ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อยละ 97.12 และมีกำรก่อหน้ีแล้ว
จ ำนวน5,220.1247 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 99.31

(3) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

หน่วยงานเจ้าภาพ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จ านวน 8 กระทรวง 25 หน่วยงาน  2 ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้
การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

    ระดับควำมพึงพอใจและควำมเช่ือม่ันของประชำชนต่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของรัฐบำลและหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง
ในภำพรวมสูงข้ึนเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ กำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดมุ่งลดระดับปัญหำยำเสพติดและจัดกำรปัญหำ
อ่ืน ๆ ท่ีเช่ือมโยงต่อเน่ือง ลดปัญหำท่ีส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันและคุณภำพชีวิตของประชำชน โดยด ำเนินกำร
3 มำตรกำรหลัก คือ
      1) กำรป้องกันยำเสพติด เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มท่ีมีโอกำสเข้ำไปเก่ียวข้องกับยำเสพติด ได้แก่ กลุ่มเด็กและเยำวชนครอบคลุม
ทุกช่วงวัย กลุ่มแรงงำนสถำนประกอบกำร และประชำชนในสังคม ซ่ึงผลกำรด ำเนินงำนตำมกลุ่มเป้ำหมำย เป็นดังน้ี
          1.1) กลุ่มเด็กและเยำวชนในสถำนศึกษำ
               1.1.1) เด็กปฐมวัย สร้ำงภูมิคุ้มกันด้วยกำรพัฒนำทักษะทำงสมอง เพ่ือวำงรำกฐำนภูมิคุ้มกันยำเสพติดระยะยำวให้แก่
เด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบำลและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ัวประเทศ จ ำนวน 1,622,341 คน ในโรงเรียน จ ำนวน 40,342 แห่ง 
               1.1.2) นักเรียนระดับประถมศึกษำ (ป.1 - ป.6) พัฒนำกำรเรียนควบคู่กับกำรพัฒนำทักษะชีวิต และกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม จ ำนวน 3,499,794 คน ในโรงเรียน จ ำนวน 28,151 แห่ง 
               1.1.3) นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ อำชีวศึกษำ และอุดมศึกษำ สร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ท ำกิจกรรมเพ่ือสังคม จ ำนวน 4,250,356 คน ในสถำนศึกษำ จ ำนวน 10,537 แห่ง

          - รำยจ่ำยประจ ำ จ ำนวน 4,983.4951 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 4,915.6278 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 98.64
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 4,957.9389 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 99.49
         - รำยจ่ำยลงทุน จ ำนวน 272.8780 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 189.3726 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 69.40
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 262.1858 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 96.08

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบส่ังซ้ือ(PO))

รวม
รำยจ่ำยประจ ำ

รำยจ่ำยลงทุน

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 คน 47 38 119.15

1.1.1 แนวทางท่ี 1.1.1 สร้างภูมิคุ้มกัน เฝ้าระวัง และสร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด

         1.2) กลุ่มเด็กและเยำวชนนอกสถำนศึกษำ สำนต่อภำยใต้แนวคิด “เปล่ียนกลุ่มเส่ียงให้เป็นพลัง” ด้วยกำรเร่งหำตัวตนให้พบ
เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันอย่ำงต่อเน่ือง
               1.2.1) กิจกรรมช่วยเหลือคุ้มครองและดูแลเด็กและเยำวชนนอกสถำนศึกษำ มีกำรด ำเนินกำร 79,850 คน ประกอบด้วย 
กำรศึกษำต่อ จ ำนวน 17,922 คน กำรฝึกอำชีพ จ ำนวน 11,870 คน กำรจัดหำงำน 12,360 คน และกีฬำนันทนำกำร จ ำนวน 37,698 คน
               1.2.2) อบรมเยำวชนอำสำรักษำดินแดนต้ำนภัยยำเสพติด (ย.อส.) จ ำนวน 8,282 คน
          1.3) กลุ่มผู้ใช้แรงงำนในสถำนประกอบกำร
               1.3.1) กลุ่มแรงงำนในสถำนประกอบกำร รณรงค์ให้ควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจเพ่ือป้องกันและเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด  
ให้แก่ผู้ใช้แรงงำนในสถำนประกอบกำรท่ีมีลูกจ้ำง 10 คนข้ึนไป จ ำนวน 1,638,366 คน ในสถำนประกอบกำร 21,219 แห่ง
และสถำนประกอบกำรขนำดเล็กท่ีมีลูกจ้ำงต่ ำกว่ำ 10 คนลงมำ จ ำนวน 26,388 คน ในสถำนประกอบกำร จ ำนวน 7,901 แห่ง 
               1.3.2) กลุ่มแรงงำนนอกระบบหรือนอกสถำนประกอบกำร โดยกำรรณรงค์เผยแพร่ควำมรู้เพ่ือเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด
ในกลุ่มแรงงำนนอกระบบ
      2) กำรปรำบปรำมยำเสพติด เพ่ือลดพ้ืนท่ีผลิตยำเสพติดภำยนอกและภำยในประเทศ ท ำลำยเครือข่ำยขบวนกำรค้ำยำเสพติด 
รวมท้ังขจัดปัจจัยท่ีเอ้ืออ ำนวยหรือสนับสนุนต่อขบวนกำรค้ำยำเสพติด สำมำรถจับกุมคดียำเสพติด จ ำนวน 359,688 คดี ผู้ต้องหำ
จ ำนวน 381,475 คน ของกลำงยำเสพติด ยำบ้ำ จ ำนวน 517,114,035 เม็ด ไอซ์ จ ำนวน 16,265.66 กิโลกรัม กัญชำ จ ำนวน 14,342.71
กิโลกรัม เฮโรอีน จ ำนวน 941.77 กิโลกรัม คีตำมีน จ ำนวน 733.14 กิโลกรัม โคเคน จ ำนวน 27.89 กิโลกรัม จับกุมเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ
ท่ีเข้ำไปมีส่วนเก่ียวข้องกับยำเสพติด จ ำนวน 35 คน ด ำเนินคดีฐำนควำมผิดสมคบและสนับสนุนหรือช่วยเหลือ โดยเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ลปส. หรือเลขำธิกำร ป.ป.ส.) อนุมัติหมำยจับผู้ต้องหำในควำมผิดฐำนสมคบ สนับสนุน 
ช่วยเหลือ จ ำนวน 1,306 คน ศำลออกหมำยจับ จ ำนวน 956 คน ยึดและอำยัดทรัพย์สิน จ ำนวน 1,819 รำย รวมมูลค่ำทรัพย์สิน จ ำนวน
 949.59 ล้ำนบำท
      3) กำรบ ำบัดรักษำ เพ่ือแก้ไขปัญหำผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติด ด้วยกำรน ำผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติดเข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัดรักษำ
ท่ีมีมำตรฐำน และได้รับกำรติดตำมดูแลช่วยเหลือให้สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงปกติสุขและไม่หวนกลับไปเสพซ้ ำ
ผลกำรบ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติด จ ำนวน 214,515 รำย (ระบบสมัครใจ จ ำนวน 97,332 รำย ระบบบังคับ 
จ ำนวน 92,247 รำย ระบบต้องโทษ จ ำนวน 24,936 รำย) ติดตำมผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดฟ้ืนฟูยำเสพติดรวมท้ังส้ิน จ ำนวน 172,619 รำย
ให้ควำมช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดท่ีประสงค์ขอรับควำมช่วยเหลือ จ ำนวน 1,003 รำย
      จำกกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ส ำนักงำน ป.ป.ส. ร่วมกับส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน ปรำบปรำมและบ ำบัดรักษำ
ยำเสพติด ปี 2562 โดยใช้วิธีกำรส ำรวจด้วยกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 46,000 รำย ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
และควำมเช่ือม่ันของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของรัฐบำล ปี 2562 โดยประชำชนมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 95.2 และระดับควำมเช่ือม่ันอยู่ท่ีร้อยละ 94.9 ท้ังน้ี ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเช่ือม่ัน
ของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของรัฐบำลอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกับผลกำรส ำรวจของปีท่ีผ่ำนมำ

ผลการด าเนินงาน (จ าแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการด าเนินงาน)

ผลการด าเนินงาน

เป้าหมายท่ี 1 เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชน
ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หมู่บ้าน/ชุมชน
พ้ืนท่ีเป้าหมายมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.1 ผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ไม่เกิน 47 คน
ต่อประชากรกลุ่มเส่ียง 100,000 คน



187

ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1.1.1.1 คน   9,675,196   10,359,721 107.08

1.1.1.2 ร้อยละ             50          70.17 140.34

2.1 ร้อยละ            80 73.20(1) 91.50

2.1.1

2.1.1.1 คดี       62,000        82,077 132.38

2.1.1.2 โครงกำร/
กิจกรรม

              7                7 100.00

3

3.1 ร้อยละ 20 27.84 139.20

3.1.1

3.1.1.1 ร้อยละ             40          53.57 133.93

หมำยเหตุ

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.1 จ ำนวนของกลุ่มเป้ำหมำย/เป้ำหมำย
ได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันหรือเฝ้ำระวังยำเสพติด 9,675,196 คน

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.2 หมู่บ้ำน/ชุมชน ท่ีไม่มีปัญหำยำเสพติด
มีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของหมู่บ้ำน/ชุมชนท่ัวประเทศ 
81,983 หมู่บ้ำน

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 2.1 ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ต้องหา
ในความผิดฐานสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ ต้องได้รับ
การออกหมายจับ

ผลการด าเนินงาน

แนวทางท่ี 2.1.1 ปราบปรามการค้ายาเสพติด และส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.1.1  จ ำนวนคดียำเสพติดรำยส ำคัญท่ีมี
กำรจับกุมไม่น้อยกว่ำ 62,000 คดี
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.1.2 มีกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรหรือ
กิจกรรมหรือข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
ประจ ำปีฯ ไม่น้อยกว่ำ 7 เร่ือง

เป้าหมายท่ี 3 ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัดรักษา
ติดตามดูแลช่วยเหลือตามมาตรฐาน

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 3.1 ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติด
ท่ีบ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของแต่ละระบบ
และได้รับการติดตามดูแลต่อเน่ือง 1 ปี (Retention Rate)

แนวทางท่ี 3.1.1 บ าบัดรักษาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดและติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ
ผู้ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติด

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 3.1.1.1 ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพ
ท่ีบ ำบัดครบตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดของแต่ละระบบหยุดเสพ
ต่อเน่ืองหลังจ ำหน่ำยจำกกำรบ ำบัด 3 เดือน (Remission Rate)
(1) ตัวช้ีวัดร้อยละ 80 ของจ ำนวนผู้ต้องหำในควำมผิดฐำนสมคบสนับสนุนช่วยเหลือ ต้องได้รับกำรออกหมำยจับ ซ่ึงเลขำธิกำร ป.ป.ส. อนุมัติจับกุม      
 1,306 คน ศำลออกหมำยจับ 956 คน คิดเป็นร้อยละ 73.20 (ข้อมูล ณ วันท่ี 26 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562)

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   1) ปัญหำกำรบูรณำกำรงำนยำเสพติด มีมำกกว่ำ 3 แผนงำน/มำตรกำร (ป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำยำเสพติด) บำงคร้ัง
จะพบว่ำงบประมำณไม่สอดคล้องกับปัญหำ 
   2) งบประมำณแยกส่วน 3 แผนงำน ให้ด ำเนินกำรเฉพำะ ท ำให้ยำกต่อกำรใช้ ถึงแม้เปิดให้สำมำรถมีกำรโอนแปล่ียนแปลงได้ แต่ต้องใช้
เวลำนำน 3 – 6 เดือน ไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และกำรปฏิบัติงำนได้ทันท่วงที
   3) กำรเสนอค ำของบประมำณจะต้องเป็นลักษณะท่ีมีตัวคูณท่ีชัดเจนตำยตัว จึงเป็นเหตุผลให้หน่วยงำนเลือกเสนอแต่โครงกำร/กิจกรรม
เดิม ๆ กำรเสนอต้ังโครงกำรใหม่/กิจกรรมใหม่ เป็นเร่ืองเสนอขอได้ยำก
   4) มำตรกำรป้องกันเป็นเร่ืองท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ แต่เน่ืองจำกไม่สำมำรถท ำส ำเร็จเห็นผลได้ใน 1 ปี เลือกท ำเฉพำะกลุ่มไม่ได้
และต้องใช้กำรปลูกฝังต่อเน่ือง แต่ในระบบงบประมำณต้องตอบตัวช้ีวัดภำยใน 1 ปี
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ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   1) กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติของแต่ละหน่วยงำนยังคงยึดกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำท่ีของหน่วยงำน ท ำให้กำร
ด ำเนินงำนเชิงบูรณำกำรร่วมระหว่ำงหน่วยงำนส่วนกลำงยังไม่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมำกนัก 
   2) กำรบูรณำกำรงบประมำณในระดับจังหวัด ศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ศอ.ปส.จ.) ยังไม่เกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลมำกนักข้ึนอยู่กับควำมเข้มแข็งของ ผู้อ ำนวยกำร ศอ.ปส.จ.
   3) กำรจัดสรรทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำนให้กับบำงหน่วยงำนในระดับพ้ืนท่ียังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้ปฏิบัติงำนตำมแผนงำน
ท่ีก ำหนดส่งผลต่อกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของกำรปฏิบัติท่ีก ำหนดไว้ เช่น กำรจัดชุดตรวจหำสำรเสพติดของสถำนศึกษำไม่เพียงพอ
ต่อนักเรียนกลุ่มเส่ียง
   4) กำรก ำหนดตัวช้ีวัดท่ีมีค่ำเป้ำหมำยสูงเกินไป ส่งผลกระทบต่อคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในระดับพ้ืนท่ี

ข้อเสนอแนะ
   1) ควำมยืดหยุ่นของกำรใช้งบประมำณ ซ่ึงบำงคร้ังจะพบว่ำงบประมำณไม่สอดคล้องกับปัญหำ ถึงแม้เปิดให้สำมำรถมีกำรโอน
เปล่ียนแปลงได้แต่ต้องใช้เวลำนำน 3 – 6 เดือน         
   2) ควรมีกำรปรับระบบงบประมำณ ให้เอ้ือต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกัน กำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันของกลุ่มประชำกรเป้ำหมำย
อย่ำงต่อเน่ือง กำรก ำหนดให้มีกำรวัดผลภำยใน 1 ปี ท ำให้กำรด ำเนินกำรเห็นผลเชิงปริมำณมำกกว่ำผลสัมฤทธ์ิ
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

1,442.1532 - - 1,442.1532 1,274.1065 88.35 1,426.9665 98.95
914.0586 - - 914.0586 882.6812 96.57 912.6092 99.84

528.0946 - - 528.0946 391.4253 74.12 514.3573 97.40

รวม
รำยจ่ำยประจ ำ

รำยจ่ำยลงทุน

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)
   อุตสำหกรรมศักยภำพมีผลิตภำพกำรผลิตรวมเพ่ิมข้ึน เพ่ือน ำไปสู่อุตสำหกรรม 4.0 และเช่ือมโยงเครือข่ำยกำรผลิตไปสู่ระดับโลก

          - รำยจ่ำยประจ ำ จ ำนวน 914.0586 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 882.6812 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 96.57
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 912.6092 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 99.84
          - รำยจ่ำยลงทุน จ ำนวน 528.0946  ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 391.4253 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 74.12
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 514.3573 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 97.40

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบส่ังซ้ือ(PO))

         ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พบว่ำ ณ ส้ินปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562
งบประมำณท้ังส้ิน 1,442.1532 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 1,274.1065 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 88.35 และมีกำรก่อหน้ีแล้ว
จ ำนวน 1,426.9665 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 98.95

(4) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

หน่วยงานเจ้าภาพ
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จ านวน 7 กระทรวง 18 หน่วยงาน 1 รัฐวิสาหกิจ
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 จ านวน
ผลงาน

52 126 242.30

1.1.1

1.1.1.1 ฐำนข้อมูล 3 3 100.00

1.1.2

1.1.2.1 กลุ่มเครือข่ำย 8 8 100.00

1.1.2.2 โครงกำร
ฐำนข้อมูล

 15
1

 16
1

106.67
100.00

1.1.2.3 ชุดเคร่ืองมือ
ทดสอบ

มำตรฐำน
หรือต ำรับ

 11

6

 4

6

36.36

100.00

1.1.3
1.1.3.1 หลักสูตร 8 88 1,100.00

2

2.1 ร้อยละ

ร้อยละ

 10

15

24

-(1)

240.00

-(1)

แนวทางท่ี 1.1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ
การผลิต/การพัฒนามาตรฐานท่ีส าคัญในอุตสาหกรรม
ศักยภาพ/การต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.1 สร้ำงหรือบริหำรจัดกำรกลุ่มเครือข่ำย
ท่ีดี ไม่น้อยกว่ำระดับ 3 จำก 5

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.2 พัฒนำอุตสำหกรรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภำพ
กำรผลิต (Industrial Productivity Platform)/มีกลไก
กำรแปลงนวัตกรรมสู่ภำคอุตสำหกรรม (Innovation Bridge)
อย่ำงเป็นระบบ

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.3 มีกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรผลิต
และผลิตภัณฑ์ รวมท้ังโครสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรทดสอบท่ีส ำคัญ
ในอุตสำหกรรมศักยภำพสอดคล้องกับระดับสำกล

แนวทางท่ี 1.1.3 พัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.3.1 จ ำนวนหลักสูตร และมำตรฐำน
กำรพัฒนำทักษะองค์ควำมรู้ในกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน
เพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมศักยภำพ

เป้าหมายท่ี 2 สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการมีผลิต
ภาพการผลิตและผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึน/สถานประกอบการ
ท่ีได้มาตรฐานในอุตสาหกรรมศักยภาพเพ่ิมข้ึน/สถาน
ประกอบการมีการพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สู่การผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูง

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 2.1 ผลิตภาพการผลิตของสถาน
ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 10/
จ านวนสถานประกอบการท่ีขยายการด าเนินงาน
หรือลงทุนใหม่ซ่ึงได้มาตรฐานในอุตสาหกรรมศักยภาพเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 15 ต่อปี

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.1 บริหำรโครงกำรเป็นไปตำมแผน
ร้อยละ 90/มีข้อมูลประเมินผลกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ

ผลการด าเนินงาน (จ าแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการด าเนินงาน)

ผลการด าเนินงาน

เป้าหมายท่ี 1 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการลงทุน
และการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.1 จ านวนฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร
จัดการ/โครงสร้างพ้ืนฐาน/กลุ่มเครือข่าย/หลักสูตร
และมาตรฐานการพัฒนาทักษะแรงงาน เพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรมศักยภาพเพ่ิมข้ึน
แนวทางท่ี 1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือการ
พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

2.1.1

2.1.1.1 ร้อยละ 80 99 123.75

2.1.1.2 ร้อยละ 80 93 116.25

2.1.2

2.1.2.1 ร้อยละ 80 80 100.00

2.1.3

2.1.3.1 ร้อยละ 80 97 121.25

3

3.1 ร้อยละ            10 -(2) -(2)

3.1.1

3.1.1.1 เครือข่ำย
ควำมร่วมมือ

3 3 100.00

หมำยเหตุ (1) อยู่ระหว่ำงกำรติดตำมประเมินผล
(2) อยู่ระหว่ำงกำรติดตำมประเมินผล

แนวทางท่ี 3.1.1 ส่งเสริมความเช่ือมโยงอุตสาหกรรมไทย
สู่ระดับสากล
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 3.1.1.1 จ ำนวนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
ในกำรยกระดับอุตสำหกรรมศักยภำพสู่อุตสำหกรรม 4.0

แนวทางท่ี 2.1.2 ส่งเสริมมาตรฐานท่ีส าคัญในอุตสาหกรรม
ศักยภาพ
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.2.1 สถำนประกอบกำรได้รับกำรผ่ำน
กำรประเมินเพ่ือรับรองมำตรฐำนส ำคัญในอุตสำหกรรมศักยภำพ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของสถำนประกอบกำรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร

แนวทางท่ี 3 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรรวมท้ังแรงงาน
ในอุตสาหกรรมศักยภาพให้มีความรู้และทักษะในการ
ประกอบการหรือการท างานท่ีสอดคล้องกับการขับเคล่ือน
อุตสาหกรรมด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.3.1 ร้อยละ 80 ของแรงงำนท่ีเข้ำร่วม
โครงกำรมีทักษะเพ่ิมข้ึน
เป้าหมายท่ี 3 การสร้างศักยภาพการแข่งขันการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมศักยภาพ
ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 3.1 อัตราการขยายตัวของมูลค่า
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมศักยภาพเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.1.2 สถำนประกอบกำรมีกำรน ำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมำใช้ในกำรผลิต/พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีมูลค่ำ
เชิงพำณิชย์ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 ของสถำนประกอบกำรท่ีเข้ำร่วม
โครงกำร

ผลการด าเนินงาน

แนวทางท่ี 2.1.1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและระบบ
บริหารจัดการ เพ่ือยกระดับผลิตภาพการผลิต/การสร้าง
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูงและการผลิตรูปแบบใหม่ท่ีสร้างมูลค่า
เชิงพาณิชย์/มีการลงทุนต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
จากงานวิจัย (Laboratory Scale) สู่ระดับอุตสาหกรรม 
(Industrial Scale)

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.1.1 ร้อยละ 80 ของสถำนประกอบกำร
ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมีผลิตภำพเพ่ิมข้ึน
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   -

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   -
ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   1) กำรต้ังตัวช้ีวัดบำงโครงกำร ไม่สำมำรถท ำให้เกิดผลลัพธ์ ผลกระทบ และควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยของแผนงำนบูรณำกำรฯ ได้
   2) ควรเพ่ิมเวลำกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำและจัดท ำโครงกำรอย่ำงต่อเน่ือง เน่ืองจำกมีระยะเวลำท่ีส้ันและมีงบประมำณจ ำกัด
จึงไม่เกิดผลลัพธ์ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

8,560.2699 - - 8,560.2699 7,509.0190 87.72 8,407.3518 98.21
5,966.0349 - - 5,966.0349 5,806.9140 97.33 5,985.0719 100.32*

2,594.2350 - - 2,594.2350 1,702.1050 65.61 2,422.2799 93.37

   รำยได้จำกกำรท่องเท่ียวสะสม ต้ังแต่เดือนตุลำคม 2561 – กันยำยน  2562 จ ำนวน 3.01 ล้ำนล้ำนบำท

          - รำยจ่ำยประจ ำ จ ำนวน 5,966.0349 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 5,806.9140 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 97.33
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 5,985.0719 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 100.32
          - รำยจ่ำยลงทุน จ ำนวน 2,594.2350 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 1,702.1050 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 65.61
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 2,422.2799 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 93.37

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย
วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบส่ังซ้ือ(PO))

รวม
รำยจ่ำยประจ ำ

รำยจ่ำยลงทุน

 หมำยเหตุ: *มีกำรโอนเปล่ียนแปลงระหว่ำงรำยจ่ำยประจ ำกับรำยจ่ำยลงทุน

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

          ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พบว่ำ ณ ส้ินปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562
งบประมำณท้ังส้ิน 8,560.2699 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 7,509.0190 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 87.72 และมีกำรก่อหน้ีแล้ว
จ ำนวน 8,407.3518 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 98.21

(5) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว กีฬา และวัฒนธรรม

หน่วยงานเจ้าภาพ
ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จ านวน 10 กระทรวง 24 หน่วยงาน 2 รัฐวิสาหกิจ
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1
1.1 ล้านล้านบาท 3 3.01 100.33

1.1.1

1.1.1.1 ร้อยละ 3  -(1) -

2

2.1 อันดับ 30 31 ต่ ำกว่ำ
เป้ำหมำย

2.1.1

2.1.1.1 ร้อยละ 5 20 400.00

2.1.2

2.1.2.1 อันดับ 102 111 ต่ ำกว่ำ
เป้ำหมำย

2.1.3

2.1.3.1 อันดับ 37 48 ต่ ำกว่ำ
เป้ำหมำย

2.1.4
2.1.4.1 ร้อยละ 90 100 111.11

หมำยเหตุ

แนวทางท่ี 2.1.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว กีฬา
และวัฒนธรรม
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.3.1 ประเทศไทยเป็น 1 ใน 37 อันดับแรก
ของโลกในกำรแข่งขันด้ำนกำรอบรมพนักงำนในอุตสำหกรรม
ท่องเท่ียว (Extent of Staff Training)

แนวทางท่ี 2.1.4 บูรณาการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.4.1 ควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำร
และกำรพัฒนำระบบข้อมูลกำรท่องเท่ียวร้อยละ 90

(1) อยู่ระหว่ำงกำรรวบรวมข้อมูลเพ่ือประมวล เน่ืองจำก UNWTO ยังไม่เผยแพร่ข้อมูล 2019 จึงจ ำเป็นต้องรอข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรประมวลผล

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.2.1 ประเทศไทยเป็น 1 ใน 102 อันดับ
แรกของโลกในกำรแข่งขันด้ำนควำมปลอดภัยของนักท่องเท่ียว 
(Safety & Security)

ผลการด าเนินงาน (จ าแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการด าเนินงาน)

ผลการด าเนินงาน

เป้าหมายท่ี 1 รายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน
ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.1 รายได้จากการท่องเท่ียวไม่ต่ ากว่า 
3 ล้านล้านบาท ภายในปี 2562
แนวทางท่ี 1.1.1 สร้างความสมดุล พร้อมส่งเสริม
การท่องเท่ียวในทุกมิติ และสร้างความเช่ือม่ันให้นักท่องเท่ียว
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.1 อัตรำกำรเติบโตของรำยได้
จำกกำรท่องเท่ียวรวมของไทยสูงกว่ำอัตรำกำรเติบโตของรำยได้
ทำงกำรท่องเท่ียวรวมของโลก ร้อยละ 3
เป้าหมายท่ี 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเท่ียวระดับสูงข้ึน
ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 2.1 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเท่ียว (TTCI) อยู่ไม่ต่ ากว่าอันดับ 30 ของโลก

แนวทางท่ี 2.1.1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว สินค้า
และบริการด้านการท่องเท่ียว กีฬา และวัฒนธรรม

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.1.1 แหล่งท่องเท่ียว สินค้ำและบริกำร
ด้ำนกำรท่องเท่ียวได้รับกำรพัฒนำเข้ำสู่มำตรฐำนเพ่ิมข้ึน
จำกปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 5

แนวทางท่ี 2.1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวย
ความสะดวก
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   -

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   1) กำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่ทันตำมก ำหนดเวลำในแต่ละไตรมำส
ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   1) ผู้เข้ำร่วมอบรมไม่สำมำรถเข้ำอบรมได้ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้เน่ืองจำกติดภำรกิจ
   2) เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยไม่ครบถ้วน หรือมีข้อผิดพลำด ไม่สำมำรถน ำมำเบิกจ่ำยได้ ท ำให้เกิดกำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำ
   3) ผู้รับผิดชอบโครงกำรยังขำดควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม
   4) เกิดภัยธรรมชำติ
   5) กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยท่ีก ำหนดของบำงหน่วยงำนน้ัน เป็นกำรรำยงำนผลในภำพรวมของอุตสำหกรรม
ท่องเท่ียว โดยรอข้อมูลจำกกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬำ ซ่ึงอำจมีควำมล่ำช้ำ ไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว รวมท้ัง
ผลท่ีได้รับอำจยังไม่สำมำรถสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรน้ัน ๆ ได้อย่ำงแท้จริง
   6) ขำดกำรถ่ำยทอด/ส่ือสำรกำรก ำหนดตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำยของกิจกรรมโครงกำรภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรฯ ภำยในหน่วยงำนท่ีชัดเจน
ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนน้ัน ไม่สอดคล้องหรือไม่สำมำรถขับเคล่ือนค่ำเป้ำหมำยในภำพรวมไปในทิศทำงเดียวกันได้ เน่ืองจำก
ผู้รับผิดชอบโครงกำรยังไม่ทรำบถึงเป้ำหมำยในกำรจัดสรรงบประมำณของแผนงำนบูรณำกำรฯ อย่ำงแท้จริง 
   7) กำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องยังมีค่อนข้ำงน้อย ส่วนใหญ่ยังเป็นกำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรตำมภำรกิจหลักของ
หน่วยงำนน้ัน ๆ ท้ังน้ี อำจพิจำรณำก ำหนดตัวช้ีวัดท่ีเป็นตัวช้ีร่วม (Join KPI) เพ่ือให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ในกำรขับเคล่ือนค่ำเป้ำหมำยร่วมกัน 
   8) กำรด ำเนินกำรของหน่วยงำน ไม่ได้มีกำรจ ำแนกกลุ่มท่ีเป็นบุคลำกรในอุตสำหกรรมด้ำนกำรท่องเท่ียวอย่ำงชัดเจน และไม่มี
กำรรำยงำนสรุปจ ำนวนช่ัวโมงกำรอบรมของกลุ่มดังกล่ำว เพ่ือสนับสนุนเป้ำหมำย TTCI
ข้อเสนอแนะ
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

7,779.8636 - - 7,779.8636 7,144.0642 91.83 7,362.9465 94.64
6,874.1967 - - 6,874.1967 6,320.3322 91.94 6,456.2552 93.92

905.6669 - - 905.6669 823.7320 90.95 906.6913 100.11*

   1) อัตรำกำรขยำยตัวกำรผลิตของภำคกำรเกษตรเพ่ิมข้ึน 832 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.1
   2) พ้ืนท่ีเกษตรมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมแผนท่ี Agri – Map  170,045  ไร่
   3) ครัวเรือนเกษตรกรมีรำยได้เงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึนจำก 58,975 บำทต่อครัวเรือนต่อปี เป็น 74,483 บำทต่อครัวเรือนต่อปี สถำบัน
เกษตรกรมีกำรจัดต้ังในรูปแบบประชำรัฐ 515 แห่ง และธนำคำรสินค้ำเกษตรกร 334 แห่ง
   4) พัฒนำศักยภำพเกษตรกรให้เข้มแข็งและพ่ึงพำตนเองได้ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกำรพัฒนำระบบเกษตรกรรมย่ังยืน ในพ้ืนท่ี 
 1,000,020 ไร่

          - รำยจ่ำยประจ ำ จ ำนวน 6,874.1967 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 6,320.3322 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 91.94
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 6,456.2552 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 93.92
          - รำยจ่ำยลงทุน จ ำนวน 905.6669  ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 823.7320 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 90.95
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 906.6913 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 100.11

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบส่ังซ้ือ(PO))

รวม
รำยจ่ำยประจ ำ

รำยจ่ำยลงทุน

หมำยเหตุ: *มีกำรโอนเปล่ียนแปลงระหว่ำงรำยจ่ำยประจ ำกับรำยจ่ำยลงทุน

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

         ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พบว่ำ ณ ส้ินปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562
งบประมำณท้ังส้ิน 7,779.8636 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 7,144.0642 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 91.83 และมีกำรก่อหน้ีแล้ว
จ ำนวน 7,362.9465 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 94.64

(6) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

หน่วยงานเจ้าภาพ
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จ านวน 6 กระทรวง 24 หน่วยงาน 2 รัฐวิสาหกิจ
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1  
ร้อยละ
ร้อยละ

 
3

+/-10

 
0.1

-0.97

 
3.33

100.23(1)

1.1.1

1.1.1.1 ร้อยละ 3 -0.37(2) -12.33

1.1.1.2 ร้อยละ 10 10.68 106.80

1.1.2

1.1.2.1 ราย 1,600 1,783 111.44

1.1.3

1.1.3.1 แห่ง 400 534 133.50

2

2.1  
ล้านราย

บาท

  
1.18

61,000

 
1.14

74,483

 
96.64

122.10

2.1.1
2.1.1.1  

แห่ง
ราย

 
882

100,000

 
882

90,340

 
100.00
90.34

เป้าหมายท่ี 2 เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็น
เกษตรกรปราดเปร่ือง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง

ผลการด าเนินงาน (จ าแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการด าเนินงาน)

ผลการด าเนินงาน

เป้าหมายท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้า
เกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.1
อัตราการขยายตัวภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3
และการผลิตภาคสินค้าภาคการเกษตรตามแผนการผลิต
เปรียบเทียบกับการผลิตจริงแตกต่างกันไม่เกินร้อยละ 10

แนวทางท่ี 1.1.1 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้า
เกษตรท่ีมีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด
(ต้นทาง)
ตัวช้ีวัดแนวทางท่ี 1.1.1.1 ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตรเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3
ตัวช้ีวัดแนวทางท่ี 1.1.1.2 ฟาร์มได้รับการรับรองมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10
แนวทางท่ี 1.1.2 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูป
สินค้าเกษตร (กลางทาง)
ตัวช้ีวัดแนวทางท่ี 1.1.2.1 เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได้รับ
การพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตรไม่น้อยกว่า 
1,600 ราย
แนวทางท่ี 1.1.3 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการตลาดสินค้า
เกษตร (ปลายทาง)
ตัวช้ีวัดแนวทางท่ี 1.1.3.1 เกษตรกรมีช่องทางจ าหน่ายสินค้า
เกษตรไม่น้อยกว่า 400 แห่ง

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 2.1
เกษตรกรได้รับการยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart
Farmer) จ านวน 1.18 ล้านราย
และรายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตรไม่น้อยกว่า 61,000
บาทต่อครัวเรือนต่อปี

แนวทางท่ี 2.1.1 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (ต้นทาง)
ตัวช้ีวัดแนวทางท่ี 2.1.1.1
จ านวน ศพก. 882 แห่ง
และศูนย์เครือข่ายระดับต าบล
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

2.1.2

2.1.2.1 แห่ง 350 675 192.86

2.1.2.2  
แห่ง

แห่ง

 
78

300

 
515

334

 
660.26

111.33

2.1.3
2.1.3.1 แปลง 4,600 4,945 107.50

2.1.3.2 ไร่ 220,000 170,045 77.29

2.1.3.3 ไร่ 700,000 1,000,020 142.86

หมำยเหตุ

ผลการด าเนินงาน

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   1) กำรเบิกจ่ำยในบำงรำยกำรต้องเป็นไปตำมงวดงำนท่ีระบุไว้ในสัญญำ
   2) กิจกรรมท่ีจะต้องด ำเนินกำรผ่ำนกระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ระบบ E-bidding มีข้ันตอนในกำรด ำเนินงำนหลำยข้ันตอน ท ำให้เกิด
ควำมล่ำช้ำในกำรเบิกจ่ำย ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมแผน

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   1) ผลกำรด ำเนินงำนในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับกำรผลิตพันธ์ุทำงกำรเกษตรไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย เน่ืองจำกต้องเป็นไปตำมข้ันตอน
กำรผลิต และอำศัยระยะเวลำ 8-16 เดือนในกำรเก็บเก่ียวและพร้อมใช้ประโยชน์
   2) กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเกษตรมีลักษณะกำรด ำเนินงำนท่ีมีควำมหลำกหลำยข้ึนอยู่กับลักษณะของพ้ืนท่ี ภูมิอำกำศ ฤดูกำล
รอบกำรด ำเนินงำน อำทิ กำรด ำเนินงำนผลิตเมล็ดพันธ์ุต้องเป็นไปตำมฤดูเพำะปลูก กำรปล่อยสัตว์น้ ำลงเล้ียงต้องเป็นไปตำม
ปริมำณน้ ำและอุณหภูมิท่ีเหมำะสม
   3) สมำชิกสหกรณ์/ทำยำทสมำชิกสหกรณ์ ขำดคุณสมบัติบำงประกำร อำทิ อำยุเกิน 45 ปี รำยได้ไม่ถึง 180,000 บำทต่อปี ท ำให้ไม่
สำมำรถเข้ำรับกำรพัฒนำสมำชิก/ทำยำท ให้เป็น Smart farmer ได้
   4) ประสบปัญหำภัยธรรมชำติ  โดยเฉพำะภัยแล้ง  ส่งผลให้กระทบต่อกำรผลิตเมล็ดพันธ์ุคุณภำพและพืชส ำคัญมีผลผลิตลดลง
อำทิ ข้ำว
   5) กำรท ำข้อตกลงซ้ือขำยผลผลิต (MOU) ยังไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขข้อตกลง เน่ืองจำกคุณภำพท่ีเกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงตำม
ควำมต้องกำรของภำคเอกชน รวมท้ัง ขำดกำรบริหำรจัดกำรในช่วงกำรเก็บเก่ียวผลผลิต และเร่ืองคุณภำพมำตรฐำนท่ีไม่สม่ ำเสมอ

(1) ผลกำรด ำเนินงำนมีค่ำเข้ำใกล้ 0 หมำยถึงกำรผลิตภำคสินค้ำภำคกำรเกษตรตำมแผนกำรผลิตเปรียบเทียบกับกำรผลิตจริงแตกต่ำงกันน้อย/ไม่
แตกต่ำงกัน (ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผน)
(2) ผลไม่เป็นไปตำมแผน เน่ืองจำกเกิดปัญหำภัยแล้ง

แนวทางท่ี 2.1.2 การพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร
(กลางทาง)
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.2.1 จ ำนวนสหกรณ์ภำคกำรเกษตร
และกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิต
กำรบริกำร และกำรบริหำรจัดกำรไม่น้อยกว่ำ 350 แห่ง
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.2.2
จ ำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีกำรด ำเนินกิจกรรม
ในรูปแบบประชำรัฐ 78 แห่ง
ธนำคำรสินค้ำเกษตรกรไม่น้อยกว่ำ 300 แห่ง

แนวทางท่ี 2.1.3 การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ 4.0 (ปลายทาง)
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.3.1 พ้ืนท่ีกำรเกษตรแปลงใหญ่ได้รับ
กำรส่งเสริมและพัฒนำ เพ่ิมข้ึนเป็นไม่น้อยกว่ำ 4,600 แปลง
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.3.2 พ้ืนท่ีกำรผลิตไม่เหมำะสมตำม 
Agri - Map ได้รับกำรปรับเปล่ียน ไม่น้อยกว่ำ 220,000 ไร่
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.3.3 พ้ืนท่ีเกษตรกรรมย่ังยืนไม่น้อยกว่ำ 
700,000 ไร่
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ข้อเสนอแนะ
   1) จัดท าระเบียบ หรือข้อยกเว้นของการด าเนินการตามนโยบายแผนงานบูรณาการท่ีขัดต่อระเบียบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
โดยมีข้อยกเว้นให้สามารถด าเนินการได้ภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณาการ เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสูดต่อกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการ
ตามวัตถุประสงค์ในการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการ
   2) ประสานความต้องการระหว่างผู้ผลิตกับผู้ประกอบการให้เกิดความชัดเจนก่อนท าการผลิต รวมท้ังสร้างความเข้าใจกับเกษตรกร
ก่อนท าข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน เพ่ือให้เกษตรกรสามารถผลิตและควบคุมคุณภาพได้ตามมาตรฐานท่ีทางผู้ประกอบการต้องการ
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

3,328.3689 - - 3,328.3689 3,270.1186 98.25 3,316.5312 99.64
3,320.7289 - - 3,320.7289 3,263.3280 98.27 3,309.0675 99.65

7.6400 - - 7.6400 6.7970 88.88 7.4637 97.69

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

ผลการเบิกจ่าย ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบส่ังซ้ือ(PO))

รวม
รำยจ่ำยประจ ำ

รำยจ่ำยลงทุน

         ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พบว่ำ ณ ส้ินปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562
งบประมำณท้ังส้ิน 3,328.3689 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 3,270.1186 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 98.25 และมีกำรก่อหน้ีแล้ว
จ ำนวน 3,316.5312 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 99.64

(7) แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สู่สากล

หน่วยงานเจ้าภาพ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส านักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จ านวน 9 กระทรวง 23 หน่วยงาน 1 รัฐวิสาหกิจ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

   ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และผู้ประกอบกำรชุมชนมีควำมรู้และทักษะในกำรประกอบธุรกิจสำมำรถ
สร้ำงสรรค์และบริกำรท่ีมีคุณภำพ ได้มำตรฐำน และแข่งขันได้ท้ังตลำดในประเทศและตลำดสำกล

          - รำยจ่ำยประจ ำ จ ำนวน 3,320.7289 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 3,263.3280 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 98.27
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 3,309.0675 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 99.65
          - รำยจ่ำยลงทุน จ ำนวน 7.6400 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 6.7970 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 88.88 และมีกำรก่อหน้ีแล้ว 
จ ำนวน 7.4637 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 97.69

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 ล้านบาท 70,000 20,285.49(1) 28.98

1.1.1

1.1.1.1 รำย/คน         8,400        25,303 301.23

1.1.1.2 รำย/กิจกำร         2,500        11,299 451.96

1.1.1.3 ศูนย์/แห่ง           110            124 112.73

1.1.2

1.1.2.1 รำย/กิจกำร         1,100          1,623 147.55

1.1.2.2 รำย/กิจกำร         3,300          4,371 132.45

1.1.2.3 กลุ่ม/
คลัสเตอร์

            38              47 123.68

1.1.2.4 รำย/กิจกำร       50,000        63,021 126.04

1.1.2.5 รำย/กิจกำร         2,100          2,499 119.00

1.1.3

1.1.3.1 รำย/กิจกำร         2,800          3,795 135.54

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.4 SME ได้รับกำรส่งเสริมด้ำนตลำด
ในประเทศ ไม่น้อยกว่ำ 50,000 รำย/กิจกำร

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.5 SME กลุ่ม Turn Around ได้รับ
ควำมช่วยเหลือในกำรฟ้ืนฟูธุรกิจ ไม่น้อยกว่ำ 2,100 รำย/กิจกำร
แนวทางท่ี 1.1.3 ส่งเสริม SME ท่ีมีศักยภาพ (Strong)
ให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลได้มากข้ึน

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.3.1 SME ได้รับกำรพัฒนำเทคโนโลยี
ข้ันสูง/นวัตกรรม ไม่น้อยกว่ำ 2,800 รำย/กิจกำร

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.3 SME ได้รับกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม
ในรูปแบบคลัสเตอร์ไม่น้อยกว่ำ 38 กลุ่ม/คลัสเตอร์

ผลการด าเนินงาน (จ าแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการด าเนินงาน)

ผลการด าเนินงาน

เป้าหมายท่ี 1 SME และผู้ประกอบการชุมชนได้รับ
การยกระดับเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.1 SME และผู้ประกอบการชุมชนท่ีได้รับ
การพัฒนา สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ไม่น้อยกว่า 
70,000 ล้านบาท

แนวทางท่ี 1.1.1 สร้างความเป็นผู้ประกอบการและพัฒนา
ธุรกิจในระยะเร่ิมต้น (Early – Stage)

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.1 นักเรียน/นักศึกษำได้รับกำรเตรียม
ควำมพร้อมสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร ไม่น้อยกว่ำ 8,400 รำย/คน

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.2 สร้ำงและพัฒนำธุรกิจในระยะเร่ิมต้น
ไม่น้อยกว่ำ 2,500 รำย/กิจกำร

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.3 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและงำน
สนับสนุนท่ีเอ้ือต่อกำรพัฒนำธุรกิจในระยะเร่ิมต้น ไม่น้อยกว่ำ
110 ศูนย์/แห่ง

แนวทางท่ี 1.1.2 ส่งเสริม SME กลุ่มท่ัวไป (Regular) ให้มี
ศักยภาพมากข้ึน และให้ความช่วยเหลือ SME ท่ีประสบ
ปัญหาทางธุรกิจ (Turn Around)

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.1 SME ได้รับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์/
บรรจุภัณฑ์ให้สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมได้มำตรฐำน ไม่น้อยกว่ำ 
1,100 รำย/กิจกำร

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.2 SME ได้รับกำรยกระดับผลิตภำพ/
ประสิทธิภำพและมำตรฐำนในกำรประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่ำ 
3,300 รำย/กิจกำร
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1.1.3.2 รำย/กิจกำร           230            632 274.78

1.1.3.3 รำย/กิจกำร         2,500          3,516 140.64

1.1.4

1.1.4.1 รำย         1,800          7,352 408.44

1.1.4.2 รำย         1,600          3,430 214.38

1.1.4.3 รำย         1,100          1,329 120.82

1.1.5

1.1.5.1 รำย/กิจกำร      170,000       194,051 114.15

1.1.5.2 รำย/กิจกำร         5,000        10,692 213.84

1.1.5.3 - - - -

หมำยเหตุ

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.5.1 ระบบกำรให้บริกำรข้อมูลท่ีส ำคัญ
แก่ SME ได้รับกำรพัฒนำ ไม่น้อยกว่ำ 170,000 รำย/กิจกำร

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.5.2 ผู้ให้บริกำร SME ได้รับกำรพัฒนำ
ให้สำมำรถสนับสนุนกำรพัฒนำ SME ไม่น้อยกว่ำ 5,000 รำย/
กิจกำร

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.5.3 งำนบริหำรจัดกำรงำนส่งเสริม SME
ให้มีประสิทธิภำพ
 (1) เน่ืองจำกผลท่ีได้เกิดจำกกำรรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยรับงบประมำณ ณ ไตรมำสท่ี 4

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   -

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   1) กำรส่งเสริมท่ีผ่ำนมำส่วนใหญ่ยังขำดกำรต่อยอดจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรระหว่ำงหน่วยรับงบประมำณ ซ่ึง SME มีควำมต้องกำร
รับกำรพัฒนำท่ีครบวงจร เช่น ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์มีควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำร ไปจนถึงกำรน ำสินค้ำออกสู่ตลำดได้
กำรด ำเนินโครงกำรในปัจจุบันยังมีกำรแยกด ำเนินกำรของแต่ละกิจกรรมออกจำกกัน ซ่ึงเกิดจำกขอบเขตบทบำทหน้ำท่ีของหน่วยงำน
ท ำให้ไม่สำมำรถพัฒนำต่อในเชิงลึกให้ครบวงจรได้ จึงส่งผลให้กำรพัฒนำบำงส่วนไม่สำมำรถตอบสนองตำมควำมต้องกำรของ SME
เท่ำท่ีควร รวมถึง SME ท่ียังไม่เข้มแข็งพอยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำธุรกิจตนเองต่อไปได้ อำทิ เร่ืองงำนวิจัยผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
หรือกำรน ำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมำใช้ในธุรกิจ หรือมีลักษณะกำรอบรมให้ควำมรู้ท่ัวไป ซ่ึง SME น ำควำมรู้จำกกำรเข้ำร่วมอบรมไปใช้
ประโยชน์ได้เพียงส่วนน้อย SME ต้องกำรให้ช่วยพัฒนำเชิงลึกท่ีมีผลต่อธุรกิจโดยตรง

แนวทางท่ี 1.1.5 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการประกอบ
ธุรกิจเพ่ือการส่งเสริม SME (Ecosystem)

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.3.2 SME ได้รับกำรพัฒนำมำตรฐำนระดับ
สำกล ไม่น้อยกว่ำ 230 รำย/กิจกำร

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.3.3 SME ได้รับกำรส่งเสริมกำรเข้ำสู่
ระดับสำกลไม่น้อยกว่ำ 2,500 รำย/กิจกำร

แนวทางท่ี 1.1.4 พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน (Community -
 based) ให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจ
แบบมืออาชีพ
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.4.1 ผู้ประกอบกำรชุมชนได้รับกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรธุรกิจ ไม่น้อยกว่ำ 1,800 รำย
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.4.2 ผู้ประกอบกำรชุมชนได้รับกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์และคุณภำพมำตรฐำน
ไม่น้อยกว่ำ 1,600 รำย

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.4.3 ผู้ประกอบกำรชุมชนได้รับกำรส่งเสริม
ด้ำนกำรตลำดไม่น้อยกว่ำ 1,100 รำย

ผลการด าเนินงาน
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   5) กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยรับงบประมำณยังด ำเนินกำรไม่มำกเท่ำท่ีควร และไม่เป็นกำรติดตำมผลในเชิงลึก
ท่ีจะสำมำรถวัดผลในเชิงคุณภำพได้อย่ำงชัดเจน เพ่ือน ำไปใช้เป็นฐำนข้อมูลประกอบกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรต่อไป รวมถึงปัจจุบัน
บำงหน่วยงำนยังไม่มีกำรติดตำมในเชิงประจักษ์ และเป็นรูปธรรมว่ำกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำรมีกำรน ำผลผลิตของโครงกำรไปใช้
ประโยชน์และต่อยอดได้จริงทุกกลุ่มหรือไม่ รวมถึงผู้ประกอบกำรบำงส่วนขำดกำรรับทรำบข้อมูลประชำสัมพันธ์โครงกำร จึงไม่ได้
เข้ำรับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง

ข้อเสนอแนะ
   1) กำรส่งเสริมในระยะต่อไป ควรมีกำรพัฒนำ SME อย่ำงมีควำมต่อเน่ืองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจำกกำรส่งต่อ SME ท่ีเข้ำร่วม
บริกำร เช่น หน่วยงำนท่ีส่งเสริมด้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์ มำตรฐำนบรรจุภัณฑ์ ควรส่งต่อกลุ่มเป้ำหมำยให้กระทรวงพำณิชย์ท ำกำร
ส่งเสริมตลำดต่อไป เพ่ือเข้ำรับกำรพัฒนำอย่ำงครบวงจร รวมถึงลดปัญหำคอขวดท่ีส่งเสริมในส่วนกำรอบรมควำมรู้ท่ัวไป ซ่ึงเป็น
กำรพัฒนำต้นน้ ำมำกเกินไป ควรมุ่งเน้นกำรส่งเสริมพัฒนำเชิงลึกในด้ำนปัญหำท่ีแท้จริง SME ในส่วนของกลำงน้ ำ เช่น พัฒนำ
ด้ำนผลิตด้วยกำรใช้เทคโนโลยี ยกระดับกำรผลิตเข้ำสู่มำตรฐำน พัฒนำสินค้ำและบริกำร กำรรวมกลุ่มหรือกำรสร้ำงเครือข่ำยธุรกิจ
ซ่ึงสำมำรถสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจได้ และส่วนของปลำยน้ ำ เช่น ด้ำนกำรตลำดท้ังในและต่ำงประเทศ ผลักดันกำรส่งเสริม
กำรลงทุนของผู้ประกอบกำรในต่ำงประเทศ ซ่ึง SME จะได้รับประโยชน์ด้ำนรำยได้ และสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงกำรค้ำได้ในทันที

   2) หน่วยงำนภำยใต้แผนงำนบูรณำกำร ควรมีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำน หรือมีข้อตกลงควำมร่วมมือกับระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน
รำยใหญ่ มหำวิทยำลัย หน่วยงำนวิจัยและพัฒนำ หน่วยงำนสนับสนุนกำรพัฒนำปัจจัยเอ้ือ เช่น ห้องแล็บ ห้องรับรอง ห้องตรวจสอบ
มำตรฐำน ผู้ค้ำส่งออก ให้มำกข้ึน เพ่ือช่วยพัฒนำหรือให้กำรช่วยเหลือผู้ประกอบกำรได้ตลอดท้ังห่วงโซ่นับต้ังแต่ ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ และ
ปลำยน้ ำ เช่น กำรช่วยเหลือผู้ประกอบกำรให้สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุน หน่วยงำนต้นเร่ืองท่ีให้เงินทุนและหน่วยงำนท่ีรับเร่ืองควรมี
ระบบแจ้งเตือนระหว่ำงกัน พร้อมท้ังเพ่ิมกำรประชำสัมพันธ์ระยะเวลำส้ินสุดกำรขอรับควำมช่วยเหลือเงินทุนจำกกองทุนต่ำง ๆ และให้
ผู้ประกอบกำรติดตำมข่ำวสำร มำตรกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินของรัฐบำลด้วย รวมถึงผลักดันโครงกำรท่ีเป็นควำมร่วมมือระหว่ำง
ภำครัฐ ภำคเอกชนรำยใหญ่ มหำวิทยำลัย เพ่ือร่วมส่งเสริมและพัฒนำผู้ประกอบกำรร่วมกัน โดยให้เอกชนรำยใหญ่ ได้มีบทบำทเข้ำมำ
เป็นพ่ีเล้ียง หรือเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทำนกับ SME เป็นต้น

   3) หน่วยงำนควรมีกำรจัดแบ่งกลุ่มผู้เข้ำร่วมโครงกำร และระยะเวลำให้ค ำปรึกษำท่ีมีควำมสอดคล้องกัน รวมถึงควรมีกำรแบ่งกลุ่ม
เน้ือหำควำมรู้ในแต่ละหลักสูตรให้เหมำะสม โดยพิจำรณำจำกผลกำรส ำรวจควำมรู้ควำมเข้ำใจ หรือกำรน ำควำมรู้ไปใช้ของผู้เข้ำรับ
กำรอบรมเพ่ือก ำหนดระยะเวลำ และรูปแบบกำรอบรม โดยในบำงหลักสูตรท่ีเน้นกำรน ำไปใช้ต่อ ควรมีกำรอบรมเชิงปฏิบัติเพ่ือสร้ำง
ควำมเข้ำใจ และรับทรำบปัญหำจำกกำรน ำควำมรู้ไปใช้จริง
   4) หน่วยงำนควรตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเก็บข้อมูลผู้รับบริกำรในฐำนข้อมูล เพรำะจะเป็นประโยชน์ต่อกำรติดตำมประเมินผล
และยังเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ SME ด้วย ว่ำผู้ประกอบกำรยังขำดเหลือกำรพัฒนำในเร่ืองใด และส่งต่อ SME ให้ได้รับกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเน่ือง เช่น SME ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรในส่วนของต้นน้ ำ จะได้รับกำรพัฒนำในส่วนของกลำงน้ ำ และปลำยน้ ำต่อไป

   4) ในกำรจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริกำรของหน่วยงำน พบว่ำมีกำรรวบรวมจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริกำรมำกข้ึน แต่ยังไม่อยู่ในรูปแบบ
มำตรฐำนท่ีหน่วยงำนเจ้ำภำพก ำหนด ท ำให้มีข้อจ ำกัดในกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ หรือใช้ประโยชน์ต่อไปได้ รวมถึงบำงข้อมูล
ท่ีจัดเก็บไม่มีควำมสมบูรณ์ อำทิ ไม่มีเลขทะเบียนผู้รับบริกำร SME ไม่มีข้อมูลส ำหรับกำรติดต่อ จึงท ำให้ไม่สำมำรถติดตำม
พัฒนำกำรของ SME ได้

   2) กำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนยังเกิดข้ึนน้อยมำก เน่ืองจำกแต่ละหน่วยงำนขำดกำรส่ือสำรระหว่ำงกัน และแยก
ด ำเนินงำนเฉพำะโครงกำรของหน่วยงำนตนเอง รวมถึงไม่มีกำรจัดเก็บฐำนข้อมูลอย่ำงละเอียดเพียงพอท่ีจะส่งต่อ หรือใช้ร่วมกับ
หน่วยงำนอ่ืนได้ จึงท ำให้ไม่สำมำรถบูรณำกำรร่วมกันได้อย่ำงแท้จริง

   3) เน่ืองจำกแต่ละกลุ่มธุรกิจมีมิติ ขนำด และมีวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินธุรกิจต่ำงกัน จึงมีควำมต้องกำรรับควำมช่วยเหลือ
และระยะเวลำในกำรพัฒนำท่ีแตกต่ำงกัน ท ำให้กลุ่มท่ีต้องกำรกำรพัฒนำสูงมีระยะเวลำกำรด ำเนินกิจกรรมไม่เพียงพอท่ีจะท ำให้
เกิดผลท่ีเป็นรูปธรรม จึงท ำให้ SME ไม่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ อำทิ โครงกำรท่ีเป็นลักษณะกำรวิจัยทำงเทคโนโลยี
นวัตกรรม/ท่ีปรึกษำปรับปรุงกระบวนกำรผลิต เป็นต้น
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   5) หน่วยรับงบประมำณ ต้องตระหนักถึงควำมส ำคัญของกระบวนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนแล้ว ควรเป็นหน่วยงำนท่ีสำมำรถบ่งช้ี
หรือตรวจสอบอ้ำงอิงผลกำรพัฒนำได้ด้วย เพรำะเป็นส่ิงส ำคัญในกำรใช้เป็นฐำนข้อมูลประกอบกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรอย่ำงต่อเน่ือง 
รวมถึงหน่วยงำนควรมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำรในเชิงควำมย่ังยืนด้วย เพ่ือรับทรำบพัฒนำกำรของ SME และใช้เป็นฐำนข้อมูล
ในกำรก ำหนดนโยบำยพัฒนำ SME ต่อไป ตลอดจนกำรให้ควำมส ำคัญในกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือให้เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยใหม่
มำกข้ึน และเพ่ือให้ SME เข้ำถึง และรับทรำบข่ำวสำรเพ่ือเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำศักยภำพอย่ำงต่อเน่ือง
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

8,757.9813 - - 8,757.9813 6,091.9412 69.56 8,513.5361 97.21
196.2073 - - 196.2073 189.9455 96.81 194.7098 99.24

8,561.7740 - - 8,561.7740 5,901.9957 68.93 8,318.8263 97.16

          ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พบว่ำ ณ ส้ินปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562
งบประมำณท้ังส้ิน 8,757.9813 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 6,091.9412 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 69.56 และมีกำรก่อหน้ีแล้ว 
จ ำนวน 8,513.5361 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 97.21

(8) แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ

หน่วยงานเจ้าภาพ
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จ านวน 8 กระทรวง 20 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 2 รัฐวิสาหกิจ

   1) ประชำชนและผู้ประกอบกำรบริเวณชำยแดน
   1.1) ประชำชนในพ้ืนท่ีมีควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 10 แห่ง 
   1.2) ผู้ประกอบกำรได้รับทรำบข้อมูลท่ีจ ำเป็นเก่ียวกับเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับกำรพัฒนำทักษะและควำมรู้ท่ีเป็นประโยชน์
   และได้รับกำรชักชวนให้เข้ำมำลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
   2) นักธุรกิจไทยและนักธุรกิจนำนำชำติ
   2.1) รับทรำบข้อมูลท่ีจ ำเป็นเก่ียวกับเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
   2.2) ได้รับกำรพัฒนำทักษะและควำมรู้ท่ีเป็นประโยชน์
   2.3) ได้รับกำรชักชวนให้เข้ำมำลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ

          - รำยจ่ำยประจ ำ จ ำนวน 196.2073 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 189.9455 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 96.81 
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 194.7098 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 99.24
          - รำยจ่ำยลงทุน จ ำนวน 8,561.7740 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 5,901.9957 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 68.93 
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 8,318.8263 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 97.16

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบส่ังซ้ือ(PO))

รวม
รำยจ่ำยประจ ำ

รำยจ่ำยลงทุน

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 ร้อยละ 5 18 100.00(1)

1.1.1

1.1.1.1 รำยกำร             45              43 95.56

1.1.2

1.1.2.1 รำยกำร             64              63 98.44

1.1.2.2 คน       50,000       151,813 100.00(2)

1.1.3

1.1.3.1 คน         2,100          2,487 100.00(3)

1.1.4

1.1.4.1 คน       64,100        66,464 100.00(4)

1.1.4.2 แห่ง           100            133 100.00(5)

1.1.4.3 คนต่อปี   9,000,000    9,545,543 100.00(6)

1.1.4.4 แห่ง             23              23 100.00

หมำยเหตุ

ผลการด าเนินงาน (จ าแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการด าเนินงาน)

ผลการด าเนินงาน

เป้าหมายท่ี 1 เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.1 มูลค่าการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

แนวทางท่ี 1.1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ให้เช่ือมโยงและมีมาตรฐานดีข้ึน

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.1 โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมได้รับ
กำรพัฒนำ จ ำนวน 45 รำยกำร
แนวทางท่ี 1.1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการ
ด้านเศรษฐกิจและความม่ันคงให้รองรับการขยายตัว
ของกิจกรรมในพ้ืนท่ี
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.1 โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเศรษฐกิจ
และควำมม่ันคงได้รับกำรพัฒนำ จ ำนวน 64 รำยกำร

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.2 แรงงำนต่ำงด้ำวท่ีได้รับใบอนุญำต
ท ำงำน จ ำนวน 50,000 คน
แนวทางท่ี 1.1.3 สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์
และการตลาด
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.3.1 นักลงทุน/ผู้ประกอบกำรรับรู้ข้อมูล
เก่ียวกับกำรประกอบธุรกิจด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนชำยแดน
และเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ จ ำนวน 2,100 คน

แนวทางท่ี 1.1.4 พัฒนาด้านสังคมเพ่ือรองรับพ้ืนท่ี
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.4.1 แรงงำนได้รับกำรอบรม พัฒนำ
และส่งเสริมควำมรู้ จ ำนวน 64,100 คน
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.4.2 สถำนประกอบกำรได้รับกำรพัฒนำ 
จ ำนวน 100 แห่ง
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.4.3 จ ำนวนผู้ป่วยนอกท่ีมำรับบริกำร
ในหน่วยบริกำรสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข (10 จังหวัดเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ) อย่ำงน้อย 9,000,000 คนต่อปีตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.4.4 กำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำเขต
เศรษฐกิจพิเศษในระดับพ้ืนท่ี จ ำนวน 23 แห่ง
(1) มีผลกำรด ำเนินงำนเกินค่ำเป้ำหมำย
(2) กรมกำรจัดหำงำน มีผลกำรด ำเนินงำนเกินค่ำเป้ำหมำย 
(3) กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม และส ำนักงำนเศรษฐกิจอุสำหกรรม มีผลกำรด ำเนินงำนเกินค่ำเป้ำหมำย 
(4) กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน และกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน มีผลกำรด ำเนินงำนเกินค่ำเป้ำหมำย
(5) กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน มีผลกำรด ำเนินงำนเกินค่ำเป้ำหมำย
(6) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข มีผลกำรด ำเนินงำนเกินค่ำเป้ำหมำย
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ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   1) กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำกว่ำแผนท่ีก ำหนด เน่ืองจำกได้รับผลกระทบจำกภัยธรรมชำติต่ำงๆ และกำรมีส่ิงกีดขวำงในพ้ืนท่ีโครงกำรท ำให้
ต้องใช้เวลำในกำรด ำเนินงำนและแก้ไขปัญหำเพ่ือเตรียมควำมพร้อมของพ้ืนท่ีให้เรียบร้อยก่อนกำรด ำเนินงำนในข้ันตอนต่อไป หรืออำจ
ส่งผลให้จ ำเป็นต้องปรับแผนกำรด ำเนินงำนให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
   2) กำรขำดควำมพร้อมของสถำนท่ีด ำเนินโครงกำรและข้อจ ำกัดของผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงและแรงงำน ท ำให้กำรขับเคล่ือนกำรด ำเนิน
โครงกำรเป็นไปอย่ำงไม่เต็มประสิทธิภำพ
   3) กำรด ำเนินงำนโครงกำรท่ีเก่ียวข้องกับหลำยหน่วยงำนซ่ึงหำกโครงกำรบำงโครงกำรติดขัดในทำงปฏิบัติจะส่งผลต่อกำรด ำเนิน
โครงกำรของหน่วยงำนอ่ืนให้เกิดควำมล่ำช้ำด้วย และกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับประเทศเพ่ือนบ้ำนซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีไม่สำมำรถควบคุมได้
เช่น กำรพิจำรณำร่วมกันท่ีต้องมีข้ันตอนและใช้ระยะเวลำ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
   1) หน่วยรับงบประมำณควรจัดท ำแผนงำน project cycle เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในกำรก ำกับและเร่งรัดด ำเนินโครงกำรและใช้จ่ำย
งบประมำณให้เป็นไปตำมแผนและสอดคล้องกับเป้ำหมำยและตัวช้ีวัดของแผนงำนบูรณำกำร และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมกรอบระยะเวลำให้หน่วยงำนเจ้ำภำพทรำบอย่ำงเคร่งครัด รวมท้ัง
บันทึกรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรของหน่วยรับงบประมำณในระบบฐำนข้อมูลแผน/ผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
(BB EvMis) ของส ำนักงบประมำณเพ่ือหน่วยงำนเจ้ำภำพและส ำนักงบประมำณสำมำรถประมวลผลกำรด ำเนินงำนได้ตำมระยะเวลำท่ี
ก ำหนด
   2) หน่วยรับงบประมำณท่ีมีข้อติดขัดในกำรด ำเนินงำนโครงกำรควรรำยงำนหน่วยงำนเจ้ำภำพและส ำนักงบประมำณอย่ำงทันท่วงที 
รวมท้ังเร่งปรับแผนกำรด ำเนินงำนไม่ให้กระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม
   3) ระบบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณควรพัฒนำให้เกิดควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพมำกย่ิงข้ึน

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   1) หน่วยรับงบประมำณบำงหน่วยไม่สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมแผน เน่ืองจำกต้องรอด ำเนินกำรตำมข้ันตอนของกฎหมำย 
เช่น กำรออกพระรำชกฤษฎีกำเวนคืนท่ีดินเพ่ือให้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน เป็นต้น 
   2) บำงพ้ืนท่ี/โครงกำรได้รับจัดสรรงบประมำณจ ำกัด ท ำให้ต้องปรับแผนกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับงบประมำณท่ีได้รับ
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

14,842.6146 - - 14,842.6146 10,186.4264 68.62 13,709.5070 92.37
428.5002 - - 428.5002 367.6581 85.80 367.6581 85.80

14,414.1144 - - 14,414.1144 9,818.7683 68.12 13,341.8489 92.56

          ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พบว่ำ ณ ส้ินปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562
งบประมำณท้ังส้ิน 14,842.6146 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 10,186.4264 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 68.62 และมีกำรก่อหน้ีแล้ว 
จ ำนวน 13,709.5070 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 92.37

(9) แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

หน่วยงานเจ้าภาพ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จ านวน 9 กระทรวง 14 หน่วยงาน 2 ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้
การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 3 รัฐวิสาหกิจ

          - รำยจ่ำยประจ ำ จ ำนวน 428.5002 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 367.6581 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 85.80
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 367.6581 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 85.80
          - รำยจ่ำยลงทุน จ ำนวน 14,414.1144 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 9,818.7683 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 68.12
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 13,341.8489 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 92.56

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบส่ังซ้ือ(PO))

รวม
รำยจ่ำยประจ ำ

รำยจ่ำยลงทุน

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)
   1) มูลค่ำกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก ในปี พ.ศ. 2562 สูงถึง 573,612 ล้ำนบำท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน
จำกปี พ.ศ. 2561 ถึง 270,676 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 89 และเกิดมูลค่ำกำรลงทุนจริงจำกท้ังภำครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีเขต
พัฒนำพิเศษภำคตะวันออก ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 151,795 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 
76,136 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 101 (มูลค่ำเงินลงทุนปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 75,659 ล้ำนบำท) มีโรงงำนท่ีแจ้งเร่ิม
ประกอบกำร จ ำนวน 641 โรงงำน ส่งผลให้เกิดกำรจ้ำงงำนท่ีมีรำยได้สูงถึง 31,419 ต ำแหน่ง ใน 12 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย สำมำรถ
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจให้กับพ้ืนท่ีและประเทศ อีกท้ังยังช่วยยกระดับควำมเป็นอยู่ให้แก่ประชำชนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก สร้ำงโอกำสมำถึงบ้ำน มีงำนมำถึงตัว
   2) ผลกำรจัดอันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ World Competitiveness Center (IMD) ประจ ำปี พ.ศ. 2562
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยปรับตัวดีข้ึนเป็นอันดับท่ี 25 จำกอันดับท่ี 30 ในปี 2561 ซ่ึงสูงท่ีสุดในรอบ 15 ปี
โดยมีผลกำรจัดอันดับดีข้ึนใน 3 ด้ำน ได้แก่ ภำวะเศรษฐกิจ ประสิทธิภำพของรัฐ และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน โดยกำรจัดอันดับด้ำนเศรษฐกิจ
ดีข้ึนมำจำกกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงกำรปรับปรุงกฎหมำยด้ำนธุรกิจท่ีดีข้ึน นอกจำกประเด็นด้ำนเศรษฐกิจแล้ว
ยังเป็นผลมำจำกโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์ท่ีสูงข้ึน 4 อันดับอีกด้วย
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 ร้อยละ 10 101(1) สูงกว่า
เป้าหมาย

1.1.1

1.1.1.1 รำยกำร
แห่ง

กิโลเมตร
แห่ง

 11
1

462.928
2

 11
1

462.980
2

100.00
100.00
100.00
100.00

1.1.1.2 แห่ง 1              1               100.00

ผลการด าเนินงาน

   3) ระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนได้รับกำรพัฒนำรองรับกำรลงทุนและคุณภำพชีวิตประชำชน ด้วยกำรเช่ือมโยงโครงข่ำยคมนำคมขนส่ง
ทำงถนน ทำงอำกำศ ทำงน้ ำ และทำงรำง แบบไร้รอยต่อท ำให้ผู้ใช้บริกำรได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในกำรเดินทำงขนส่ง
สินค้ำและบริกำร ลดต้นทุนในกำรขนส่งสินค้ำ พร้อมท้ังระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรได้รับกำรพัฒนำอย่ำงท่ัวถึง
และเพียงพอ รองรับควำมต้องกำรของประชำชนและอุตสำหกรรมในพ้ืนท่ี
   4) นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรในอำชีพอุตสำหกรรม มีทักษะและสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร โดยเฉพำะ
ในกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย สร้ำงโอกำสให้เด็กและเยำวชนในพ้ืนท่ีท่ีมีทักษะควบคู่กับรำยได้ท่ีสูง ผู้ประกอบกำรได้คนท่ีมีสมรรถนะ
ตรงกับงำน และช่วยลดต้นทุนในกำรอบรมของภำครัฐ
   5) ยกระดับกำรพัฒนำเชิงพ้ืนท่ี โดยเฉพำะกำรวำงผังเมือง/ชุมชน และกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรศึกษำ
ควำมเหมำะสมและกำรออกแบบกำรพัฒนำพ้ืนท่ี ไม่ให้เกิดกำรบุกรุกพ้ืนท่ีป่ำไม้และเขตป่ำสงวน โดยเก็บพ้ืนท่ีเกษตรช้ันดี คุณภำพสูง 
และแยกพ้ืนท่ีอุตสำหกรรมให้อยู่ในพ้ืนท่ีเฉพำะ แบ่งเป็นกลุ่มของแต่ละกลุ่มอุตสำหกรรม เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของเมืองและชุมชน 
รวมท้ัง ได้เตรียมกำรวำงผังเมือง/ชุมชนท่ีสอดคล้องกับแนวโน้มกำรพัฒนำในพ้ืนท่ีเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก จ ำนวน 6 พ้ืนท่ี 7 ผัง
   6) ระบบสำธำรณสุขและสถำนพยำบำลในพ้ืนท่ีท้ัง 3 จังหวัด เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกมีควำมพร้อมท้ังสถำนท่ีและเคร่ืองมือ
ในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนในพ้ืนท่ีอย่ำงท่ัวถึงและมีคุณภำพรองรับกำรขยำยตัวของเมือง
   7) ระบบให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ EEC One Stop Service: EEC - OSS เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและควำมคล่องตัวให้แก่นักลงทุน
ด้วยระบบ Online เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำร ลดระยะเวลำ ลดเอกสำรและข้ันตอนต่ำง ๆ ท่ีไม่จ ำเป็น ด้วยกำรรวมระบบขออนุมัติ
อนุญำตต่ำง ๆ ไว้ท่ีจุดเดียว ท ำให้ช่วยลดระยะเวลำในกำรขออนุมัติ จำกเดิม 158 วัน เหลือเพียง 78 วัน และใช้เอกสำรประกอบเพียง
42 รำยกำร จำกเดิม 60 รำยกำร เพ่ือควำมสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลำ มีควำมโปร่งใสและปลอดภัย สำมำรถเช่ือมโยงแลกเปล่ียน
ข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วเพ่ือก้ำวสู่รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) ท้ังยังเป็นโมเดลต้นแบบให้กับ
หน่วยงำนภำครัฐอ่ืนน ำไปปรับใช้ นอกจำกน้ัน มีรถเคล่ือนท่ีให้บริกำรคนต่ำงด้ำวและประชำชน (Mobile Service) และช่องตรวจ
ผ่ำนแดนอัตโนมัติ (Auto Channel) เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรคนต่ำงด้ำว เสริมสร้ำงควำมม่ันคงและควำมสงบเรียบร้อย

ผลการด าเนินงาน (จ าแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการด าเนินงาน)

เป้าหมายท่ี 1 เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉล่ียไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ต่อปี
ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.1 อัตราการเปล่ียนแปลงของมูลค่า
การลงทุนของรัฐและเอกชนเฉล่ียต่อปี
แนวทางท่ี 1.1.1 การพัฒนาระบบคมนาคม โลจิสติกส์
และดิจิทัล
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.1 ระบบคมนำคมและโลจิสติกส์ 
(สนำมบิน ท่ำเรือ ถนน และรถไฟ) ได้รับกำรพัฒนำ
11 รำยกำร/สนำมบินอู่ตะเภำเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ 1 แห่ง/ถนน
มีกำรก่อสร้ำงระยะทำง 462.928 กิโลเมตร/ทำงรถไฟ
มีกำรก่อสร้ำง 2 แห่ง

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.2 ศูนย์ดิจิทัล ได้รับกำรจัดต้ัง 1 แห่ง
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1.1.2

1.1.2.1 คน       24,222        41,466 171.19

1.1.3

1.1.3.1 รำย           800            800 100.00

1.1.4

1.1.4.1 แห่ง             15              22 146.66

1.1.4.2 แห่ง
รำยกำร

หน่วยงำน

 1
29
11

 1
29
11

100.00
100.00
100.00

1.1.4.3 พ้ืนท่ี/ผัง 6/7 6/7 100.00

1.1.5

1.1.5.1 ศูนย์
แห่ง

รำยกำร

 1
1
3

 1
1
3

100.00
100.00
100.00

1.1.6

1.1.6.1 ล้ำนบำท      100,000       573,612 573.61

หมำยเหตุ

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.4.2  โรงพยำบำลได้รับกำรพัฒนำ 1 แห่ง/
ครุภัณฑ์ กำรแพทย์ จ ำนวน 29 รำยกำร/เครือข่ำยเฝ้ำระวังโรค 
11 หน่วยงำน

แนวทางท่ี 1.1.2 การพัฒนาด้านการศึกษาและบุคลากร
รองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีข้ันสูง ในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.1 อบรมนักเรียน นักศึกษำ บุคลำกร 
และประชำชนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 24,222 คน
แนวทางท่ี 1.1.3 การพัฒนาเขตส่งเสริมพิเศษอุตสาหกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตรท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูง

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.3.1 ผู้ประกอบกำรได้รับกำรบริกำร
800 รำย
แนวทางท่ี 1.1.4 การพัฒนาเมือง ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ส่ิงแวดล้อมเมือง และสาธารณสุข
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.4.1 ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 
ได้รับกำรพัฒนำ 15 แห่ง

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.4.3 พ้ืนท่ีชุมชนในเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก ได้รับกำรพัฒนำตำมผังเมือง 6 พ้ืนท่ี/วำงผังเมือง
รวมชุมชน 7 ผัง

แนวทางท่ี 1.1.5 การพัฒนาศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ การบริการ
และการอ านวยความสะดวก

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.5.1 กำรบริหำรจัดกำรในศูนย์บริกำร
เบ็ดเสร็จ 1 ศูนย์/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ตรวจคนเข้ำเมือง 
ได้รับกำรพัฒนำ 1 แห่ง ครุภัณฑ์ 3 รำยกำร

แนวทางท่ี 1.1.6 การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.6.1 มูลค่ำกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน
 100,000 ล้ำนบำท
(1) มูลค่ำเงินลงทุนของภำครัฐและภำคเอกชน ปี 2561 จ ำนวน 75,659 ล้ำนบำท ปี 2562 จ ำนวน 151,795 ล้ำนบำท

ผลการด าเนินงาน
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   2) ขำดแคลนบุคลำกรท่ีเช่ียวชำญเฉพำะในกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย โดยเฉพำะกลุ่มช่ำงและกลุ่มนักวิจัยและพัฒนำ
รวมถึงควำมสำมำรถด้ำนภำษำต่ำงประเทศ
   3) โครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ภำยใต้แผนภำพรวมเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก กระจำยในแผนงำนบูรณำกำรหลำยแผน เช่น 
แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนท่ีระดับภำค กลุ่มจังหวัด แผนงำนบูรณำกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเท่ียว แผนงำนบูรณำกำรจัดกำรมลพิษ
และส่ิงแวดล้อม แผนงำนบูรณำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ เป็นต้น ท ำให้ไม่เห็นภำพรวมกำรพัฒนำพ้ืนท่ีเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก จึงไม่สำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำพ้ืนท่ีเชิงยุทธศำสตร์ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ข้อเสนอแนะ
   1) ประสำนงำนอย่ำงใกล้ชิดกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำน และติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
อย่ำงใกล้ชิด เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยเดียวกันและสำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมแผนท่ีก ำหนด
   2) ผลักดันให้มีกำรน ำแผนและงบประมำณบูรณำกำรท่ีเก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก มำเช่ือมโยงกับแผนงำน
บูรณำกำรขับเคล่ือนเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก เพ่ือให้เห็นภำพรวมกำรพัฒนำเชิงพ้ืนท่ีและยุทธศำสตร์และมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรให้สอดคล้องกัน
   3) ส่งเสริมควำมรู้และควำมเข้ำใจให้กับประชำชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับโครงกำรส ำคัญ ผ่ำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนระดับท้องถ่ิน
และผู้น ำชุมชน ด้วยกระบวนกำรต่ำง ๆ ผ่ำนกิจกรรมท่ีเข้ำถึงประชำชนในวงกว้ำง เพ่ือให้ทรำบถึงข้อเท็จจริงและประโยชน์ท่ีประชำชน
ท้ังประเทศจะได้รับอันจะส่งผลต่อควำมร่วมมือในกำรพัฒนำพ้ืนท่ีเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
   4) ให้ควำมส ำคัญกับกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร โดยผลักดันกำรมีส่วนร่วม
ของกลุ่มผู้ประกอบกำรในกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้ตรงกับควำมต้องกำรของอุตสำหกรรม ท้ังในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ
   5) หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องควรมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนกำรจัดท ำแผนงำนบูรณำกำรในกำรพัฒนำพ้ืนท่ีเชิงยุทธศำสตร์ให้ครอบคลุมทุกด้ำน 
เพ่ือให้เกิดกำรจัดท ำแผนรวมถึงบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกัน หน่วยงำนหลักสำมำรถติดตำมควำมคืบหน้ำและควำมครบถ้วน
ในกำรพัฒนำพ้ืนท่ีได้ตรงตำมสถำนกำรณ์ รวมถึงกำรปรับแผนกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในพ้ืนท่ีได้อย่ำง
ทันท่วงที ส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนและเบิกจ่ำยงบประมำณ ลดควำมซ้ ำซ้อน และสำมำรถวัด
ผลสัมฤทธ์ิของแผนได้อย่ำงชัดเจน

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   1) บำงโครงกำรติดปัญหำเก่ียวกับข้ันตอนและกระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโดยเฉพำะโครงกำรขนำดใหญ่ และควำมพร้อม
ในกำรด ำเนินงำน จึงมีโครงกำรท่ีขออนุมัติโอนเปล่ียนแปลงงบประมำณช่วงปลำยปีงบประมำณ ส่งผลให้ไม่สำมำรถผูกพันงบประมำณ
และด ำเนินงำนได้ทันในปีงบประมำณ
ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   1) ข้อจ ำกัดของกระบวนกำรด ำเนินงำนตำมข้อกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง เช่น พระรำชกฤษฎีกำเวนคืนท่ีดิน และกำรด ำเนินงำน
ของส่วนรำชกำรประเภทรัฐวิสำหกิจ มีกระบวนกำรด ำเนินงำนท่ีมำกกว่ำส่วนรำชกำรโดยเฉพำะโครงกำรลงทุนและโครงกำรผูกพัน
ต้องขออนุมัติหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ต้องประชุมร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และคณะรัฐมนตรีก่อนด ำเนินงำน ส่งผลให้ไม่สำมำรถด ำเนินงำนและเบิกจ่ำยงบประมำณได้ทันตำมแผน
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

98,808.3637 - - 98,808.3637 70,093.6712 70.94 91,680.7970 92.79
130.7917 - - 130.7917 126.6844 96.86 161.5661 123.53*

98,677.5720 - - 98,677.5720 69,966.9868 70.90 91,519.2308 92.75

   ประชำชนได้รับประโยชน์จำกโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรคมนำคมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศท่ีมีศักยภำพและมีขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันท่ีครอบคลุมและสอดรับกันท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ และทำงรำง ตำมแผนท่ีก ำหนด ตลอดจนต้นทุนค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนโลจิสติกส์ของประเทศไทยลดลงและแข่งขันได้กับประเทศท่ีพัฒนำแล้วด้ำนโลจิสติกส์ ลดควำมเหล่ือมล้ ำท้ังทำงด้ำนรำยได้
และค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีมีควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง ซ่ึงน ำไปสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงย่ังยืน

          - รำยจ่ำยประจ ำ จ ำนวน 130.7917 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 126.6844 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 96.86
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 161.5661 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 123.53
          - รำยจ่ำยลงทุน จ ำนวน 98,677.5720 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 69,966.9868 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 70.90
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 91,519.2308 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 92.75

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบส่ังซ้ือ(PO))

รวม
รำยจ่ำยประจ ำ

รำยจ่ำยลงทุน

 หมำยเหตุ: *มีกำรโอนเปล่ียนแปลงระหว่ำงรำยจ่ำยประจ ำกับรำยจ่ำยลงทุน

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

          ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พบว่ำ ณ ส้ินปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562
งบประมำณท้ังส้ิน 98,808.3637 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 70,093.6712 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 70.94 และมีกำรก่อหน้ีแล้ว
จ ำนวน 91,680.7970 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 92.79

(10) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

หน่วยงานเจ้าภาพ
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จ านวน 11 กระทรวง 19 หน่วยงาน และ 3 รัฐวิสาหกิจ
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ล้านคนต่อปี

ล้านคนต่อปี

15
(ปี 2564)

4
(ปี 2564)

7
(ปี 2564)

15
(ปี 2564)

120 
(ปี 2564)

55
(ปี 2564)

3.41
(ปี 2562)

1.24
(ปี 2562)

7.30(1)

(ปี 2561)
14.26

(ปี 2562)
75(2)

(ปี 2562)
62.15(3)

(ปี 2562)
1.2 อันดับ อันดับดีข้ึน

ในปี 2564
อันดับท่ี 53(4)

(ปี 2561)

1.1.1

1.1.1.1 กม. 3,381.796 -                        -   

1.1.1.2 กม. 1,565.500
(ปี 2564)

21.28(5)

(ปี 2562)
1.34

1.1.1.3 รำยกำร             12 7(6) 58.33

1.1.1.4 รำยกำร             70              36 51.43

1.1.2

1.1.2.1 โครงกำร 5     5(7)       100.00ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.1 โครงกำรท่ีส่งเสริมด้ำนควำมปลอดภัย
และมีมำตรฐำนสำกลด้ำนคมนำคมขนส่ง 5 โครงกำร

ผลการด าเนินงาน (จ าแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการด าเนินงาน)

ผลการด าเนินงาน

เป้าหมายท่ี 1 โครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว
 และมีประสิทธิภาพ สามารถเช่ือมโยงท่ัวถึงท้ังภายในประเทศ
และต่างประเทศ
ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.1 สัดส่วนผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณ
การเดินทางในเขต กทม. และปริมณฑลจากร้อยละ 5 เป็น
ร้อยละ 15 ในปี 2564/ การขนส่งทางรางเพ่ิมข้ึน อย่างน้อย
เป็นร้อยละ 4 ของปริมาณการขนส่งท้ังหมดใน ปี 2564/ 
สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่ ากว่าร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศในปี 2564/
การขนส่งทางน ้าเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยเป็นร้อยละ 15 ของปริมาณ
การขนส่งท้ังหมดในปี 2564/ 
ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารท่ีท่าอากาศยานใน กทม.
และภูมิภาคเพ่ิมข้ึนเป็น 120 ล้านคนต่อปีในปี 2564/ 
ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารท่ีท่าอากาศยานใน กทม.
และภูมิภาคเพ่ิมข้ึนเป็น  55 ล้านคนต่อปีใน ปี 2564

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.2 อันดับคุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของ World Economic Forum (WEF) อยู่ในอันดับท่ีดีข้ึน
ในปี 2564
แนวทางท่ี 1.1.1 พัฒนาเช่ือมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือความ
สะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาเดินทาง
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงถนน 
3,381.796 กม.
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.2 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือส่งเสริม
กำรขนส่งทำงรำง 1,565.500 กม.

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.3 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือส่งเสริม
กำรขนส่งทำงน ้ำ 12 รำยกำร
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.4 พัฒนำขีดควำมสำมำรถท่ำอำกำศยำน
 70 รำยกำร
แนวทางท่ี 1.1.2 การก ากับดูแลและพัฒนามาตรฐาน
การคมนาคมขนส่ง
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

2

2.1 อันดับ  อันดับดีข้ึน
(ปี 2564)

อันดับลดลง(8)             -   

2.1.1

2.1.1.1 หน่วยงำน               6 6(9)       100.00

2.1.2

2.1.2.1 ร้อยละ             15 30.62(10) 204.13

2.1.3

2.1.3.1 คู่ธุรกิจ           250          1,220 488.00

2.1.4

2.1.4.1 รำยกำร               5 1(11) 20.00

หมำยเหตุ

(2) ควำมสำมำรถของท่ำอำกำศยำนในกำรรองรับผู้โดยสำรในควำมรับผิดชอบของบริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 
ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ และท่ำอำกำศยำนดอนเมือง
(3) ควำมสำมำรถในกำรรองรับผู้โดยสำรในควำมรับผิดชอบของบริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่
 ท่ำอำกำศยำนเชียงรำย ท่ำอำกำศยำนภูเก็ต ท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่ และในควำมรับผิดชอบของกรมท่ำอำกำศยำน (ทย.) จ ำนวน 28 แห่ง
(ข้อมูลจำก ทอท. และ ทย.)
(4) ตัวช้ีวัด Transport infrastructure index ใน The Global Competitiveness Report 2019 ของ World Economic Forum (WEF)

(1) ต้นทุนค่ำขนส่งสินค้ำต่อ GDP ปี พ.ศ. 2561 เป็นข้อมูลประมำณกำรได้จำกรำยงำนโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจ ำปี พ.ศ. 2561
ของส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ผลการด าเนินงาน

เป้าหมายท่ี 2 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
และการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้มีประสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐานสากล

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 2.1 ประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวก
ทางการค้าของประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ีดีข้ึนในปี 2564 
(อันดับด้านการค้าระหว่างประเทศของธนาคารโลก (Trading
Across Border))

แนวทางท่ี 2.1.1 พัฒนา NSW ให้เช่ือมโยงแลกเปล่ียน
กระบวนการน าเข้าส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้กระดาษได้อย่างสมบูรณ์

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.1.1 หน่วยงำนสำมำรถให้บริกำรเช่ือมโยง
ข้อมูลกับผู้ประกอบกำรผ่ำนระบบ NSW ในรูปแบบ B2G

แนวทางท่ี 2.1.2 พัฒนาเพ่ิมมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน
และเช่ือมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.2.1 ต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน
ของสถำนประกอบกำร เป้ำหมำยในปี 2562 ลดลง ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 15

แนวทางท่ี 2.1.3 พัฒนาบริการและขยายเครือข่าย
ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (LSPs)
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.3.1 จ ำนวนกำรจับคู่ธุรกิจระหว่ำง LSPs 
ไทยกับ LSPs ต่ำงประเทศ และผู้ประกอบกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
ไม่น้อยกว่ำ 250 คู่

แนวทางท่ี 2.1.4 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ 
(มาตรฐาน ความเช่ียวชาญ และคุณภาพบุคลากร วิจัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาข้อมูลและการติดตาม
ประเมินผล)

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.4.1 จ ำนวนโครงกำรพัฒนำปัจจัย
สนับสนุนด้ำนโลจิสติกส์ (มำตรฐำน ควำมเช่ียวชำญ และ
คุณภำพบุคลำกร วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนำข้อมูล
และกำรติดตำมประเมินผล) 5 รำยกำร
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   1) แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำด้ำนคมนำคมและระบบโลจิสติกส์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีกรอบวงเงินตำมแผนรวม 
98,808.3637 ล้ำนบำท มีผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรวม 70,093.6712 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 70.94 ของแผน เน่ืองจำกมี
โครงกำร 52 โครงกำร (ร้อยละ 80.00 ของโครงกำรท้ังหมด) อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ท้ังโครงกำร บำงส่วนอยู่ใน
ข้ันตอนเตรียมกำร ยังไม่เร่ิมด ำเนินกำรศึกษำ/ก่อสร้ำง ส่งผลให้กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของโครงกำรตำมงวดงำนล่ำช้ำกว่ำแผน 
อย่ำงไรก็ตำม หน่วยรับงบประมำณบำงหน่วยงำนได้ขอปรับแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ และขอกันเงินไว้เบิก
เหล่ือมปีส ำหรับโครงกำรท่ีด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำแผน

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   1) กำรจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินและกำรเข้ำใช้พ้ืนท่ี ติดปัญหำกำรจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินและกำรร้ือย้ำยระบบสำธำรณูปโภค ท ำให้กำรด ำเนินกำร
ล่ำช้ำกว่ำแผน อำทิ โครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง โครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวงเช่ือมโยงระหว่ำงประเทศ โครงกำรก่อสร้ำง
โครงข่ำยทำงหลวงแผ่นดิน (ทล.) กำรติดปัญหำสภำพพ้ืนท่ีท ำให้กำรก่อสร้ำงล่ำช้ำ เช่น โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนกระบ่ี (ทย.)
งำนก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักผู้โดยสำร เน่ืองจำกโครงสร้ำงเดิมมีขนำดใหญ่อยู่ใต้ดิน และระบบระบำยน้ ำฝนไม่สำมำรถระบำยน้ ำออกพ้ืนท่ี
ใกล้เคียงได้ เพรำะพ้ืนท่ีต่ ำกว่ำประกอบกับมีฝนตก และผู้รับจ้ำงไม่มีประสบกำรณ์ในกำรเข้ำไปด ำเนินกำรในท่ำอำกำศยำนท่ีเปิดใช้งำน 
ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมแผน
   2) กำรปรับแก้ไขขอบเขตงำน (TOR) และรำคำกลำงใหม่ อำทิ โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนนครศรีธรรมรำช (ทย.) มีกำรปรับ TOR 
ให้อยู่ภำยในกรอบวงเงินงบประมำณท่ีได้รับ
   3) กำรใช้ระยะเวลำด ำเนินกำรตำมข้ันตอนและกฎระเบียบของหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องอย่ำงรอบคอบ อำทิ กำรก่อสร้ำงโครงกำร
ต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี เช่น โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่ช่วงปำกน้ ำโพ-เด่นชัย ช่วงชุมทำงถนนจิระ-อุบลรำชธำนี 
ช่วงชุมพร-สุรำษฎร์ธำนี ช่วงขอนแก่น-หนองคำย ช่วงสุรำษฎร์ธำนี-ชุมทำงหำดใหญ่-สงขลำ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ และช่วงหำดใหญ่-
ปำดังเบซำร์ (รฟท.) กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เช่น โครงกำรปรับปรุงสะพำนและช่องน้ ำ (รฟท.)
ซ่ึงกำรประกวดรำคำคร้ังแรกติดปัญหำช่ือประกวดรำคำไม่ตรงกับเอกสำรงบประมำณ จึงต้องด ำเนินกำรยกเลิกและประกวดรำคำใหม่
และตกลงวงเงินกับส ำนักงบประมำณ โครงกำรพัฒนำงำนด้ำนค้นหำและช่วยเหลืองำนนิรภัยกำรบิน และสอบสวนด้ำนกำรบินพลเรือน
ตำมมำตรฐำนองค์กำรกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ (ICAO) ในโครงกำรจัดหำครุภัณฑ์ส ำหรับกำรค้นหำ และช่วยเหลืออำกำศยำน
และเรือท่ีประสบภัย (สปค.) อยู่ระหว่ำงขออนุมัติจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก ซ่ึงด ำเนินกำรจัดจ้ำงมำแล้ว 2 คร้ัง แต่ผู้ย่ืนข้อเสนอขำด
คุณสมบัติและต้องปรับข้อก ำหนดงำนจ้ำงใหม่ และโครงกำรพัฒนำระบบ NSW กำรให้บริกำรน ำเข้ำและส่งออกศิลปะโบรำณวัตถุด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมกำรท ำธุรกรรมกำรให้บริกำรน ำเข้ำและส่งออกศิลปะโบรำณวัตถุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กรมศิลปำกร)
ซ่ึงกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผนงำน เน่ืองจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงล่ำช้ำกว่ำก ำหนด กำรรอพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตท่ีดิน
ให้มีผลบังคับใช้ เช่น โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง ช่วงเตำปูน-รำษฎร์บูรณะ (รฟม.) ท่ียังไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินได้ 
เน่ืองจำกพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตท่ีดินฯ ยังไม่มีผลบังคับใช้
   4) ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินกำร อำทิ กำรขำดแคลนบุคลำกร เทคโนโลยี และเคร่ืองมือท่ีได้มำตรฐำน อำทิ โครงกำรบริกำร
วิเครำะห์ และทดสอบมำตรฐำนควำมปลอดภัยระบบขนส่งทำงรำง (สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

(5) โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่ ระยะท่ี 2 ยังไม่เร่ิมด ำเนินกำร ขณะน้ีอยู่ระหว่ำงเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบ
(6) อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 4 รำยกำร และงำนต่อเน่ือง 1 รำยกำร
(7) อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 3 โครงกำร
(8) ในปี พ.ศ. 2561 อันดับท่ี 59 ลดจำกในปี พ.ศ. 2560 ท่ีอยู่ในอันดับท่ี 57 (Doing Business 2019 และ 2018 ของธนำคำรโลก (World Bank))
(9) อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
(10) ต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนเฉล่ียของสถำนประกอบกำร เป้ำหมำยจ ำนวน 223 แห่งท่ีลดลง ข้อมูลจำกกำรรำยงำนศึกษำของกรมส่งเสริม
อุตสำหกรรม
(11) อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 4 รำยกำร

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
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   (1) กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร (Capacity building)  โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในภำคส่วนของผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(SMEs) และธุรกิจ Start up ท่ีมีเป็นจ ำนวนมำกและมีควำมต้องกำรกำรพัฒนำค่อนข้ำงสูง

   2) สร้ำงควำมสมดุลในกำรจัดสรรและใช้จ่ำยงบประมำณระหว่ำงกำรพัฒนำด้ำนกำยภำพด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (Hard side)
และกำรพัฒนำโครงสร้ำงเชิงสถำบัน (Soft side) เพ่ือให้กำรลงทุนท่ีมีประสิทธิภำพและเกิดกำรขับเคล่ือนระบบโลจิสติกส์อย่ำงย่ังยืน
มำกข้ึน โดยกำรเพ่ิมสัดส่วนกรอบวงเงินงบประมำณด้ำน Soft side ให้เพ่ิมข้ึน ตลอดจนให้ควำมส ำคัญกับกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำ
ด้ำน Soft side ในมิติต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบ อำทิ

   5) ควำมไม่พร้อมในกำรด ำเนินโครงกำรของหน่วยงำนและหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง บำงโครงกำรภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรฯ ยังไม่มี
ควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำนในระหว่ำงปีงบประมำณ ส่งผลให้บำงโครงกำรยังไม่ได้ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรล่ำช้ำ และบำงส่วนต้อง
โอนเปล่ียนแปลงงบประมำณไปยังโครงกำรอ่ืนภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรฯ ท่ีมีควำมจ ำเป็นแต่ไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณหรือได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณไม่เพียงพอ ดังน้ัน กำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณควรให้ควำมส ำคัญกับควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ท้ังน้ี หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรจ ำเป็นต้องพิจำรณำควำมพร้อมและจัดล ำดับควำมส ำคัญประกอบกำรขอรับจัดสรรงบประมำณโครงกำร
อย่ำงรอบคอบอีกทำงหน่ึงด้วย

ข้อเสนอแนะ
     ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร ในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพได้ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำด้ำนคมนำคมและระบบโลจิสติกส์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ในภำพรวม
ของแผนและรำยโครงกำรของหน่วยรับงบประมำณท้ัง 23 หน่วยงำน ซ่ึงพบประเด็นปัญหำในกำรขับเคล่ือนแผนงำนบูรณำกำรพัฒนำ
ด้ำนคมนำคมและระบบโลจิสติกส์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ท่ีโครงกำรส่วนใหญ่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณได้น้อยกว่ำแผน กำรจัดสรรงบประมำณของแผนงำนบูรณำกำรพัฒนำด้ำนคมนำคมและระบบโลจิสติกส์ ประจ ำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 มีควำมไม่สมดุลระหว่ำงโครงกำรพัฒนำด้ำนกำยภำพด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (Hard side) และกำรพัฒนำโครงสร้ำง
เชิงสถำบัน (Soft side) เป็นต้น  ประกอบกับแนวโน้มกระแสโลกมีกำรเปล่ียนแปลงและส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนแผนงำน
บูรณำกำรฯ และโครงกำรอยู่ตลอดเวลำ อำทิ กระแส Technology disruption กำรพัฒนำไปสู่ควำมเช่ือมโยงในลักษณะของ 
Seamless connectivity ฯลฯ  ดังน้ัน จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำ
ด้ำนคมนำคมและระบบโลจิสติกส์ให้บรรลุเป้ำหมำยของแผนงำนบูรณำกำรฯ ในระยะต่อไป ดังน้ี
   1) ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรเร่งรัดขับเคล่ือนกำรด ำเนินโครงกำรภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำด้ำนคมนำคมและระบบโลจิสติกส์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และระยะต่อไป โดยท่ีโครงกำรจ ำนวนมำกเป็นโครงกำรขนำดใหญ่ท่ีผูกพันงบประมำณ เพ่ือด ำเนิน
โครงกำรต่อเน่ืองหลำยปี ซ่ึงอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีได้ก ำหนด
ไว้ อำทิ โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่และรถไฟสำยใหม่ โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำ โครงกำรพัฒนำทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง รวมถึงให้
ควำมส ำคัญกับกำรน ำเคร่ืองมือบริหำรจัดกำรท่ีเหมำะสมมำช่วยขับเคล่ือนกำรด ำเนินโครงกำรและงบประมำณ ให้เกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล อำทิ จัดท ำแผนบริหำรควำมเส่ียง กำรด ำเนินโครงกำรในลักษณะคู่ขนำนในข้ันตอนท่ีเก่ียวกับกฎหมำยกฎระเบียบของ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง และกำรพัฒนำกลไกเพ่ือกำรขับเคล่ือนแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยรับงบประมำณ
ให้มีควำมยืดหยุ่นและเป็นพลวัตสำมำรถปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลง และควำมสำมำรถด ำเนินกำรของหน่วยงำน
ได้อย่ำงเหมำะสม
     นอกจำกน้ีควรเตรียมจัดท ำแผนกำรใช้ประโยชน์ (Utilization) โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบท่ีด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ/หรือ
บ ำรุงรักษำแล้วเสร็จให้คุ้มค่ำต่อกำรลงทุน ไม่ให้เกิดต้นทุนจม (Sunk cost) และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน รวมถึงให้
ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอุปสงค์ (Demand management) เช่น กำรใช้กฎหมำยในกำรก ำกับและมำตรกำรจูงใจในกำรให้/
ใช้บริกำร กำรจัดท ำแผนกำรตลำด แผนกำรเช่ือมโยงโครงสร้ำงอย่ำงเป็นโครงข่ำยและเป็นระบบ รวมถึงกำรจัดท ำแผนเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพกำรให้บริกำรให้ได้มำตรฐำนสำกลและสำมำรถเข้ำถึงได้ดีย่ิงข้ึน ส ำหรับโครงกำรศึกษำควรมอบหมำยหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง
ร่วมกันขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนให้เกิดผลในทำงปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป
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   (2) กำรพัฒนำเทคโนโลยีและเคร่ืองมือ/ระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีเหมำะสม อำทิ กำรพัฒนำระบบ National single window
ท่ีในปี พ.ศ. 2562 ยังมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณค่อนข้ำงน้อยและส่วนใหญ่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน กำรให้ควำมส ำคัญกับเทคโนโลยี
ท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำร อำทิ เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (Artificial intelligence)  อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of
things) ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big data)  ตลอดจนน ำเทคโนโลยีท่ีช่วยสนับสนุนในด้ำนประสิทธิภำพ (Efficiency) ควำมปลอดภัย (Safety)
ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง (Accessibility) และควำมเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Environmentally friendly) ให้มำกข้ึน  นอกจำกน้ี
ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำระบบก ำกับดูแลท่ีเหมำะสม และกฎหมำย กฎระเบียบท่ีลดข้ันตอนและเวลำในกำรด ำเนินงำน
และพัฒนำเคร่ืองมือท่ีสนับสนุนกำรด ำเนินงำนท่ีมีประสิทธิภำพ เช่น ระบบฐำนข้อมูลกำรประเมินผลผลสัมฤทธ์ิหลังกำรด ำเนินกำร
โครงกำร (Post evaluation) เป็นต้น
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

3,044.8213 - - 3,044.8213 2,432.7261 79.90 2,927.2065 96.14
2,108.0050 - - 2,108.0050 1,822.4303 86.45 2,048.8396 97.19

936.8163 - - 936.8163 610.2958 65.15 878.3669 93.76

รวม
รำยจ่ำยประจ ำ

รำยจ่ำยลงทุน

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)
   ประเทศมีระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภำพ โดยยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบนิเวศท่ีเอ้ืออ ำนวยต่อกำรเติบโต
ของระบบเศรษฐกิจเพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัล บุคลำกรทุกกลุ่มได้รับกำรพัฒนำทักษะควำมรู้
ท่ีเหมำะสมต่อกำรด ำเนินชีวิตและกำรประกอบอำชีพ รวมถึงมีกำรบูรณำกำรท ำงำนภำครัฐเพ่ือน ำไปสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล

          - รำยจ่ำยประจ ำ จ ำนวน  2,108.0050  ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน  1,822.4303  ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ  86.45
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน  2,048.8396 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 97.19
          - รำยจ่ำยลงทุน จ ำนวน  936.8163  ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 610.2958  ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ  65.15 
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 878.3669  ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 93.76

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบส่ังซ้ือ(PO))

         ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พบว่ำ ณ ส้ินปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562
งบประมำณท้ังส้ิน 3,044.8213 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 2,432.7261 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 79.90 และมีกำรก่อหน้ีแล้ว
จ ำนวน 2,927.2065 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 96.14

(11) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

หน่วยงานเจ้าภาพ
ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จ านวน 12 กระทรวง 29 หน่วยงาน
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 อันดับ 30(1) 25 100.00

1.1.1

1.1.1.1 ร้อยละ 70 85 121.43

1.1.1.2 เร่ือง 2 3 150.00

1.1.1.3 ร้อยละ 10  -(2) -

1.1.2

1.1.2.1 ด้ำน 9 9 100.00

1.1.2.2 อันดับ             51  - (3) -

1.1.2.3 เร่ือง               5                7 140.00

1.1.3
1.1.3.1 คน 5,000 0 0.00

1.1.3.2 คน 40,000 9,830 24.58

1.1.3.3 คน 100,000 234,158 234.16

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.2 จ ำนวนบริกำรของภำครัฐท่ีต่อยอด
กำรพัฒนำจำกโครงข่ำยภำครัฐไม่น้อยกว่ำ 2 เร่ือง
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.3 จ ำนวนหมู่บ้ำนท่ีค้ำขำยสินค้ำชุมชน
ออนไลน์เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 และมูลค่ำกำรค้ำขำย
สินค้ำชุมชนเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10

แนวทางท่ี 1.1.2 บูรณาการการท างานและการบริการของ
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.1 จ ำนวนบริกำรหรือฐำนข้อมูลท่ี
บูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนภำยใต้แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
อย่ำงน้อย 9 ด้ำน

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.2 ผลกำรจัดล ำดับ Global Open Data 
Index ดีข้ึน 2 อันดับ
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.3 จ ำนวนกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่
ของภำครัฐ (Big Data Analytics) ไม่น้อยกว่ำ 5 เร่ือง
แนวทางท่ี 1.1.3 พัฒนาก าลังคนและประชาชนสู่ยุคดิจิทัล
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.3.1 จ ำนวนก ำลังคนด้ำนดิจิทัลระดับ
อำชีพและเช่ียวชำญ (Professional & Specialist) เพ่ิมข้ึน
5,000 คน

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.3.2 จ ำนวนเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐท่ีได้รับ
กำรพัฒนำศักยภำพดิจิทัลไม่น้อยกว่ำ 40,000 คน
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.3.3 จ ำนวนผู้ได้รับกำรพัฒนำทักษะ
ควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Literacy
ไม่น้อยกว่ำ 100,000 คน

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.1 โรงเรียน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบล และศูนย์ดิจิทัลชุมชน ท่ีมีกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์
จำกบริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง จ ำนวนร้อยละ 70

ผลการด าเนินงาน (จ าแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการด าเนินงาน)

ผลการด าเนินงาน

เป้าหมายท่ี 1 ประเทศไทยเปล่ียนผ่านไปสู่การเป็นประเทศ
ท่ีขับเคล่ือนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Transformation) ในทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเต็มศักยภาพ

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.1 ผลความจัดอันดับความพร้อม
ด้านดิจิทัล Networked Readiness Index (NRI) ดีข้ึน
ไม่น้อยกว่า 5 อันดับ ตามการจัดอันดับของ World 
Economic Forum

แนวทางท่ี 1.1.1 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1.1.4

1.1.4.1 เร่ือง 2 3 150.00

1.1.4.2 ร้อยละ 10 14 140.00

1.1.4.3 อันดับ 20  - (4) -

หมำยเหตุ

   2) ควรมีแบบฟอร์มกลำงและคู่มือในกำรจัดท ำเพ่ือเป็นบรรทัดฐำนในกำรด ำเนินงำน และให้ผู้ด ำเนินกำรแทน สำมำรถด ำเนินกำรต่อได้
ในกรณีผู้ด ำเนินกำรหลัก ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.4.1 จ ำนวนสินค้ำและบริกำรท่ีมีนวัตกรรม
ดิจิทัลตำมกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 10 กลุ่ม (S-curve)
ไม่น้อยกว่ำ 2 เร่ือง

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.4.2 มูลค่ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
มีอัตรำกำรเติบโตเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.4.3 ผลกำรจัดอันดับ Global 
Cybersecurity Index โดย ITU อยู่ใน 20 อันดับแรก

(1) อันดับควำมพร้อม NRI ไม่มีกำรประกำศผลต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 เน่ืองจำก WEF มีกำรจัดท ำ Methodology Competitiveness  ข้ึนใหม่ โดยอยู่
ระหว่ำงขอควำมชัดเจนจำก WEF กระทรวงจึงใช้ตัวช้ีวัดเทียบเคียงเร่ืองเดียวกัน คือ เร่ืองอันดับควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำนเทคโนโลยี และ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศไทยตำมกำรจัดอันดับของ IMD และจำกกำรพัฒนำสู่เศรษฐกิจดิจิทัลตำมนโยบำย Thailand 4.0 ท่ีมีแนวโน้มดีข้ึน
ท้ังในด้ำนควำมรู้และระบบนิเวศด้ำนเทคโนโลยี ท้ังกฎระเบียบ ควำมตระหนัก และเงินทุน
(2) ไม่มีกำรเก็บข้อมูล
(3) ยังไม่มีกำรประกำศผลในปี พ.ศ. 2562
(4) ยังไม่มีกำรประกำศผลในปี พ.ศ. 2562

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   1) ควำมล่ำช้ำของกำรด ำเนินงำนส่วนใหญ่อยู่ท่ีกระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประกอบกับมีกำรปรับเปล่ียนมำใช้ระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   1) กำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้ เน่ืองจำกติดปัญหำและอุปสรรคบำงประกำร เช่น ปัญหำในกระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ข้อเสนอแนะ
   1) ควรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเร่ืองของกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรด ำเนินงำน

แนวทางท่ี 1.1.4 สร้างระบบนิเวศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเติบโต
ของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

ผลการด าเนินงาน
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

15,778.1970 - - 15,778.1970 15,621.5922 99.01 15,697.8440 99.49
13,770.5684 - - 13,770.5684 13,632.8680 99.00 13,694.2115 99.45

2,007.6286 - - 2,007.6286 1,988.7242 99.06 2,003.6324 99.80

           ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท้ังส้ิน 15,778.1970 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 15,621.5922 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.01 และมีการก่อหน้ีแล้ว
จ านวน 15,697.8440 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.49

(12) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

หน่วยงานเจ้าภาพ
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ และส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จ านวน 14 กระทรวง 135 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้
การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 2 หน่วยงานของรัฐสภา 2 หน่วยงานของศาล 2 หน่วยงานขององค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ
5 รัฐวิสาหกิจ 1 สภากาชาดไทย และ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน (รวมท้ังส้ิน 149 หน่วยงาน)

   ประเทศไทยมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สามารถเพ่ิมขีดความสามารถ
ของภาคการผลิตและบริการ และลดการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนแก้ไขปัญหาสังคม และสร้างความม่ันคงของชุมชน 
และมีบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วน และมีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเอ้ือต่อผลการด าเนินงาน
การวิจัยและนวัตกรรมรองรับการพัฒนาประเทศอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน

           - รายจ่ายประจ า จ านวน 13,770.5684 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 13,632.8680 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.00
และมีการก่อหน้ีแล้ว จ านวน 13,694.2115  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.45
           - รายจ่ายลงทุน จ านวน 2,007.6286  ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 1,988.7242 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.06 
และมีการก่อหน้ีแล้ว จ านวน 2,003.6324  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.80

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบส่ังซ้ือ(PO))

รวม
รายจ่ายประจ า

รายจ่ายลงทุน

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 จ านวน
ต้นแบบก่ึง

อุตสาหกรรม/
บริการ

785 176 22.42

1.2 จ านวน
ผลงานวิจัย
ท่ีถูกน าไปใช้
ประโยชน์

เชิงพาณิชย์

785 98 12.48

1.1.1

1.1.1.1 โปรแกรม 
Spearhead 
ท่ีมีเอกชน
ลงทุนท้ัง 

In-Cash และ 
In-Kind 
อย่ำงน้อย
ร้อยละ 20

            18              18 100.00

1.1.2

1.1.2.1 จ ำนวน
ผลงำนวิจัย

และ
เทคโนโลยีท่ี
แล้วเสร็จ
พร้อม

น ำไปใช้
ประโยชน์ใน
ภำคกำรผลิต
และบริกำร

และภำคธุรกิจ

          767              80 10.43

ผลการด าเนินงาน (จ าแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการด าเนินงาน)

ผลการด าเนินงาน

เป้าหมายท่ี 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังค่ัง
ทางเศรษฐกิจ

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.1 จ านวนต้นแบบก่ึงอุตสาหกรรม/
บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของโปรแกรมท่ีได้รับ
การสนับสนุนท้ังหมด

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.2 จ านวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
ท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของผลงานท้ังหมด

แนวทางท่ี 1.1.1 ส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนด้านวิจัย
และนวัตกรรมผ่านโปรแกรมยุทธศาสตร์เป้าหมาย
(Spearhead)
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.1 สัดส่วนเอกชนร่วมลงทุนในโปรแกรม
ยุทธศำสตร์เป้ำหมำย (Spearhead) อย่ำงน้อยร้อยละ 20 
ทุกโปรแกรม

แนวทางท่ี 1.1.2 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.1 จ ำนวนผลงำนวิจัยและเทคโนโลยี
ท่ีแล้วเสร็จพร้อมน ำไปใช้ประโยชน์ในภำคกำรผลิตและบริกำร
และภำคธุรกิจ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของผลงำนท้ังหมด
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

2

2.1 จ านวน
โครงการวิจัย
ท่ีได้รับการ

จัดสรร
งบประมาณ
ในเป้าหมาย

ท่ี 2

       1,438           783 54.45

2.1.1

2.1.1.1 จ ำนวน
โครงกำรวิจัย
ท่ีได้รับกำร

จัดสรร
งบประมำณ
ในแนวทำง
ท่ี 2.1.1

            11            135     1,227.00

2.1.2

2.1.2.1 จ ำนวน
โครงกำรวิจัย
ท่ีได้รับกำร

จัดสรร
งบประมำณ
ตำมแนวทำง

ท่ี 2.1.2

        1,427            648 45.40

แนวทางท่ี 2.1.1 ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา 
แก้ปัญหาสังคมและส่ิงแวดล้อมตามโปรแกรมยุทธศาสตร์
เป้าหมาย (Spearhead) เร่ืองเร่งด่วน และตามนโยบายรัฐ

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.1.1 จ ำนวนผลงำนวิจัยท่ีแล้วเสร็จพร้อม
น ำไปประยุกต์เป็นนวัตกรรมทำงสังคม นโยบำย และนวัตกรรม
ส ำหรับผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของผลงำน
ท้ังหมด

แนวทางท่ี 2.1.2 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคม
ในประเด็นส าคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.2.1 จ ำนวนผลงำนวิจัยท่ีแล้วเสร็จ
พร้อมน ำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำย
ของหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน หรือน ำไปใช้ประโยชน์
ทำงด้ำนสังคม ชุมชน ร้อยละ 50 ของผลงำนท้ังหมด

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 2.1 จ านวนต้นแบบ/นวัตกรรมทางสังคม 
พร้อมน าไปก าหนดเป็นนโยบายทดแทนการน าเข้าหรือ
ใช้แก้ปัญหา หรือพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 50 
ของแผนงาน

เป้าหมายท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคม
และส่ิงแวดล้อม

ผลการด าเนินงาน
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

3

3.1 จ านวน
โครงการวิจัย
ท่ีได้รับการ

จัดสรร
งบประมาณ
ในเป้าหมาย

ท่ี 3

       1,126           464 41.20

3.2 จ านวน
โครงการวิจัย
ท่ีได้รับการ

จัดสรร
งบประมาณ
ในเป้าหมาย

ท่ี 3

          285           192 67.36

3.1.1

3.1.1.1 จ ำนวน
โครงกำรวิจัย
ท่ีได้รับกำร

จัดสรร
งบประมำณ
ในแนวทำง
ท่ี 3.1.1

        1,126            464 41.20

3.1.2

3.1.2.1 จ ำนวน
โครงกำรวิจัย
ท่ีได้รับกำร

จัดสรร
งบประมำณ
ในแนวทำง
ท่ี 3.1.2

          285            192 67.36

เป้าหมายท่ี 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้
พ้ืนฐานของประเทศ

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 3.1 จ านวนผลงานวิจัยสามารถ
ถูกน าไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
ร้อยละ 50 ของแผนงาน

ผลการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 3.2 จ านวนผลงานวิจัยท่ีใช้ใน
การแก้ปัญหาการด าเนินงานของหน่วยงาน ร้อยละ 50
ของแผนงาน

แนวทางท่ี 3.1.1 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้าง
ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 3.1.1.1 จ ำนวนผลงำนวิจัยท่ีแล้วเสร็จพร้อม
ย่ืนตีพิมพ์ระดับชำติ และนำนำชำติ หรือย่ืนจดทะเบียนสิทธิบัตร 
ร้อยละ 50 ของแผนงำน

แนวทางท่ี 3.1.2 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการท างานของหน่วยงาน
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 3.1.2.1 จ ำนวนผลงำนวิจัยแล้วเสร็จ
พร้อมน ำไปเป็นแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ร้อยละ 50 ของแผนงำน
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

4

4.1 คน 137,000 138,644 101.20

4.2 มูลค่า
ลดหย่อนภาษี

1,299 1,313 101.08

4.3 จ านวน
ผลงานวิจัย
ท่ีถูกน าไปใช้
ประโยชน์

เชิงพาณิชย์

785 98 12.48

4.4 จ านวนการ
ใช้โครงสร้าง
พ้ืนฐานวิจัย

และนวัตกรรม

24 7 29.17

4.5 จ านวน
หน่วยงานท่ี

สามารถ
รับรอง

มาตรฐาน
การวิจัย/

อุตสาหกรรม

22 6 27.27

4.1.1

4.1.1.1 คน      137,000       138,644 101.20

4.1.2

4.1.2.1 จ ำนวน
ผู้ประกอบกำร
ใหม่ท่ีมีควำม
ร่วมมือกับ

หน่วยงำนวิจัย

            65              63 96.92

เป้าหมายท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร
และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 4.1 จ านวนบุคลากรด้านวิจัยและ
นวัตกรรม เพ่ิมข้ึนเป็น 137,000 คน
ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 4.2 มูลค่าการลดหย่อนภาษี ค่าใช้จ่าย
การวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 50 ต่อปี

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 4.3 จ านวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
ท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 4.4 อัตราการใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านวิจัยและนวัตกรรม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 4.5 จ านวนหน่วยงานท่ีสามารถรับรอง
มาตรฐานการวิจัย/อุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20

แนวทางท่ี 4.1.1 พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายวิจัย

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 4.1.1.1 จ ำนวนบุคลำกรกำรวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ต่อปี

แนวทางท่ี 4.1.2 สนับสนุนเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 4.1.2.1 จ ำนวนผู้ประกอบกำรใหม่
ท่ีมีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนวิจัย ไม่น้อยกว่ำ 30 รำย

ผลการด าเนินงาน
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

4.1.3

4.1.3.1 จ ำนวน
รำยกำรสินค้ำ

ในบัญชี
นวัตกรรม
ท่ีเกิดกำร

จัดซ้ือจัดจ้ำง
หรือจ ำนวน
ส่ิงประดิษฐ์
ท่ีถูกน ำไปใช้
ประโยชน์

            15              20 133.33

4.1.4

4.1.4.1 จ ำนวนกำรใช้
โครงสร้ำง

พ้ืนฐำนวิจัย
และนวัตกรรม

            24                7 29.17

จ ำนวนกำร
ให้บริกำร
โครงสร้ำง

พ้ืนฐำนวิจัย
และนวัตกรรม

     143,128       119,529 83.51

4.1.5

4.1.5.1 จ ำนวน
หน่วยงำน
ท่ีสำมำรถ
รับรอง

มำตรฐำนกำร
วิจัย/

อุตสำหกรรม

            22                6 27.27

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 4.1.3.1 จ ำนวนรำยกำรสินค้ำในรำยกำรบัญชี
นวัตกรรมเกิดกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงจำกภำครัฐไม่น้อยกว่ำ 15 รำยกำร

แนวทางท่ี 4.1.4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิจัย
และนวัตกรรม
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 4.1.4.1 จ ำนวนกำรใช้บริกำรเพ่ิมข้ึนไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 10 ต่อปี

แนวทางท่ี 4.1.5 สนับสนุนให้ได้มาตรฐานการวิจัย/
อุตสาหกรรม
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 4.1.5.1 จ ำนวนมำตรฐำนท่ีก ำหนดข้ึนใหม่
งำนท่ีได้รับกำรรับรองหรือข้ึนทะเบียนมำตรฐำนกำรวิจัย/
อุตสำหกรรมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20

แนวทางท่ี 4.1.3 ส่งเสริมบัญชีนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

ผลการด าเนินงาน



231

   1) กำรติดตำมกำรด ำเนินแผนงำน/โครงกำรใน 3 ระยะ ต้ังแต่ก่อนเร่ิมด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนินกำร และหลังด ำเนินกำรจะช่วยให้
สำมำรถผลักดันแผนงำน/โครงกำร สำมำรถด ำเนินกำรไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์ และน ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
   2) กำรติดตำมและประเมินผลท่ีดีมิใช่เพียงแต่ท ำให้ได้รับค ำตอบว่ำกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้หรือไม่ แต่ยัง
จ ำเป็นต้องให้ได้รับค ำตอบว่ำเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ดังกล่ำว ยังคงเป็นเป้ำหมำยท่ีถูกต้อง สอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนไปอย่ำงรวดเร็ว
หรือไม่ ซ่ึงหำกท ำได้ลักษณะน้ีจะเป็นกลไกข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ให้เกิดกำรเรียนรู้ และสนับสนุนกำรตัดสินใจอย่ำงมีประสิทธิผล
และประสิทธิภำพ
   3) ควรมีกำรออกแบบระบบบริหำรนโยบำย ยุทธศำสตร์ และแผนโดยใช้กำรบริหำรงำนในรูปแบบแพลตฟอร์มเพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมโยง
ระหว่ำงแผนงำนและโครงกำรต่ำง ๆ ให้สำมำรถตอบโจทย์ของประเทศได้คมชัดย่ิงข้ึน

ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   1) ระบบงบประมำณไม่ต่อเน่ือง กำรปรับระบบกำรจัดสรรงบประมำณ ควรด ำเนินกำรในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยเตรียม
ควำมพร้อมให้หน่วยงำนมีควำมเข้มแข็งด้ำนกำรบริหำรจัดกำรก่อน ซ่ึงควรผ่ำนกลไกงบประมำณ และระบบกองทุนให้มีกำรจัดสรร
งบประมำณกำรวิจัยและนวัตกรรมแบบเป็นเงินก้อน (Block Grant) และสำมำรถท ำวิจัยได้อย่ำงต่อเน่ือง (Multi-year)
โดยมีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของกำรวิจัย พัฒนำและนวัตกรรมตำมประเด็น (Issue) หรือกลุ่มอุตสำหกรรม (Sector) ท่ีส ำคัญ
ส ำหรับประเทศ เพ่ือรับมือกับโอกำสและปัญหำใหม่ ๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   1) กำรก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำงของกำรด ำเนินแผนงำน/โครงกำร ควรเน้นควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ มุ่งกำรพัฒนำ
นโยบำยส ำหรับทุกกลุ่มท้ังเชิงพ้ืนท่ีและระดับประเทศ และอยู่บนพ้ืนฐำนของข้อเท็จจริงท่ีมีข้อมูลสนับสนุน (Evidence-based Policy) 
และกำรก ำหนดเป้ำหมำยหลักและทิศทำงเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Objectives) รวมถึงประเด็นส ำคัญ (Key Issues) ท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ และยึดหลักเน้นควำมต้องกำรของผู้ใช้ประโยชน์เป็นส ำคัญ (Demand-driven) โดยน ำโจทย์ส ำคัญจำกยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 23 ฉบับ และ 15 ประเด็นเร่งด่วน ใน 5 ปีแรกของยุทธศำสตร์ชำติ รวมท้ังนโยบำยส ำคัญ
ของรัฐบำล และข้อเท็จจริงต่ำง ๆ มำจัดล ำดับควำมส ำคัญและระบุประเด็นกำรพัฒนำท่ีจะมีบทบำทส ำคัญท่ีจะช่วยให้โจทย์ท้ำทำย
ของประเทศบรรลุเป้ำหมำย





233

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

9,447.7336 - - 9,447.7336 9,429.4163 99.81 9,432.3246 99.84
9,447.7336 - - 9,447.7336 9,428.4426 99.80 9,431.3509 99.83

- - - - 0.9737* - 0.9737* -

รวม
รายจ่ายประจ า

รายจ่ายลงทุน

หมายเหตุ: *มีการโอนเปล่ียนแปลงระหว่างรายจ่ายประจ ากับรายจ่ายลงทุน

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)
   1) การพัฒนาศักยภาพคนไทยตลอดช่วงชีวิต 
         1.1) กลุ่มเด็กปฐมวัย ได้รับการดูแลต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดา โดยหญิงต้ังครรภ์ได้รับการดูแลก่อนการคลอดตามเกณฑ์คุณภาพ
เด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปี ได้รับโภชนาการท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพท าให้มีสุขภาพสูงดีสมส่วนตามเกณฑ์มาตรฐาน ครอบครัวเด็กแรกเกิด
ถึง 3 ปี ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพ เด็กนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย (ช้ันอนุบาล 1-3)
ได้รับโภชนาการท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพจากการสนับสนุนเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน 
         1.2) กลุ่มเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ได้รับการพัฒนาด้าน IQ EQ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่งเสริมด้านสุขภาพให้มีสัดส่วนร่างกายสูงดีสมส่วน
และมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เสริมสร้างศักยภาพทักษะชีวิต/ทักษะการท างานเพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ 
         1.3) กลุ่มวัยแรงงาน ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและสมรรถนะอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นแรงงานท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
แรงงาน พัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยแรงงานให้ได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
         1.4) กลุ่มวัยผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลสุขภาพให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการท างาน
พัฒนาทักษะกายใจเพ่ือให้เป็นผู้สูงอายุท่ีมีคุณค่า สามารถถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาประสบการณ์ให้กับลูกหลานได้สืบทอดต่อไป
ขยายโอกาสการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ มีอาชีพ และมีรายได้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
   2) การสร้างความม่ันคงในชีวิตให้แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
         2.1) กลุ่มเด็กปฐมวัย ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา โดยการให้ความรู้ด้านมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้สามารถจัดบริการท่ีมีคุณภาพต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการเตรียมความพร้อมเด็กก่อน
วัยเรียน 
         2.2) กลุ่มเด็กวัยเรียนวัยรุ่น พัฒนาบริการสุขภาพให้กับเด็กด้อยโอกาส (เด็กป่วยในโรงพยาบาล) ให้ได้รับการศึกษาและสามารถ
เข้าสู่การเข้าเรียนต่อในระบบภาคปกติ/การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในหลักสูตรท่ีเหมาะสม

          ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท้ังส้ิน 9,447.7336 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 9,429.4163 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.81 และมีการก่อหน้ีแล้ว 
จ านวน 9,432.3246 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.84

(13) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

หน่วยงานเจ้าภาพ
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาและความม่ันคงของมนุษย์
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จ านวน 7 กระทรวง 20 หน่วยงาน

          - รายจ่ายประจ า จ านวน 9,447.7336 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 9,428.4426 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.80
และมีการก่อหน้ีแล้ว จ านวน 9,431.3509 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.83

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบส่ังซ้ือ(PO))
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1
1.1 ร้อยละ 75 99.29 132.39

1.1.1

1.1.1.1 ร้อยละ             65          55.85 85.92

1.1.1.2 ร้อยละ             57          58.30 102.28

1.1.1.3 ร้อยละ             85          88.49 104.11

1.1.2

1.1.2.1 ร้อยละ             68          61.51 90.46

1.1.2.2 ร้อยละ             30  -(1)  -

1.1.2.3 ร้อยละ             70 77.10(2) 110.14

1.1.2.4 ร้อยละ             38          28.93 76.13

1.1.2.5 ร้อยละ             75        100.00 133.33

1.1.3

1.1.3.1 ร้อยละ             30  -(3) N/A

แนวทางท่ี 1.1.1 ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและการมี
พัฒนาการสมวัย (เด็กปฐมวัย 0-5 ปี)

         2.3) กลุ่มวัยแรงงำน ได้รับกำรส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนำแรงงำนนอกระบบ แรงงำนสูงอำยุ และแรงงำนพิกำรให้มีงำนท ำ 
มีหลักประกันทำงสังคม รวมถึงกำรส่งเสริมบริกำรสวัสดิกำรด้ำนสุขภำพแก่แรงงำนสูงอำยุให้มีควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่กำรเกษียณอำยุ
อย่ำงมีคุณภำพ
         2.4) กลุ่มวัยผู้สูงอำยุ ผู้สูงอำยุและครอบครัวผู้สูงอำยุ ได้รับส่งเสริมกำรเข้ำถึงสิทธิบริกำรทำงสังคม โดยผู้สูงอำยุท่ีอยู่ในสภำวะ
ยำกล ำบำกได้รับกำรช่วยเหลือด้ำนสวัสดิกำรตำมสิทธิ รำยละไม่เกิน 2,500 บำทต่อคร้ัง ช่วยเหลือค่ำจัดกำรศพตำมประเพณี
แก่ครอบครัวผู้สูงอำยุท่ีเสียชีวิตรำยละไม่เกิน 2,000 บำท ให้ควำมรู้เพ่ือก้ำวสู่สังคมสูงวัย (Aging Society) แก่ผู้สูงอำยุท่ีรับงำน
ไปท ำท่ีบ้ำนจัดอบรมเพ่ือผลิตผู้ดูแลผู้สูงอำยุ ตำมหลักสูตรกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว Long Term Care ใน 2 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตร 70 ช่ัวโมง และหลักสูตร 420 ช่ัวโมง จัดให้มีระบบบริกำรสุขภำพจิตและจิตเวชผู้สูงอำยุเพ่ือให้บริกำรด้ำนสุขภำพจิต
ท่ีเหมำะสมอย่ำงทันท่วงที ให้กำรดูแลด้ำนสุขภำพจิตแก่ผู้สูงอำยุกลุ่มคลินิกโรคเร้ือรัง NCD ท่ีเหมำะสม

ผลการด าเนินงาน (จ าแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการด าเนินงาน)

ผลการด าเนินงาน

เป้าหมายท่ี 1 คนไทยมีการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต
ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.1 ร้อยละ 75 ของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.1 กำรต้ังครรภ์คุณภำพ ร้อยละ 65

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.2 เด็กอำยุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 57
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.3 เด็กท่ีมีพัฒนำกำรสมวัย ไม่น้อยกว่ำ   
ร้อยละ 85
แนวทางท่ี 1.1.2 ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการด ารงชีวิต
สู่ศตวรรษท่ี 21 (เด็กวัยเรียน วัยรุ่น นักศึกษา 5-21 ปี)
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.1 เด็กไทยสูงดี สมส่วน ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 68
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.2 ร้อยละ 30 ของเด็กวัยเรียน
มีพฤติกรรมสุขภำพท่ีพึงประสงค์
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.3 เด็กไทยมี IQ เฉล่ียไม่ต่ ำกว่ำ 100 
และมี EQ ไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนร้อยละ 70
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.4 อัตรำคลอดมีชีพ ในหญิงอำยุ
15-19 ปี ไม่เกินร้อยละ 38 ต่อประชำกรหญิงอำยุ 15-19 ปี 
1,000 คน
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.5 เด็กอำยุ 15-21 ปี ร้อยละ 75 
ได้รับกำรพัฒนำทักษะชีวิตหรือทักษะกำรท ำงำน
แนวทางท่ี 1.1.3 พัฒนาทักษะและสมรรถนะสู่ศตวรรษท่ี 21 
อย่างต่อเน่ือง (วัยแรงงาน 15-59 ปี)
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.3.1 ร้อยละ 30 ของวัยท ำงำนมีพฤติกรรม
สุขภำพท่ีพึงประสงค์
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1.1.3.2 ร้อยละ             52          51.96 99.92

1.1.3.3 ร้อยละ             85          99.18 116.68

1.1.4

1.1.4.1 ร้อยละ             80 109.61 137.01

1.1.4.2 ร้อยละ             40          52.00 130.00

1.1.4.3 ร้อยละ             20          31.94 159.70

2
2.1 ร้อยละ            75       128.95 171.93

2.1.1

2.1.1.1 ร้อยละ             70  -(4) N/A

2.1.2

2.1.2.1 ร้อยละ             80          98.95 123.69

2.1.3

2.1.3.1 ร้อยละ               4  -(5)  -

2.1.3.2 ร้อยละ             40          49.08 122.70

2.1.4

2.1.4.1 ร้อยละ             80          61.46 76.83        

2.1.4.2 ร้อยละ             88          96.00 109.09

ผลการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.3.2 ร้อยละ 52 ของคนวัยท ำงำน
มี BMI ปกติ

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.2.1 ร้อยละ 80 ของเด็กป่วย
และด้อยโอกำส สำมำรถเข้ำรับกำรศึกษำปกติ

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.3.3 ร้อยละ 85 ของแรงงำนท่ีส ำเร็จ
กำรฝึกอบรมได้มำตรฐำนกำรฝึก
แนวทางท่ี 1.1.4 เสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิต การเรียนรู้
และการพัฒนาตลอดชีวิต (ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป)
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.4.1 ร้อยละ 80 ของกำรพัฒนำทักษะ
กำยใจของผู้สูงอำยุ

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.4.2 ร้อยละ 40 ของพฤติกรรมสุขภำพ
ท่ีพึงประสงค์
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.4.3 ร้อยละของผู้สูงอำยุท่ีต้องกำรท ำงำน
และมีงำนท ำเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20
เป้าหมายท่ี 2 คนไทยทุกช่วงชีวิตมีความม่ันคงในการด ารงชีวิต
ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 2.1 ร้อยละ 75 ของประชากร
กลุ่มเป้าหมายมีความม่ันคงในชีวิต
แนวทางท่ี 2.1.1 สร้างความพร้อมให้เด็กปฐมวัย
(เด็กปฐมวัย 0-5 ปี)
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.1.1 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กท่ีผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนร้อยละ 70
แนวทางท่ี 2.1.2 พัฒนาโอกาสทางการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน
และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ (เด็กวัยเรียน วัยรุ่น 
นักศึกษา 5-21 ปี)

แนวทางท่ี 2.1.3 สร้างความม่ันคงในชีวิตให้แรงงาน 
(วัยแรงงาน 15-59 ปี)
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.3.1 สัดส่วนผู้อยู่ในระบบประกันทำงสังคม
ต่อก ำลังแรงงำน ร้อยละ 4
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.3.2 ร้อยละ 40 ของกลุ่มวัยแรงงำนเข้ำถึง
บริกำรสวัสดิกำรและอำชีวอนำมัยท่ีมีคุณภำพ
แนวทางท่ี 2.1.4 สร้างความม่ันคงในชีวิตของผู้สูงอายุ 
(ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป)
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.4.1 ร้อยละ 80 ของผู้สูงอำยุเข้ำถึงสิทธิ
บริกำรทำงสังคม
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.4.2 ร้อยละ 88 ของผู้สูงอำยุสำมำรถ
ช่วยเหลือตนเองได้
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หมายเหตุ

ข้อเสนอแนะ
   1) ควรให้ความส าคัญในเร่ืองของความต่อเน่ืองในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้เกิดการต่อยอดโครงการ/กิจกรรมในระยะยาว
อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 
   2) กรณีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส ส านักงบประมาณจะอ้างอิงผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS เป็นหลัก ในขณะท่ีหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีในการ
ติดตามผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการภายใต้แผนงานฯ น้ัน จะได้รับรายงานจากส่วนราชการรายงาน
ผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดร่วมกัน ท าให้เกิดข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงตามท่ีส านัก
งบประมาณอ้างอิง ดังน้ัน ส านักงบประมาณจึงควรเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาส
เสนอให้กับหน่วยงานเจ้าภาพเพ่ือหน่วยงานเจ้าภาพจะได้ประมวลวิเคราะห์สะท้อนผลส าเร็จการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ
ต่อไป

(1) ผลส ารวจจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2562
(2) เป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2559 เน่ืองจากไม่มีการเก็บข้อมูลในปี พ.ศ. 2562 โดยกรมสุขภาพจิตจะมีการส ารวจอีกคร้ังในปี พ.ศ. 2564
(3) อยู่ระหว่างส ารวจข้อมูล
(4) ด าเนินการประมวลผลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย หลังวันท่ี 31 มีนาคม 2563      
(5) ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล                                 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   1) การใช้จ่ายงบประมาณส าหรับด าเนินงานของกิจกรรมบางกิจกรรมยังไม่เพียงพอ ซ่ึงได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียนโรงเรียนเอกชนท้ังระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา จึงท าให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบต้องด าเนินการโอนเปล่ียนแปลง
งบประมาณเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
   2) งบประมาณขาดความต่อเน่ือง เน่ืองจากการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย เป็นการท างานท่ีไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จหรือ
บรรลุเป้าหมายภายใน 1 ปี การสนับสนุนงบประมาณควรจัดสรรให้สามารถด าเนินการได้ต่อเน่ือง

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานเจ้าภาพได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ
กิจกรรมตามแผนงานบูรณาการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประจ าปี พ.ศ. 2561 โดยการจัดจ้างผู้เช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เป็นท่ีปรึกษาเพ่ือด าเนินงาน ซ่ึงพบว่า การด าเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตส่วนใหญ่ประสบปัญหาเร่ือง
งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณมีข้อจ ากัด ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

2,564.1969 - - 2,564.1969 1,783.1717 69.54 2,198.8441 85.75
1,968.8952 - - 1,968.8952 1,719.3325 87.32 1,766.8142 89.74

595.3017 - - 595.3017 63.8392 10.72 432.0299 72.57

          ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พบว่ำ ณ ส้ินปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562
งบประมำณท้ังส้ิน 2,564.1969 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 1,783.1717 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 69.54 และมีกำรก่อหน้ีแล้ว
จ ำนวน 2,198.8441 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 85.75

(14) แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง

หน่วยงานเจ้าภาพ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จ านวน 4 กระทรวง 26 หน่วยงาน

          - รำยจ่ำยประจ ำ จ ำนวน 1,968.8952 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 1,719.3325 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 87.32 
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 1,766.8142 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 89.74
          - รำยจ่ำยลงทุน จ ำนวน 595.3017 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 63.8392 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 10.72
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 432.0299 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 72.57

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบส่ังซ้ือ(PO))

รวม
รำยจ่ำยประจ ำ

รำยจ่ำยลงทุน

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)
   ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรศึกษำดีข้ึน ผู้เรียนและประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ
และกำรเรียนรู้ส ำหรับศตวรรษท่ี 21 มีคุณภำพหลำกหลำย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของบุคคล สำมำรถพัฒนำทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ
ได้อย่ำงต่อเน่ือง
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 อันดับ ปี 61
อันดับ 56

ปี 62
อันดับ 56

คงเดิม

1.2 ร้อยละ 80 110.67 138.34

1.3 ร้อยละ 85 98.00  115.29(1)

1.4 ร้อยละ 80  -(2)  -

1.1.1

1.1.1.1 ร้อยละ

ประถมศึกษำ
ปีท่ี 6

มัธยมศึกษำ
ปีท่ี 3

มัธยมศึกษำ
ปีท่ี 6

 5

ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์

ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์

ภำษำไทย
สังคมฯ

ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์

ร้อยละ
ท่ีเพ่ิม/ลด (3)

26.30
3.20
5.59
2.89

15.74
- 0.21

0.95
4.75

- 5.57
- 1.90
 3.29
 5.65

- 1.44

 -(3)

ผลการด าเนินงาน (จ าแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการด าเนินงาน)

ผลการด าเนินงาน

เป้าหมายท่ี 1 ผู้เรียนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างท่ัวถึง พร้อมท้ังมีทักษะและศักยภาพในการประกอบ
อาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.1 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ปี 2562 ดีข้ึน
จากปีท่ีผ่านมา หรืออยู่ไม่ต่ ากว่าอันดับท่ี 48 ในปี 2564
ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.2 จ านวนของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.3 จ านวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนทุกกลุ่ม 
ทุกวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ทุกท่ี ทุกเวลา ร้อยละ 85

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.4 จ านวนผู้เรียนและประชาชนท่ีได้รับ
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการศึกษาต่อเน่ือง 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80

แนวทางท่ี 1.1.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้าง
คุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.1 จ ำนวนนักเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพ้ืนฐำน (O-NET) 
มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1.1.1.2 ร้อยละ 3               -(4)  -(5)

1.1.1.3 ร้อยละ 85             -(4)  -(4)

1.1.1.4 ร้อยละ 80             -(4)  -(4)

1.1.2

1.1.2.1 ร้อยละ 80             -(2)  -

1.1.2.2  อันดับ 46            44 ดีข้ึน 
2 อันดับ

(ร้อยละ 100)

1.1.3

1.1.3.1 ร้อยละ 25            50.88 203.52

1.1.4
1.1.4.1 ฐำนข้อมูล 5              5 100.00

1.1.4.2 ร้อยละ 85            98.00  115.29(1)

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.4 จ ำนวนสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
มีคุณภำพตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพ ร้อยละ 80

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.2 จ ำนวนนักเรียนระดับ ป.3 ท่ีมีคะแนน
ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ 
(National Test : NT) มำกกว่ำร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.3 จ ำนวนนักเรียนปฐมวัยมีคุณภำพ
ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ร้อยละ 85

แนวทางท่ี 1.1.2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.1 จ ำนวนผู้เรียนระดับกำรศึกษำ
ข้ันพ้ืนฐำน ได้รับกำรแนะแนวเส้นทำงกำรศึกษำต่อและเส้นทำง
อำชีพท่ีสอดคล้องกับควำมถนัดของตนเอง ร้อยละ 80

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.2 อันดับควำมคิดเห็นต่อกำรตอบสนอง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจของกำรศึกษำในระดับ
มหำวิทยำลัยดีข้ึน ไม่น้อยกว่ำ 2 อันดับ จำกปี 2561

แนวทางท่ี 1.1.3 พัฒนาคุณภาพระบบการผลิตและพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.3.1 จ ำนวนผู้บรรจุเข้ำรับรำชกำรครู
ท่ีตรงสำขำและภูมิล ำเนำ ร้อยละ 25 ของอัตรำเกษียณ

ผลการด าเนินงาน

แนวทางท่ี 1.1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.4.1 จ ำนวนฐำนข้อมูลรำยบุคคล
ด้ำนกำรศึกษำของประเทศท่ีเป็นปัจจุบันสำมำรถเช่ือมโยงและใช้
ประโยชน์ข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน
5 ฐำนข้อมูล

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.4.2 จ ำนวนสถำนศึกษำมีระบบอินเตอร์เน็ต
ท่ีได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ร้อยละ 85
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1.1.5

1.1.5.1 ร้อยละ  ระดับ
การศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

= 0.07
ระดับ

อาชีวศึกษา
= 13

ระดับ
การศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

= 0.09 
ระดับ

อาชีวศึกษา
= 10.10

ระดับ
การศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

ต่ ากว่า
เป้าหมายแผน

= 0.02
ระดับ

อาชีวศึกษา
สูงกว่า

เป้าหมายแผน
= 2.90(6)

1.1.5.2 ร้อยละ 80            124.29 155.36

หมายเหตุ

   1) ในการด าเนินงานโครงการบางส่วน ยังไม่ปรากฏชัดเจนถึงรูปแบบการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างแท้จริง
บางโครงการมีลักษณะเพียงใช้กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงาน แต่ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการข้ันตอนในการบูรณาการการท างาน
ร่วมกัน
   2) ผลการด าเนินงานโครงการในแผนงานบูรณาการไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัดของแผนงานบูรณาการท่ีก าหนด

ผลการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดแนวทางท่ี 1.1.5.2 จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ได้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา
ให้สามารถจัดกิจกรรมเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 80 เทียบกับค่าเป้าหมาย

(1) นับเฉพาะสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/ศูนย์ท่ีได้รับบริการ ผ่าน NedNet 
(2) กรณีท่ียังไม่มีผลการด าเนินงานหรือข้อมูลตามตัวช้ีวัดอยู่ระหว่างการประมวล 
(3) ผลท่ีระบุเป็นตัวเลขร้อยละท่ีเพ่ิม/ลด โดยเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ีย O-NET 50 คะแนนข้ึนไป จ าแนกรายวิชา เปรียบเทียบ
ปีการศึกษา 2560 กับ ปีการศึกษา 2561 (โดยไม่ค านวณของร้อยละอีก) 
(4) เน่ืองจากช่วงท่ีผ่านมา มีการเปล่ียนแปลงด้านนโยบายการศึกษา ท้ังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การแก้ไขกฎกระทรวงเก่ียวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาและการก าหนดมาตรฐานการศึกษาชาติใหม่ ดังน้ัน ระหว่างปี พ .ศ. 2559 - 2561 สมศ. จ าเป็นต้องชะลอการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ 4 เพ่ือปรับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ให้สอดคล้องตามนโยบายการศึกษาของชาติ ซ่ึงจะเป็น
การประเมินระดับสถานศึกษา (Institution) ไม่มีการ “รับรอง” หรือ “ไม่รับรอง” สถานศึกษา แต่เป็นการประเมินเพ่ือพัฒนา สมศ. จะจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 (พ.ศ. 2559 – 2563) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยหน่วยงานต้นสังกัดได้จัดส่ง
รายช่ือสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาให้ สมศ. ซ่ึงจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น (Pre-Analysis) จากรายงานประเมินตนเอง (SAR)
ท่ีได้รับจากต้นสังกัด และจะลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมสถานศึกษาต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
(5) ปีการศึกษา 2561 อยู่ระหว่างการประมวลผลจ าแนกช่วงคะแนน ปีการศึกษา 2562 จัดสอบ มีนาคม พ.ศ. 2563
(6) ข้อมูลปีการศึกษา พ.ศ. 2559

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   1) ข้อจ ากัดในการบริหารงบประมาณระหว่างหน่วยงานระดับกรม/กระทรวงท่ีแม้ว่าจะเป็นโครงการท่ีขอรับการจัดสรรงบประมาณ
บูรณาการร่วมกัน หรือเป็นหน่วยงานร่วมบูรณาการในระดับการด าเนินงานแต่ก็ไม่สามารถบริหารจัดการร่วมกันได้ตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 และระเบียบการบริหารงบประมาณท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะ
หน่วยงานระหว่างกระทรวง
ปัญหาด้านการด าเนินงาน

แนวทางท่ี 1.1.5 ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพให้เท่าเทียมและท่ัวถึง

ตัวช้ีวัดแนวทางท่ี 1.1.5.1 อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานลดลง ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย (สายสามัญ) เป็นร้อยละ 0.07 และระดับ
อาชีวศึกษา (ปวช.) เป็นร้อยละ 13
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ข้อเสนอแนะ
   1) ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรบูรณำกำรระหว่ำงกระทรวงตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำงบประมำณบูรณำกำรเป็นอันดับแรก กรณีท่ี
จ ำเป็นต้องบูรณำกำรภำยในกระทรวงเดียวกัน ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มเป้ำหมำยเป็นส ำคัญ
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

223,933.0855 - - 223,933.0855 228,711.2853 102.13(1) 228,715.9938 102.14
217,679.5465 - - 217,679.5465 222,457.7463 102.20(2) 222,462.4548 102.20

6,253.5390 - - 6,253.5390 6,253.5390 100.00 6,253.5390 100.00

          ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พบว่ำ ณ ส้ินปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562
งบประมำณท้ังส้ิน 223,933.0855 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 228,711.2853 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 102.13 และมีกำรก่อหน้ีแล้ว
จ ำนวน 228,715.9938 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 102.14

(15) แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

หน่วยงานเจ้าภาพ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จ านวน 3 กระทรวง 6 หน่วยงาน  2 กองทุน 1 รายการงบกลาง

          - รำยจ่ำยประจ ำ จ ำนวน 217,679.5465 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 222,457.7463 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 102.20 
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 222,462.4548 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 102.20
          - รำยจ่ำยลงทุน จ ำนวน 6,253.5390 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 6,253.5390 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 100 
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 6,253.5390 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 100

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบส่ังซ้ือ(PO))

รวม
รำยจ่ำยประจ ำ

รำยจ่ำยลงทุน

หมำยเหตุ: (1) ผลกำรเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลของสิทธิสวัสดิกำรข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงสูงกว่ำเป้ำหมำย
             (2) มีกำรโอนเปล่ียนแปลงระหว่ำงรำยจ่ำยประจ ำกับรำยจ่ำยลงทุน

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)
   ประชำชนทุกภำคส่วนเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขท่ีจ ำเป็นอย่ำงมีคุณภำพ
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 ร้อยละ ไม่เกิน 2.58 1.35(1) เป็นไป
ตำมแผน

1.1.1

1.1.1.1 ระดับ               5                5 100.00

1.1.1.2 ร้อยละ  ไม่น้อยกว่ำ
99.95

         99.92 99.97

1.1.1.3 ร้อยละ  ไม่ต่ ำกว่ำ 24 22.51 93.79

หมำยเหตุ

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำร
ระบบกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันระหว่ำงระบบ
ประกันสุขภำพภำครัฐ

ผลการด าเนินงาน (จ าแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการด าเนินงาน)

ผลการด าเนินงาน

เป้าหมายท่ี 1 ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขท่ีจ าเป็น
อย่างมีคุณภาพ ภายใต้ระบบประกันสุขภาพภาครัฐทุกระบบ
ท่ีมีความสอดคล้องกลมกลืนกัน

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.1 ร้อยละความแตกต่างของอัตราการใช้
สิทธิ เม่ือไปใช้บริการผู้ป่วยใน (Compliance Rate)
ของผู้มีสิทธิแต่ละระบบ

แนวทางท่ี 1.1.1 พัฒนาระบบประกันสุขภาพภาครัฐให้มี
ความกลมกลืนในด้านการบริหารจัดการระหว่างระบบ
และเพ่ิมการเข้าถึงบริการสาธารณสุขท่ีจ าเป็นอย่างมีคุณภาพ

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.2 ร้อยละของประชำชนท่ีมีหลักประกัน
สุขภำพ
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.3 ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตท่ีมำด้วย
ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน
(1) จำกผลกำรส ำรวจ พบควำมแตกต่ำงระหว่ำงสิทธิลดลง เน่ืองจำก อัตรำกำรใช้สิทธิเม่ือไปใช้บริกำรผู้ป่วยในของสิทธิสวัสดิกำรรำชกำรและสิทธิ
ประกันสังคมลดลงมำใกล้เคียงสิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำรฯ สูงกว่ำเป้ำหมำย เน่ืองจำก มีกำรใช้สิทธิเพ่ิมข้ึนโดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุซ่ึงมีค่ำใช้จ่ำย
ในกำรรักษำพยำบำลค่อนข้ำงสูงประกอบกับเป็นกำรจ่ำยตำมท่ีหน่วยบริกำรเรียกเก็บเป็นหลัก ซ่ึงพบว่ำมีกำรปรับเพ่ิมอัตรำค่ำบริกำร
สำธำรณสุข ท่ีมีเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์เป็นเทคโนโลยีใหม่รำคำแพง  และไม่สำมำรถควบคุมกำรใช้ยำบำงรำยกำรได้ 
   2) ค่ำใช้จ่ำยต่อหัวของแต่ละระบบมีควำมแตกต่ำงสูง
ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   1) ควำมม่ันใจในกำรใช้สิทธิประกันสุขภำพเม่ือไปใช้บริกำรผู้ป่วยในของประชำชน แม้ควำมแตกต่ำงในกำรใช้สิทธิระหว่ำงระบบ
จะมีแนวโน้มลดลงจำกปีก่อน ยังคงมีควำมแตกต่ำงท่ีควรพัฒนำให้ใกล้เคียงกันมำกข้ึน
   2) กำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรจัดกำรระบบประกันสุขภำพให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันยังด ำเนินกำรไม่ได้อย่ำงเต็มท่ี 
เน่ืองจำก แต่ละระบบฯ มีกฎหมำย พระรำชบัญญัติ และระเบียบปฏิบัติคนละฉบับ และแยกหน่วยงำนรับผิดชอบดูแล แม้ได้มีข้อสรุป 
มำตรฐำน/แนวทำงด ำเนินงำนท่ีตกลงร่วมกัน แต่กำรน ำไปปฏิบัติจ ำเป็นต้องประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกฎหมำย หรือระเบียบท่ีก ำหนด
ข้อเสนอแนะ
   1) ควรเพ่ิมควำมเข้มข้นในกำรประสำนควำมร่วมมือระดับนโยบำย ผู้บริหำรหน่วยงำนท่ีดูแลแต่ละระบบให้มำกข้ึน
   2) ร่วมจัดท ำสิทธิประโยชน์หลัก และปรับกลไกต่ำง ๆ เพ่ือเพ่ิมกำรเข้ำถึงบริกำร โดยเน้นปฐมภูมิและแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว
   3) เน้นกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นมำตรฐำนเดียวกัน ปรับปรุงกลไกกำรจ่ำยให้สอดคล้องกันระหว่ำงระบบฯ และกำรส่ือสำรให้ประชำชน
ม่ันใจในระบบหลักประกันสุขภำพท่ีภำครัฐจัดให้มีผลสัมฤทธ์ิ
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

847.9489 - - 847.9489 843.1268 99.43 843.9573 99.53
690.3205 - - 690.3205 684.5594 99.17 685.3899 99.29

157.6284 - - 157.6284 158.5674 100.60* 158.5674 100.60*

รวม
รำยจ่ำยประจ ำ

รำยจ่ำยลงทุน

หมำยเหตุ: *มีกำรโอนเปล่ียนแปลงระหว่ำงรำยจ่ำยประจ ำกับรำยจ่ำยลงทุน

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)
   1) ผู้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน ท้ังด้ำนควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจ สังคม สุขภำพ และสภำพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิต
ของผู้สูงอำยุ และคนทุกวัย
   2) ประชำกรมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่สังคมสูงอำยุอย่ำงมีคุณภำพ

          - รำยจ่ำยประจ ำ จ ำนวน 690.3205 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 684.5594 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 99.17
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 685.3899 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 99.29
          - รำยจ่ำยลงทุน จ ำนวน 157.6284  ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 158.5674 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 100.60
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 158.5674 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 100.60

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบส่ังซ้ือ(PO))

         ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พบว่ำ ณ ส้ินปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562
งบประมำณท้ังส้ิน 847.9489 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 843.1268 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 99.43 และมีกำรก่อหน้ีแล้ว
จ ำนวน 843.9573 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 99.53

(16) แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมสูงอายุ

หน่วยงานเจ้าภาพ
กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จ านวน 4 กระทรวง 7 หน่วยงาน สภากาชาดไทย และ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1  
คน

คน

 
121,800

700,000

 
200,385

2,211,163

 
164.52

315.88

1.1.1

1.1.1.1 ร้อยละ 60 115.44 192.40(1)

1.1.1.2 คน 700,000 2,211,163 315.88(2)

2

2.1 คน     205,700 192,950 93.80(3)

2.2 คน     118,000 128,395 108.81(4)

2.3 แห่ง        3,759 3,759 100.00

2.1.1
2.1.1.1 เร่ือง 3 3 100.00

2.1.1.2 คน 205,700 192,950 93.80

2.1.2

2.1.2.1 คน 83,000 83,995 101.20

2.1.2.2 คน 35,000 44,400 126.86(5)

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.2 สมำชิกกองทุนกำรออมแห่งชำติ
มีจ ำนวน 700,000 คน
เป้าหมายท่ี 2 สภาพแวดล้อม และนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการมี
สุขภาวะท่ีดีเพ่ือรองรับสังคมสูงอายุ

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 2.1 ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะท่ีดี
จ านวน 205,700 คน
ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 2.2 ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบดูแลสุขภาพ
และคุ้มครองทางสังคม จ านวน 118,000 คน
ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 2.3 ท่ีอยู่อาศัยและสถานท่ีมีการปรับ
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อคนทุกกลุ่ม จ านวน 
3,759 แห่ง
แนวทางท่ี 2.1.1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.1.1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีน ำมำใช้
ประโยชน์ จ ำนวน 3 เร่ือง
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.1.2 ผู้สูงอำยุท่ีเข้ำถึงนวัตกรรม
และเทคโนโลยี จ ำนวน 205,700 คน
แนวทางท่ี 2.1.2 พัฒนาระบบและกลไกการดูแลสุขภาพ
และการคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุ
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.2.1 ผู้สูงอำยุท่ีได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคม
 จ ำนวน 83,000 คน
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.2.2 ผู้สูงอำยุท่ีเข้ำถึงระบบกำรดูแลสุขภำพ
 จ ำนวน 35,000 คน

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.1 ร้อยละ 60 ของเครือข่ำยมีกิจกรรม
เตรียมควำมพร้อมของประชำกรเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอำยุ

ผลการด าเนินงาน (จ าแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการด าเนินงาน)

ผลการด าเนินงาน

เป้าหมายท่ี 1 ผู้สูงอายุและประชากรก่อนวัยสูงอายุ
มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.1
ประชากรมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจ านวน 
121,800 คน
และสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติมีจ านวน 700,000 คน

แนวทางท่ี 1.1.1 พัฒนากลไกในการสร้างความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ และสังคม
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

2.1.3

2.1.3.1 แห่ง 3,662 3,662 100.00

2.1.3.2 แห่ง 97 97 100.00

หมำยเหตุ

ผลการด าเนินงาน

   1) ควรมีกำรวิเครำะห์แนวทำง สถำนกำรณ์ ทำงสังคมร่วมกันเพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยท่ีสอดคล้องกับสภำพปัญหำ ควำมต้องกำร
และวัตถุประสงค์ของแผนบูรณำกำร
   2) ควรก ำหนดเป้ำหมำยและตัวช้ีวัดร่วมกัน (Workshop) ก่อนจัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปี เพ่ือให้โครงกำรสำมำรถตอบโจทย์
ตำมยุทธศำสตร์ท่ีก ำหนด

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   -
ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   1) แผนงำนบูรณำกำรสร้ำงควำมเสมอภำคเพ่ือรองรับสังคมสูงอำยุ มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยเพ่ือให้ประชำกรมีกำรเตรียมควำมพร้อม
ก่อนเข้ำสู่วัยสูงอำยุ ซ่ึงเป้ำหมำยดังกล่ำวต้องได้รับควำมร่วมมือจำกท้ังภำครัฐ ภำคเอกชน และท้องถ่ิน ในกำรขับเคล่ือนให้เกิดผลอย่ำง
เป็นรูปธรรม แต่เน่ืองจำกทำงหน่วยงำนไม่ได้เสนอต้ังงบประมำณในแผนงำนบูรณำกำร ท ำให้ไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยในภำพรวมของ
ประเทศท่ีวำงไว้ได้อย่ำงแท้จริง

ข้อเสนอแนะ

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.3.1 ท่ีอยู่อำศัยท่ีได้รับกำรปรับปรุง
ให้เหมำะสมกับผู้สูงอำยุและคนทุกวัย จ ำนวน 3,662 แห่ง
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.3.2 สถำนท่ีสำธำรณะและส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกท่ีเอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตของผู้สูงอำยุและคนทุกวัย 
จ ำนวน 97 แห่ง
(1) ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ คือ เกิดควำมร่วมมือในกำรร่วมขับเคล่ือนกับภำคีเครือข่ำย ท้ังหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม
(2) ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ คือ 1) เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงภำคีกับเครือข่ำย อำทิ กระทรวงมหำดไทย กระทรวงกลำโหม และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นต้น 2) กำรส่ือสำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกผ่ำนส่ือต่ำง ๆ 3) กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรสมัครและสะสมเงินให้แก่สมำชิก เช่น
แอปพลิเคชันกองทุนกำรออมแห่งชำติ ระบบ Prompt pay เคำน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส เป็นต้น
(3) ผู้สูงอำยุเข้ำถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรดูแลและส่งเสริมสุขภำวะท่ีดีของผู้สูงอำยุ อำทิ บริกำรฝังรำกฟันเทียม Care Giver และ Care Manager
เป็นต้น จ ำนวน 192,950 คน จำกเป้ำหมำย 205,700 คน คิดเป็นร้อยละ 93.80 เน่ืองจำกโครงกำรพัฒนำระบบดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุระยะยำว (Long
Term Care) ในชุมชน (กรมอนำมัย) ขับเคล่ือนไม่ครบตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด ซ่ึงมีรำยละเอียดดังน้ี
   1. ผู้สูงอำยุในโครงกำรย้ำยท่ีอยู่อำศัยออกจำกในพ้ืนท่ีท่ีเข้ำร่วมโครงกำร (ปัจจุบันพ้ืนท่ีท่ีเข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 5,640 อปท. จำก จ ำนวน 7,852 
อปท. และยังไม่เข้ำร่วมโครงกำรอีก จ ำนวน 2,212 อปท.)
   2. ผู้สูงอำยุท่ีเข้ำร่วมโครงกำรเสียชีวิตในขณะเข้ำร่วมโครงกำร
   3. จ ำนวนผู้สูงอำยุท่ีเข้ำร่วมโครงกำรคร้ังแรกใช้สิทธ์ิบริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุขด้วย UC (Universal Coverage : UC คือค่ำใช้จ่ำยเพ่ือบริกำร
สำธำรณสุขรำยกำรบริกำรทำงกำรแพทย์เหมำจ่ำยรำยหัว เป็นงบประมำณส ำหรับกำรบริกำรตำมสิทธิประโยชน์ในแต่ละด้ำนและก ำหนดงบประมำณ
ต่อหัวประชำกร : 30 บำทรักษำทุกโรค) แต่ระหว่ำงอยู่ในโครงกำรมีกำรเปล่ียนแปลงสิทธ์ิบริกำรด้ำนสำธำรณสุข อำทิ ประกันสังคม หรือสิทธิเบิก
ต้นสังกัดจำกบุตร เป็นต้น ส่งผลต่อกำรออกนอกโครงกำรของผู้สูงอำยุ เน่ืองจำกไม่เป็นไปตำมคุณสมบัติกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำรท่ีก ำหนด
(4) ผู้สูงอำยุได้รับกำรดูแลและคุ้มครองทำงสังคม จำกอำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุท่ีบ้ำนท่ีได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและพัฒนำทักษะด้ำนสุขภำวะอนำมัยพ้ืนฐำน ด ำเนินกำรครบถ้วนตำมงบประมำณท่ีได้รับ จ ำนวน 128,395 คน
ผลกำรด ำเนินกำรเป็น ร้อยละ 108.81
(5) ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จคือควำมร่วมมือของภำคีเครือข่ำยในเขตบริกำรสุขภำพท่ีช่วยขยำยกำรจัดอบรมองค์ควำมรู้ ด้ำนเวชศำสตร์ผู้สูงอำยุ
ให้กับบุคลำกรสำขำในพ้ืนท่ีของตน และมีกำรจัดระบบกำรส่งเสริมและดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุในระดับพ้ืนท่ี โดยใช้ชุมชนเป็นฐำนรำกในกำรช่วยเหลือ

แนวทางท่ี 2.1.3 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวย
ความสะดวก
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

62,831.5915 - - 62,831.5915 49,228.6944 78.35 61,338.5202 97.62
886.5465 - - 886.5465 991.7099 111.86* 1,317.2155 148.58*

61,945.0450 - - 61,945.0450 48,236.9845 77.87 60,021.3047 96.89

          ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พบว่ำ ณ ส้ินปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562
งบประมำณท้ังส้ิน 62,831.5915 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 49,228.6944 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 78.35 และมีกำรก่อหน้ีแล้ว 
จ ำนวน 61,338.5202 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 97.62

(17) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

หน่วยงานเจ้าภาพ
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จ านวน 8 กระทรวง 18 หน่วยงาน

          - รำยจ่ำยประจ ำ จ ำนวน 886.5465 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 991.7099 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 111.86 
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 1,317.2155 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 148.58
          - รำยจ่ำยลงทุน จ ำนวน 61,945.0450 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 48,236.9845 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 77.87 
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 60,021.3047 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 96.89

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบส่ังซ้ือ(PO))

รวม
รำยจ่ำยประจ ำ

รำยจ่ำยลงทุน

หมำยเหตุ: *มีกำรโอนเปล่ียนแปลงระหว่ำงรำยจ่ำยประจ ำกับรำยจ่ำยลงทุน

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)
   ภำคเกษตรและอุตสำหกรรมมีแหล่งน้ ำต้นทุนท่ีมีคุณภำพเพ่ือกำรจัดกำรอย่ำงสมดุล ประชำชนนอกเขตกรุงเทพมหำนครมีน้ ำสะอำด
เพ่ืออุปโภคบริโภค และสำมำรถลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจำกน้ ำท่วมและอุทกภัย
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 แห่ง 2,303 2,206 95.78

1.1.1

1.1.1.1 แห่ง           568            549 96.65

1.1.1.2 แห่ง           431            412 95.59

1.1.1.3 แห่ง         1,060 1,245(1) 117.45(1)

1.1.1.4 แห่ง
ครัวเรือน

 244
23,813

 228
14,989

93.44
62.94

2

2.1 ไร่
ล้าน ลบ.ม.

 396,863
212.46

 309,566
194.84

78.00
91.71

2.1.1

2.1.1.1 แห่ง
แห่ง
ไร่

ล้ำน ลบ.ม.

 38,672
895

396,863
113.07

46,839
869

309,566
122.45

121.12
97.09
78.00

108.30

2.1.1.2 ไร่
ล้ำนไร่

 773,972
230

 687,928
230

88.88
100.00

2.1.1.3 แห่ง
ล้ำน ลบ.ม.

 315
99.39

 370
72.39

117.46
72.83

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.1 แหล่งน้ ำต้นทุนประปำชนบท
568 แห่ง 82,200 ครัวเรือน

ผลการด าเนินงาน (จ าแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการด าเนินงาน)

ผลการด าเนินงาน

เป้าหมายท่ี 1 ทุกหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ าสะอาด
เพ่ืออุปโภคบริโภค
ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.1 จ านวนครัวเรือนนอกเขต
กรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ าประปา 145,638 ครัวเรือน
แนวทางท่ี 1.1.1 จัดหาพัฒนาแหล่งน้ าต้นทุน
เพ่ิมประสิทธิภาพและขยายเขตระบบประปา เพ่ืออุปโภคบริโภค

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.2 โรงเรียนและชุมชนมีระบบน้ ำด่ืม
สะอำด 431 แห่ง 39,625 ครัวเรือน
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.3 มีระบบมำตรฐำนน้ ำประปำ
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.4 ขยำยเขตประปำเมือง 244 แห่ง /
จ ำนวนครัวเรือนเข้ำถึงน้ ำประปำ 23,813 ครัวเรือน
เป้าหมายท่ี 2 แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมอย่างสมดุล
ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 2.1 พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์จากแหล่งน้ า
เพ่ิมข้ึน 396,863 ไร่ ปริมาตรการเก็บกักน้ า/ปริมาณน้ าต้นทุน
เพ่ิมข้ึน 212.46 ล้านลูกบาศก์เมตร ครัวเรือนได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาแหล่งน้ า 230,411 ครัวเรือน

แนวทางท่ี 2.1.1 พัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
แหล่งน้ า ระบบกระจายน้ า และเช่ือมโยงวางระบบเครือข่าย
น้ า/ลุ่มน้ า ท้ังในและนอกเขตชลประทาน
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.1.1 ก่อสร้ำงแหล่งน้ ำ/ระบบกระจำยน้ ำ 
(ใหม่) 38,672 แห่ง จ ำนวนแหล่งน้ ำ/น้ ำบำดำล เพ่ิมข้ึน
895 แห่ง พ้ืนท่ีรับประโยชน์จำกแหล่งน้ ำเพ่ิมข้ึน 396,863 ไร่ 
(พ้ืนท่ีชลประทำนเพ่ิมข้ึน 213,813 ไร่) ปริมำตรกำรเก็บกักน้ ำ/
ปริมำณน้ ำต้นทุนเพ่ิมข้ึน 113.07 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ 139,663 ครัวเรือน
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.1.2 เพ่ิมประสิทธิภำพ (เดิม) จ ำนวน
แหล่งน้ ำชลประทำนเดิมท่ีได้รับกำรปรับปรุง 335 แห่ง จ ำนวน
พ้ืนท่ีชลประทำนเดิมได้รับกำรปรับปรุง 773,972 ไร่ จ ำนวนพ้ืนท่ี
ได้รับประโยชน์จำกกำรปฏิบัติกำรฝนหลวง 230,000,000 ไร่

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.1.3 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำได้รับ
กำรอนุรักษ์/ฟ้ืนฟู 315 แห่ง 99.39 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 90,748 
ครัวเรือน
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

3

3.1 ไร่
ร่องน้ า
เมตร

 442,874
24

106,926

 343,578
24

112,961*

77.57
100.00

105.64*
3.1.1

3.1.1.1 ร่องน้ ำ
ล้ำน ลบ.ม.

 24
9.0504

24
3.6798(2)

121.12
40.65(2)

4

4.1 ไร่       40,000       23,925 59.81

4.1.1

4.1.1.1 ไร่       40,000 23,925 59.81

5

5.1 ไร่       60,000       50,820 84.70(3)

5.1.1
5.1.1.1 ไร่       60,000 50,820 84.70(4)

6
6.1 ลุ่มน้ า            25  - -(5)

6.1.1

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 3.1 พ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม
และอุทกภัยลดลง 442,874 ไร่ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 24 ร่องน้ า ป้องกันตล่ิง 106,926 เมตร

ผลการด าเนินงาน

เป้าหมายท่ี 3 บรรเทาน้ าท่วมและอุทกภัยในพ้ืนท่ีชุมชนพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจส าคัญและพ้ืนท่ีการเกษตร

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 6.1 มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
อย่างบูรณาการ 25 ลุ่มน้ า

แนวทางท่ี 3.1.1 ปรับปรุงทางน้ า ทางผันน้ า พ้ืนท่ีรับน้ านอง 
เขตการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จัดท าผังเมือง และระบบป้องกันน้ า
ท่วมชุมชนและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 3.1.1.1 ปรับปรุงทำงน้ ำ 24 ร่องน้ ำ/เน้ือดิน 
9.0504 ล้ำนลูกบำศก์เมตร
เป้าหมายท่ี 4 แหล่งน้ าท่ัวประเทศมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้
ข้ึนไป/ป้องกันระดับความเค็มไม่เกินมาตรฐานของการเกษตร
และอุปโภคบริโภค

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 4.1 แหล่งน้ าท่ัวประเทศมีคุณภาพ
อยู่ในระดับพอใช้ข้ึนไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/พ้ืนท่ีได้รับ
การป้องกันระดับความเค็ม 40,000 ไร่

แนวทางท่ี 4.1.1 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ าบัดน้ าเสีย
ป้องกันระดับความเค็มและลดน้ าเสียจากแหล่งก าเนิดชุมชน
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 4.1.1.1 คุณภำพแหล่งน้ ำท่ัวประเทศมีอยู่ใน
ระดับมำตรฐำน  และพ้ืนท่ีได้รับกำรป้องกันระดับควำมเค็ม 
40,000 ไร่

เป้าหมายท่ี 5 พ้ืนท่ีป่าต้นน้ าท่ีเส่ือมโทรมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 5.1 จ านวนพ้ืนท่ีป่าท่ีได้รับการปลูกฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศ เน้ือท่ี 60,000 ไร่

แนวทางท่ี 5.1.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าต้นน้ าท่ีเส่ือมโทรม
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 5.1.1.1 จ ำนวนพ้ืนท่ีป่ำท่ีได้รับกำรปลูกฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศ เน้ือท่ี 60,000 ไร่

เป้าหมายท่ี 6 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างสมดุล

แนวทางท่ี 6.1.1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าในลุ่มน้ า แผนปฏิบัติการประจ าปี               
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สนับสนุนองค์กรลุ่มน้ า 
พัฒนาระบบฐานข้อมูล ติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วม
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

6.1.1.1 ลุ่มน้ ำ
เคร่ือง

 25
2

-(5)

2
-(5)

100.00

6.1.1.2 เร่ือง
สถำนี

 12
19

1
22(1)

8.33(1)

115.78(1)

6.1.1.3 ระบบ               1 - -(6)

หมำยเหตุ

   1) หน่วยรับงบประมำณมีงบประมำณเหลือจ่ำย จำกโครงกำรท่ีหมดควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำร
   2) หน่วยรับงบประมำณไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงได้ตำมก ำหนดเวลำ
   3) ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติได้รับเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำในกำรปรับแผนกำรปฏิบัติงำน
และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และหรือกำรโอนเปล่ียนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
จำกหน่วยรับงบประมำณไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ระบุเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ไม่ระบุเหตุผลควำมจ ำเป็นของกำรปรับแผน

ผลการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 6.1.1.1 องค์กรลุ่มน้ ำ เครือข่ำย ประชำชน 
ได้รับกำรพัฒนำเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ
ในกำรจัดท ำแผนลุ่มน้ ำ 25 ลุ่มน้ ำ

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 6.1.1.2 มีงำนศึกษำแนวทำงบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ ำ

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 6.1.1.3 พัฒนำเพ่ิมประสิทธิภำพระบบ
ฐำนข้อมูลสนับสนุนกำรตัดสินใจ
(1) อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำนเน่ืองจำกเป็นงำนผูกพัน
(2) จท. ขอปรับแผนลดปริมำณเน้ือดินลงแต่ยังสำมำรถด ำเนินกำรได้ครบ 24 ร่องน้ ำ
(3) ปม. ไม่สำมำรถด ำเนินกำรปลูกป่ำได้ 9,180 ไร่ เน่ืองจำกพ้ืนท่ีไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตำมค ำส่ัง ทส.ท่ี 15/2562
(4) ปม. ไม่สำมำรถด ำเนินกำรปลูกป่ำได้ 9,180 ไร่ เน่ืองจำกพ้ืนท่ีไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตำมค ำส่ัง ทส.ท่ี 15/2562
(5) ยังไม่มีผลกำรด ำเนินงำน
(6) อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำนตำมสัญญำ

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   1) รำษฎรบำงส่วนไม่ยินยอมให้ใช้พ้ืนท่ี หรือเปล่ียนใจไม่ยินยอมให้ใช้พ้ืนท่ีเพ่ือกำรก่อสร้ำง 
   2) กำรจัดหำท่ีดินไม่เป็นไปตำมแผน เน่ืองจำกรำษฎรไม่รับรำคำค่ำทดแทน ค่ำร้ือย้ำยในกำรจัดหำท่ีดิน 
   3) สภำพพ้ืนท่ีก่อสร้ำงมีอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน ท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำไปด ำเนินกำรก่อสร้ำงได้ตำมแผนงำน เช่น มีฝนตกหนัก 
ท ำให้กำรขนย้ำยวัสดุเคร่ืองจักรเคร่ืองมือเข้ำพ้ืนท่ีก่อสร้ำงล่ำช้ำ เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิต สภำพภูมิประเทศ 
หรือสภำพกำรใช้ท่ีดินเปล่ียนแปลงไปจำกช่วงเวลำท่ีหน่วยรับงบประมำณเข้ำไปด ำเนินกำรส ำรวจ ออกแบบ เป็นต้น
   4) ติดปัญหำพ้ืนท่ีป่ำไม้ อุทยำนแห่งชำติ ไม่สำมำรถเข้ำด ำเนินโครงกำรได้เม่ือได้รับงบประมำณแล้ว

ข้อเสนอแนะ
   1) หน่วยรับงบประมำณประสำนผู้รับผิดชอบโครงกำรลงพ้ืนท่ีเพ่ือประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับประโยชน์
ท่ีได้รับจำกโครงกำรอย่ำงต่อเน่ือง รวมท้ังจัดประชุมช้ีแจงรับฟังควำมคิดเห็นให้กับรำษฎรในพ้ืนท่ีและส่วนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง
ก่อนด ำเนินโครงกำร เพ่ือให้เกิดกำรยอมรับโครงกำรและยินยอมให้ใช้ท่ีดิน
   2) หน่วยรับงบประมำณจะต้องก ำกับดูแล เร่งรัดผู้ปฏิบัติงำนให้ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับฤดูกำล 
และช่วงเวลำท่ีเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตหน่วยรับงบประมำณจะต้องตรวจสอบควำมพร้อมด้ำนวิศวกรรม ด้ำนท่ีดินของโครงกำร
อย่ำงเคร่งครัดเพ่ือกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ และเร่งรัดกำรแก้ไขแบบก่อสร้ำงให้สอดคล้องกับสภำพภูมิประเทศ
และสภำพกำรใช้ท่ีดินปัจจุบัน
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   3) หน่วยรับงบประมำณควรประสำนกำรขออนุญำตใช้พ้ืนท่ีให้เรียบร้อยก่อนท่ีจะเสนอโครงกำรเพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ
   4) หน่วยรับงบประมำณจะต้องตรวจสอบควำมพร้อม และควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำรในกำรขอรับกำรจัดสรรงบประมำณ
เพ่ือไม่ให้มีโครงกำรท่ีหมดควำมจ ำเป็นเน่ืองจำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ หรือ ได้รับงบประมำณจำกแหล่งงบประมำณอ่ืน 
อย่ำงไรก็ตำม หน่วยรับงบประมำณจะต้องปรับแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และ/หรือโอนเปล่ียนแปลง
งบประมำณเหลือจ่ำยไปจัดท ำโครงกำรใหม่ เพ่ือให้มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเกิดประสิทธิภำพสูงสุด
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

535.4467 - - 535.4467 486.0350 90.77 523.8479 97.83
436.3867 - - 436.3867 407.1306 93.30 423.6650 97.08

99.0600 - - 99.0600 78.9044 79.65 100.1829 101.13*

         ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พบว่ำ ณ ส้ินปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2562
งบประมำณท้ังส้ิน 535.4467 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 486.0350 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 90.77 และมีกำรก่อหน้ีแล้ว
จ ำนวน 523.8479 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 97.83

(18) แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม

หน่วยงานเจ้าภาพ
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จ านวน 7 กระทรวง 17 หน่วยงาน

   ระบบกำรบริหำรจัดกำรมลพิษมีกำรพัฒนำในระดับท่ีดีข้ึน มีคุณภำพส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำรมีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชำชน โดย
กำรด ำเนินงำนของทุกภำคส่วน

          - รำยจ่ำยประจ ำ จ ำนวน 436.3867 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 407.1306 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 93.30
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 423.6650 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 97.08
          - รำยจ่ำยลงทุน จ ำนวน 99.0600 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 78.9044 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 79.65 
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 100.1829 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 101.13

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบส่ังซ้ือ(PO))

รวม
รำยจ่ำยประจ ำ

รำยจ่ำยลงทุน

หมำยเหตุ: *มีกำรโอนเปล่ียนแปลงระหว่ำงรำยจ่ำยประจ ำกับรำยจ่ำยลงทุน

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1  
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

 
65
20
95
90

 
86.2

14
93
90

 
132.63
70.00
97.89

100.00

1.1.1

1.1.1.1  
ล้ำนตัน/ปี
ล้ำนตัน/ปี
ล้ำนตัน/ปี

 
17.58

0.1212
0.0532

 
24.1

0.0933
0.049

 
137.09
76.98
92.11

1.1.2

1.1.2.1  
โรงงำน/ปี

ล้ำนตัน/ปี

  
9,000

1.56

 
9,270

1.33

 
103.00

85.26

2
2.1  

ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์

เมตร
ร้อยละ

ร้อยละ

 
ไม่เกิน 2.3

75

98

 
2.17

60.80

99.4

 
105.65

81.07

101.43

2.2 ร้อยละ 87 85 97.33

ผลการด าเนินงาน (จ าแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการด าเนินงาน)

ผลการด าเนินงาน

เป้าหมายท่ี 1 ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน
มูลฝอยติดเช้ือ และกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอันตรายได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.1
ขยะมูลฝอยชุมชน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 65 
ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 20
มูลฝอยติดเช้ือ ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 95
และกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอันตราย ได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง ร้อยละ 90

แนวทางท่ี 1.1.1 เพ่ิมศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเช้ือชุมชน

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.1
ขยะมูลฝอยชุมชน 17.58 ล้ำนตัน/ปี
ของเสียอันตรำยชุมชน 0.1212 ล้ำนตัน/ปี
มูลฝอยติดเช้ือ 0.0532 ล้ำนตัน/ปี
ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้อง

แนวทางท่ี 1.1.2 เพ่ิมศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม
ท่ีเป็นอันตราย
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.2
โรงงำนอุตสำหกรรมเข้ำสู่ระบบท่ีถูกต้องไม่น้อยกว่ำ
9,000 โรงงำน/ปี
กำกอุตสำหกรรมท่ีเป็นอันตรำยได้รับกำรจัดกำร อย่ำงถูกต้อง 
1.56 ล้ำนตัน/ปี

เป้าหมายท่ี 2 คุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง
ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 2.1
ค่าเฉล่ียสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง
มีค่าไม่เกิน 2.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ค่าฝุ่นละอองในพ้ืนท่ีหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 75
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ 98

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 2.2 ฝุ่นละอองพ้ืนท่ี 9 จังหวัดภาคเหนือ
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 87
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

2.1.1

2.1.1.1  
ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

 
70

98

70

 
70

98

70

 
100.00

100.00

100.00

2.1.2
2.1.2.1 ร้อยละ 80 80 100.00

3

3.1  
จังหวัด
พ้ืนท่ี
พ้ืนท่ี

 
15
18
6

 
15
18
6

 
100.00
100.00
100.00

3.1.1

3.1.1.1  
ร้อยละ
พ้ืนท่ี

จังหวัด
พ้ืนท่ี

จังหวัด

 
20
10
8
6
1

 
30
18
15
6
1

 
150.00
180.00
187.50
100.00
100.00

ผลการด าเนินงาน

แนวทางท่ี 2.1.1 บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก าเนิดมลพิษ
ทางอากาศ
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.1.1
โรงงำนอุตสำหกรรมและสถำนประกอบกำรท่ีได้รับ
กำรตรวจสอบและปฏิบัติตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70
ยำนพำหนะท่ีได้รับกำรตรวจสอบและปฏิบัติตำมกฎหมำย       
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 98
ผู้ประกอบกิจกำรบรรทุกขนส่งท่ีได้รับกำรตรวจสอบและปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70

แนวทางท่ี 2.1.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 2.1.2.1 ร้อยละของมำตรกำรท่ีด ำเนินกำรแล้ว
ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำหมอกควันประจ ำปี 
2562 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ือน าไป
สู่เมืองท่ีมีการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีดีและเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม
ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 3.1
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด
18 พ้ืนท่ี ผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามท่ีก าหนด
และได้รับการพัฒนาเป็นเมืองส่ิงแวดล้อมย่ังยืน
ไม่น้อยกว่า 6 พ้ืนท่ี

แนวทางท่ี 3.1.1 พัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 3.1.1.1
โรงงำนอุตสำหกรรมในพ้ืนท่ีเป้ำหมำยด ำเนินกำรด้ำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ร้อยละ 20 ยกระดับพ้ืนท่ีเมือง
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำ ระดับ 2 จ ำนวน
10 พ้ืนท่ี 8 จังหวัด และพัฒนำเป็นเมืองส่ิงแวดล้อมย่ังยืน
ตำมเกณฑ์กำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำ 6 พ้ืนท่ี แนวทำงกำรประเมิน
ส่ิงแวดล้อมเชิงยุทธศำสตร์ (SEA) ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน
รำยจังหวัด 1 จังหวัด
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ปัญหาด้านการด าเนินงาน

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนมีกำรส่งคืนเงิน จ ำนวน 2.1647 ล้ำนบำท และกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ินคืนเงิน
จ ำนวน 1.3202 ล้ำนบำท ท ำให้ผลกำรเบิกจ่ำยไม่เป็นไปตำมแผน รวมถึงเป็นงบด ำเนินงำนไม่ได้มีกำรก่อหน้ีผูกพัน เม่ือด ำเนินกำรไม่ทัน
ปีงบประมำณ เงินจึงตกไป ไม่สำมำรถกันเงินได้
   2) โครงกำรท่ีมีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงล่ำช้ำ ได้แก่ โครงกำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศในพ้ืนท่ีวิกฤต ของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม สำเหตุมำจำกไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอรำคำ ท ำให้ต้องด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 2 คร้ัง และโครงกำร
สร้ำงจิตส ำนึกและกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรเผำในท่ีโล่งและลดหมอกควัน ของกรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดล้อม เน่ืองจำก
มีกำรปรับแผนกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวกับกำรผลิตและเผยแพร่ข่ำวสำรลดกำรเผำในท่ีโล่งและหมอกควัน ให้มีกำรด ำเนินกำรในช่วงวิกฤต
หมอกควันภำคเหนือ (พฤศจิกำยน 2562 - กุมภำพันธ์ 2563) จึงท ำให้ผลกำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำออกไป

   1) กรมควบคุมมลพิษในฐำนะเจ้ำภำพหลักมีกำรก ำหนดหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องภำยใต้เป้ำหมำยแนวทำงกำรด ำเนินงำน ซ่ึงจะสนับสนุน
ให้ตัวช้ีวัดของแผนงำนบูรณำกำรประสบควำมส ำเร็จ แต่บำงหน่วยงำนไม่เสนอต้ังงบประมำณ เน่ืองจำกมีลักษณะงำนท่ีเป็นงำนประจ ำ
ภำยใต้แผนงำนพ้ืนฐำนท่ีได้รับกำรจัดสรรงบประมำณอย่ำงต่อเน่ืองอยู่แล้ว จึงท ำให้ไม่มีโครงกำรบรรจุไว้ในแผนงำนบูรณำกำรน้ี โดยกรม
ควบคุมมลพิษจะใช้วิธีกำรท ำหมำยเหตุเพ่ือให้ส ำนักงบประมำณเห็นว่ำมีหน่วยงำนน้ันสนับสนุนกำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนงำนบูรณำกำร
อยู่ แต่ต้ังงบประมำณไว้ภำยใต้ค ำขอต้ังงบประมำณของหน่วยงำนเอง
   2) แนวทำงกำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนงำนบูรณำกำร ส่วนใหญ่จะเป็นตัวช้ีวัดในฐำนะหน่วยงำนก ำกับดูแล ดังน้ันโครงกำรท่ีเข้ำมำ
บรรจุภำยใต้แผนงำนจะเป็นในลักษณะส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรออกกฎหมำย กฎระเบียบ รวมถึงเป็นกำรจัดท ำแผนท่ีเก่ียวข้อง 
ดังน้ันผลสัมฤทธ์ิกำรด ำเนินงำนในกำรแก้ไขปัญหำจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงำนท่ีไม่ได้เสนองบประมำณภำยใต้
แผนงำนบูรณำกำร และภำคเอกชนด้วย
ข้อเสนอแนะ
   1) ด้ำนกำรจัดกำรขยะ นอกจำกกำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ และกำรจัดกำรมลพิษ
และส่ิงแวดล้อม ยังมีกำรบูรณำกำรกับแผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน - กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน)
   2) ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพอำกำศ มีกำรบูรณำกำรกับแผนงำนบูรณำกำรกำรพัฒนำพ้ืนท่ีระดับภำค (กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธ์ุพืช - กรมป่ำไม้) และยังมีกำรบูรณำกำรกับแผนงำนพ้ืนฐำน - แผนงำนยุทธศำสตร์ของกรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนต ำรวจ
แห่งชำติ กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม กรุงเทพมหำนคร
   3) เห็นควรให้ส ำนักงบประมำณก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดท ำงบประมำณ เพ่ือให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรบังคับใช้กฎหมำย
กำรบริหำรจัดกำรขยะและส่ิงแวดล้อมทุกหน่วยงำนต้องเข้ำมำอยู่ภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรดังกล่ำว เพ่ือให้สำมำรถขับเคล่ือน
กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน
   4) เพ่ือให้กำรขับเคล่ือนเร่ืองส ำคัญท่ีสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ร่ำงแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล ประสบ
ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด ขอเสนอให้มีกำรน ำตัวช้ีวัดของแผนงำนบูรณำกำรเป็นตัวช้ีวัดกำรปฏิบัติงำน (KPI) ของหน่วยงำน
ระดับกระทรวงร่วมกัน ได้แก่ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงมหำดไทย กระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวง
สำธำรณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

883.9831 - - 883.9831 852.4300 96.43 862.1915 97.53
883.9831 - - 883.9831 852.4300 96.43 861.9775 97.51

- - - - - - 0.2140* -

          ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พบว่ำ ณ ส้ินปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562
งบประมำณท้ังส้ิน 883.9831 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 852.4300 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 96.43 และมีกำรก่อหน้ีแล้ว
จ ำนวน 862.1915 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 97.53

(19) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จ านวน 12 กระทรวง 30 หน่วยงาน 3 ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้
การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 1 หน่วยงานของรัฐสภา 3 หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

          - รำยจ่ำยประจ ำ จ ำนวน 883.9831 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 852.4300 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 96.43
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 861.9775 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 97.51

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบส่ังซ้ือ(PO))

รวม
รำยจ่ำยประจ ำ

รำยจ่ำยลงทุน

หมำยเหตุ: *มีกำรโอนเปล่ียนแปลงระหว่ำงรำยจ่ำยประจ ำกับรำยจ่ำยลงทุน

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)
   ภำครัฐมีระบบกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบดีข้ึน และทุกภำคส่วนร่วมต่อต้ำนกำรทุจริต
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 คะแนน 47 36 76.60

1.1.1

1.1.1.1 คน      165,450 210,845 127.44

1.1.1.2 ร้อยละ             80          87.96 109.95

1.1.2
1.1.2.1 ร้อยละ           100            100 100.00

1.1.2.2 ร้อยละ             85          66.73 78.51

1.1.2.3 ร้อยละ               5  - (1) -

1.1.3
1.1.3.1 ร้อยละ             80          78.62 98.28

1.1.3.2 ร้อยละ             10  - (2) -

หมำยเหตุ

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.1 ผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมเข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80

ผลการด าเนินงาน (จ าแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการด าเนินงาน)

ผลการด าเนินงาน

เป้าหมายท่ี 1 สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตดีข้ึน
ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.1 ประเทศไทยได้รับการประเมินค่าดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
สูงกว่าร้อยละ 47

แนวทางท่ี 1.1.1 ปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตส านึก ให้มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.2 ผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม
สร้ำงควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
มีค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริต มีจิตส ำนึกสำธำรณะ และสำมำรถ
แยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ร้อยละ 80

แนวทางท่ี 1.1.2 ป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.1 หน่วยงำนมีกำรจัดท ำมำตรกำร/
แนวทำงตำมแผนแม่บทบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.2 ค่ำคะแนนเฉล่ียกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสของหน่วยงำน (ITA)  ปี 2562 ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 85 (ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ)

ตัวช้ีวัดแนวท่ี 1.1.2.3 บุคคลและองค์กรธุรกิจท่ีมีกำรให้สินบน
หรือถูกเรียกสินบนโดยเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐในปีท่ีผ่ำนมำลดลง 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5

แนวทางท่ี 1.1.3 ปราบปรามการทุจริต
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.3.1 เร่ืองกล่ำวหำร้องเรียน ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย ร้อยละ 80
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.3.2 จ ำนวนเร่ืองกล่ำวหำร้องเรียน
ท่ีเก่ียวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของภำครัฐลดลง
จำกปีท่ีผ่ำนมำ ร้อยละ 10

(1) กรณีข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับประสบกำรณ์กำรรับสินบนของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐจะใกล้เคียงกับข้อค ำถำม ท่ี E4 ซ่ึงอยู่ในตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
ของกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน (ITA)  โดยในปี พ.ศ. 2561 มีคะแนน 98.02 และในปี พ.ศ. 2562 มีคะแนน 98.32 ซ่ึงมีค่ำ
คะแนนสูงข้ึน 0.3 คะแนน แสดงให้เห็นว่ำกำรให้สินบนหรือถูกเรียกสินบนโดยเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐในปีท่ีผ่ำนมำลดลง คิดเป็นร้อยละ 0.3
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(2) เร่ืองกล่ำวหำร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีจ ำนวนท้ังส้ิน 10,573 เร่ือง โดยเป็น
เร่ืองท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติรับไว้ด ำเนินกำรเอง จ ำนวน 2,554 เร่ือง และส่งให้หน่วยงำนอ่ืนด ำเนินกำร 
จ ำนวน 2,690 เร่ือง แต่เน่ืองจำกในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เป็นปีแรกในกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรเร่ืองกล่ำวหำของคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติตำมหน้ำท่ีและอ ำนำจแห่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 และพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 จึงไม่สำมำรถน ำจ ำนวนเร่ืองกล่ำวหำร้องเรียนไปเปรียบเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้ 
ท้ังน้ี จ ำนวนเร่ืองกล่ำวหำร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จะเป็นฐำนในกำรเปรียบเทียบ
กับปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ต่อไป

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

   1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติควรประสำนงำนกับหน่วยงำนโดยตรง เร่ืองกำรรำยงำน
ผ่ำนระบบกำรติดตำมและประมวลผล (Smart e-Vision) ทุกเดือน และจัดท ำคู่มือในกำรกรอกข้อมูลเป็นข้ันตอนโดยละเอียดเพ่ือให้
หน่วยงำนสำมำรถลงข้อมูลได้อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ และควรมีกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรติดตำมประเมินผล
อย่ำงจริงจัง ก ำหนดเป็นหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนท่ีต้องด ำเนินกำร
   2) ในกำรประชุมร่วมกับหน่วยงำนท่ีได้รับงบประมำณตำมแผนงำนบูรณำกำรทุกไตรมำส ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติได้เน้นย้ ำและขอควำมร่วมมือให้ทุกหน่วยงำนเร่งรัดกำรด ำเนินงำนตำมแผนให้แล้วเสร็จ
ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
   3) กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตควรได้รับกำรสนับสนุนกำรจัดสรรงบประมำณอย่ำงต่อเน่ือง 
ซ่ึงจ ำเป็นต้องได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในลักษณะสัดส่วนท่ีเหมำะสมกับงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ส ำหรับกำรจัดสรรงบประมำณ
ลงสู่เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำและโรงเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.) กระทรวงศึกษำธิกำร
ได้มีกำรโอนจัดสรรงบประมำณเร็วข้ึนกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ แต่พบว่ำยังเป็นปัญหำเน่ืองจำกเขตพ้ืนท่ีและโรงเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรได้เตรียม
แผนกำรด ำเนินกำรไว้พร้อมแล้ว แต่รอกำรจัดสรรงบประมำณ ในปีงบประมำณต่อไปเห็นควรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนให้เร็วย่ิงข้ึน

   -
ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   1) กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณมำยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
ผ่ำนระบบกำรติดตำมและประมวลผล (Smart e-Vision) พบว่ำยังมีหลำยหน่วยงำนรำยงำนข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่รำยงำนสถำนะ
ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน
   2) ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ไม่เป็นไปตำมแผนท่ีได้ก ำหนดไว้ เน่ืองจำกหลำยหน่วยงำนมีภำรกิจหลักส ำคัญท่ีต้องเร่ง
ด ำเนินกำร ประกอบกับนโยบำยของรัฐบำลท่ีให้เร่งรัดกำรด ำเนินงำนจัดประชุม อบรมสัมมนำในไตรมำสท่ี 1 ท ำให้หลำยหน่วยงำนเร่ง
ด ำเนินกำรในช่วงเวลำใกล้เคียงกัน เกิดปัญหำควำมซ้ ำซ้อนของกลุ่มเป้ำหมำย ส่งผลให้จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้
   3) งบประมำณท่ีใช้ในลักษณะกำรบูรณำกำรได้รับกำรจัดสรรไม่ครอบคลุมถึงกิจกรรมท่ีส ำคัญและจ ำเป็นต้องด ำเนินกำร เช่น
กำรจัดสรรงบประมำณลงสู่เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำและโรงเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษำธิกำร ยังมีควำมล่ำช้ำ และกำรจัดสรรงบประมำณเม่ือแบ่งสรรให้แต่ละกิจกรรมท่ีก ำหนดไว้ยังไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะ
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

1,098.8196 - - 1,098.8196 427.7827 38.93 1,079.4998 98.24
392.7558 - - 392.7558 306.0361 77.92 376.9400 95.97

706.0638 - - 706.0638 121.7466 17.24 702.5598 99.50

          ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พบว่ำ ณ ส้ินปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562
งบประมำณท้ังส้ิน 1,098.8196 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 427.7827 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 38.93 และมีกำรก่อหน้ีแล้ว 
จ ำนวน 1,079.4998 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 98.24

(20) แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

หน่วยงานเจ้าภาพ
ส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จ านวน 2 กระทรวง 12 หน่วยงาน 2 ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และ
หน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 1 หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 

          - รำยจ่ำยประจ ำ จ ำนวน 392.7558 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 306.0361 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 77.92
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 376.9400 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 95.97
          - รำยจ่ำยลงทุน จ ำนวน 706.0638 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 121.7466 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 17.24
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 702.5598 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 99.50

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบส่ังซ้ือ
(PO))

รวม
รำยจ่ำยประจ ำ

รำยจ่ำยลงทุน

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)
   1) ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกำรให้บริกำรของหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว เสมอภำค และเป็นธรรม
   2) ลดปริมำณคดีท่ีเข้ำสู่กำรพิจำรณำของศำล โดยน ำกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือกมำใช้ในกำรยุติข้อพิพำทหรือควำมขัดแย้ง
ของประชำชน
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 ร้อยละ 70  - (1)  - (2)

1.2 ร้อยละ 85  - (3)  - (4)

1.1.1

1.1.1.1 เร่ือง               5            5 100.00

1.1.2
1.1.2.1 ร้อยละ             70          70 100.00

1.1.3

1.1.3.1 ด้ำน               6            6 100.00

1.1.4

1.1.4.1 ระบบ/บริกำร             10          10 100.00

หมำยเหตุ

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.1 กฎหมำยและ/หรือมำตรฐำน
ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมได้รับกำรพัฒนำและปรับปรุง
จ ำนวน 5 เร่ือง

ผลการด าเนินงาน (จ าแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการด าเนินงาน)

ผลการด าเนินงาน

เป้าหมายท่ี 1 พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ให้ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการอ านวย
ความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม
ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.1 ประชาชนมีความรู้เร่ืองสิทธิ
และความรู้พ้ืนฐานในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.2 ประชาชนมีความเช่ือม่ัน
ในกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 85
แนวทางท่ี 1.1.1  พัฒนา ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมาย
รวมท้ังสร้างการรับรู้เร่ืองสิทธิและความรู้พ้ืนฐานในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม

แนวทางท่ี 1.1.2 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.1 ประชำชน (กลุ่มเป้ำหมำย) มีควำมรู้
และควำมเข้ำใจพ้ืนฐำนด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือก
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70

แนวทางท่ี 1.1.3 ส่งเสริมการป้องกันการกระท าความผิด
และการป้องกันอาชญากรรม
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.3.1 มีกำรด ำเนินงำนสอดคล้องตำมกรอบ
แนวทำงกำรป้องกันอำชญำกรรม 6 ด้ำน
แนวทางท่ี 1.1.4 พัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบงานในกระบวนการยุติธรรมเพ่ืออ านวย
ความเป็นธรรมให้กับประชาชน

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.4.1 หน่วยงำนของรัฐมีระบบ/บริกำร  
ในกระบวนกำรยุติธรรมท่ีได้มำตรฐำน/ลดข้ันตอน/เช่ือมโยงกัน 
จ ำนวนรวม ไม่น้อยกว่ำ 10 ระบบ/บริกำร

(1) ประชำชนมีควำมรู้เร่ืองสิทธิ และควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม คิดเป็นร้อยละ 25.72 แต่เม่ือแยกเป็นกลุ่มท่ีเคยติดต่อหรือ
เข้ำรับบริกำรจำกหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม คิดเป็นร้อยละ 45.15
(2) ประชำชนมีควำมรู้เร่ืองสิทธิ และควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม  คิดเป็นร้อยละ 36.74 แต่เม่ือแยกเป็นกลุ่มท่ีเคยติดต่อหรือ
เข้ำรับบริกำรจำกหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม คิดเป็นร้อยละ 64.50 
(3) ประชำชนมีควำมเช่ือม่ันในกระบวนกำรยุติธรรม คิดเป็นร้อยละ 37.67 และเม่ือแยกเป็นกลุ่มท่ีเคยติดต่อหรือเข้ำรับบริกำรจำกหน่วยงำน
ในกระบวนกำรยุติธรรม คิดเป็นร้อยละ 60.39 
(4) ประชำชนมีควำมเช่ือม่ันในกระบวนกำรยุติธรรม คิดเป็นร้อยละ 44.32 และเม่ือแยกเป็นกลุ่มท่ีเคยติดต่อหรือเข้ำรับบริกำรจำกหน่วยงำน
ในกระบวนกำรยุติธรรม คิดเป็นร้อยละ 71.05
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   1) กำรก ำหนดเป้ำหมำยและตัวช้ีวัดของแผนงำนบูรณำกำรฯ เป็นแผนงำนบูรณำกำรฯ ท่ีมีสถำนะของแผนระดับรองลงไปจำก
แผนแม่บทกำรบริหำรงำนยุติธรรมแห่งชำติ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2562 - 2564  แต่มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยและตัวช้ีวัดท่ีอยู่ในระดับ
เดียวกันกับแผนแม่บทฯ ซ่ึงมีสถำนะของแผนสูงกว่ำประกอบกับเม่ือพิจำรณำวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำรต่ำง ๆ ท่ีระบุไว้
ในแผนงำนบูรณำกำรฯ พบว่ำ โครงกำรต่ำง ๆ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในแผนงำนบูรณำกำรฯ เป็นเพียงส่วนหน่ึงของกำรพัฒนำกระบวนกำร
ยุติธรรมในภำพรวมท้ังของประเทศ ดังน้ัน กำรท่ีแผนงำนบูรณำกำรฯ มีเป้ำหมำยและตัวช้ีวัดท่ีสูงกว่ำศักยภำพของแผน
ในขณะเดียวกันโครงกำรต่ำง ๆ ก็เป็นเพียงส่วนหน่ึงของกำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรม ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำร
ตำมแผนงำนบูรณำกำรฯ จึงไม่สำมำรถส่งผลกระทบ (Impact) ต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยและตัวช้ีวัดของแผนงำนบูรณำกำรฯ ได้  
   2) โครงกำรท่ีก ำหนดในแผนงำนบูรณำกำรฯ บำงโครงกำรยังขำดควำมสอดคล้องกับตัวช้ีวัดระดับแนวทำงกำรด ำเนินงำน
และตัวช้ีวัดระดับแนวทำงกำรด ำเนินงำนขำดควำมสอดคล้องกับตัวช้ีวัดระดับเป้ำหมำยของแผนงำนบูรณำกำร ฉะน้ัน ผลส ำเร็จ
ในระดับโครงกำรอำจยังไม่สำมำรถส่งผลต่อไปยังควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยและตัวช้ีวัดของแผนงำนบูรณำกำรฯ ได้
   3) กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรของหน่วยงำนท่ีได้รับกำรจัดสรรงบประมำณแผนงำนบูรณำกำรฯ ส่วนใหญ่มีลักษณะ
ของกำรด ำเนินแผนงำน/โครงกำรตำมบทบำทภำรกิจ (Function) ของหน่วยงำนตนเองเป็นหลัก ยังขำดกำรก ำหนดทิศทำง
และแนวทำงกำรด ำเนินงำนในเชิงยุทธศำสตร์ร่วมกัน
   4) ขำดกำรบูรณำกำรมำต้ังแต่ต้น ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำรจึงเป็นผลลัพธ์ในระดับโครงกำร ท่ียังไม่สำมำรถสะท้อนให้เห็น
ควำมเช่ือมโยงหรือควำมสอดคล้องและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรซ่ึงกันและกันระหว่ำงหน่วยงำน รวมไปถึงกำรบรรลุควำมส ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำยของแผนงำนงบประมำณแบบบูรณำกำรได้อย่ำงชัดเจนมำกนัก

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   1) กำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณในบำงโครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำนท่ีได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ภำยใต้
แผนงำนบูรณำกำรไม่เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำน/กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ส่งผลให้กำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่แล้วเสร็จภำยใน
ปีงบประมำณ 
   2) งบประมำณส่วนใหญ่มีกำรด ำเนินงำนผ่ำนกระบวนกำรจัดท ำสัญญำจ้ำง ซ่ึงข้ันตอนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเป็นไปด้วยควำมล่ำช้ำ 
ท ำให้กำรเบิกจ่ำยไม่เป็นไปตำมแผนท่ีต้ังไว้และต้องมีกำรกันเงินเหล่ือมปีไว้เบิกจ่ำยในปีงบประมำณถัดไป
   3) หน่วยงำนท่ีได้รับกำรจัดสรรงบประมำณบำงหน่วยงำนได้ด ำเนินโครงกำรบรรลุตำมเป้ำหมำยแล้ว แต่ใช้เงินงบประมำณต่ ำกว่ำ
ท่ีประมำณกำรท ำให้มีเงินคงเหลือและต้องมีกำรขออนุมัติจัดโครงกำรเพ่ิมเติม ซ่ึงส่งผลให้มีกำรกันเงินเหล่ือมปีไว้เบิกจ่ำยใน
ปีงบประมำณถัดไป
ปัญหาด้านการด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ
   1) หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมควรให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงแผนกำรด ำเนินโครงกำรและกำรวำงแผนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณให้มีควำมสอดคล้องกัน เพ่ือลดปัญหำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด
   2) หน่วยงำนควรเร่งรัดด ำเนินกำรในโครงกำรท่ีต้องมีกำรท ำสัญญำจ้ำง เพ่ือให้กำรเบิกจ่ำยงบประมำณมีประสิทธิภำพมำกย่ิงข้ึน
   3) หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมจ ำเป็นต้องร่วมกันวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำในกระบวนกำรยุติธรรมท่ีจะต้องได้รับกำรแก้ไข 
เพ่ือน ำไปสู่กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนร่วมกันว่ำหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมจะร่วมกันปฏิรูปกฎหมำยและพัฒนำ
กระบวนกำรยุติธรรมไปในทิศทำงใด ภำยใต้กรอบนโยบำยรัฐบำลและแผนระดับชำติต่ำง ๆ
   4) หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมควรร่วมกันพิจำรณำเพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยและตัวช้ีวัดของแผนบูรณำกำรฯ ให้มีควำม
เหมำะสมและมีควำมเป็นไปได้ในกำรบรรลุเป้ำหมำยและตัวช้ีวัดตำมระดับของแผนงำนบูรณำกำรฯ โดยก ำหนดจุดเน้นเฉพำะ 
(Theme) เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือเพียงไม่ก่ีเร่ือง ซ่ึงจะเป็นองค์ประกอบส่วนหน่ึงท่ีสะท้อนต่อไปยังผลลัพธ์ท่ีต้องกำรของนโยบำย
หรือแผนระดับชำติ
   5) หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมควรร่วมกันวำงแผนหรือก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำน (Roadmap) ว่ำหน่วยงำนใด
จะด ำเนินกำรอะไร อย่ำงไร เม่ือใด มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำร เพ่ือให้เกิดกำรร้อยเรียงหรือส่งต่อกำรท ำงำนระหว่ำงกัน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

217.1008 - - 217.1008 96.0307 44.23 197.0546 90.77
53.2210 - - 53.2210 52.0546 97.81 53.5046 100.53*

163.8798 - - 163.8798 43.9761 26.83 143.5500 87.59

          ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พบว่ำ ณ ส้ินปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562
งบประมำณท้ังส้ิน 217.1008 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 96.0307 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 44.23 และมีกำรก่อหน้ีแล้ว
จ ำนวน 197.0546 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 90.77

(21) แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงานเจ้าภาพ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จ านวน 6 กระทรวง 9 หน่วยงาน

          - รำยจ่ำยประจ ำ จ ำนวน 53.2210 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 52.0546 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 97.81
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 53.5046 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 100.53
          - รำยจ่ำยลงทุน จ ำนวน 163.8798 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 43.9761 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 26.83
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 143.5500 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 87.59

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบส่ังซ้ือ(PO))

รวม
รำยจ่ำยประจ ำ

รำยจ่ำยลงทุน

หมำยเหตุ: *มีกำรโอนเปล่ียนแปลงระหว่ำงรำยจ่ำยประจ ำกับรำยจ่ำยลงทุน

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)
   1) เกิดโครงกำร/กิจกรรมท่ีส่งผลให้เกิดกำรขับเคล่ือนกำรปฏิบัติรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยสะดวก
ในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 ตำมแผนยกระดับกำรบริกำรภำครัฐ ระยะท่ี 2
   2) มีกำรพัฒนำและยกระดับงำนบริกำรของหน่วยงำนภำครัฐ โดยประชำชน/หน่วยงำนของรัฐ สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวก
และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของภำคธุรกิจและประชำชน โดยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริกำรของภำครัฐ ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐให้สะดวก ทันสมัย เข้ำถึงได้ง่ำย ลดข้ันตอน และระยะเวลำในกำรท ำงำนพัฒนำกำรบริกำรให้เข้ำสู่ระบบดิจิทัล
ในกำรประกอบธุรกิจ ตลอดจนปรับปรุงกฎหมำยให้เอ้ือต่อกำรประกอบธุรกิจเพ่ือให้ภำครัฐสำมำรถสนับสนุนภำคส่วนต่ำง ๆ
ในกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมท้ังเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับประเทศ
   3) ประชำชนมีควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐท่ีได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ประหยัด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
   4) มีกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรของหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ประกอบกำร: อันดับควำมยำก-ง่ำย
ในกำรประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 2019 ไม่ต่ ำกว่ำอันดับท่ี 20 – 25 หรือมีค่ำ Distance to Frontier (DTF)
ไม่น้อยกว่ำ 78.00 ในรำยงำน EODB 2020 และประเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพ่ิมสูงข้ึน
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 ร้อยละ 80 86.27 107.84

1.2 อันดับ

คะแนน

20 – 25

78

21

80.10

100.00

102.69

1.1.1
1.1.1.1 ร้อยละ  30 - 50  30 - 50 75.00(1)

1.1.3

1.1.3.1 ด้ำน               3 6(2) 200.00

หมำยเหตุ

แนวทางท่ี 1.1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ

ผลการด าเนินงาน (จ าแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการด าเนินงาน)

ผลการด าเนินงาน

เป้าหมายท่ี 1 พัฒนาระบบการให้บริการและยกระดับงาน
บริการของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ผู้รับบริการในภาคธุรกิจและประชาชน

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.1 ประชาชน/หน่วยงานภาครัฐ
มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.2 อันดับความยาก - ง่ายในการประกอบ
ธุรกิจ (Ease of Doing Business : EoDB)
อันดับท่ี 20 - 25 ของโลก หรือคะแนน DTF ไม่น้อยกว่า 78 
ในรายงาน EoDB 2020

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.1 ข้ันตอนหรือระยะเวลำเฉล่ีย
ของกำรให้บริกำรลดลงร้อยละ 30-50
แนวทางท่ี 1.1.3 พัฒนาการบริการให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลในการ
ประกอบธุรกิจ (Digital Services for Doing Business)
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.3.1 จ ำนวนรูปแบบกำรบริกำร
ด้วยระบบดิจิทัลเพ่ิมข้ึน /ขยำยผลไม่น้อยกว่ำ 3 ด้ำน
3 ด้ำน(1) ด ำเนินกำรบรรลุผลตัวช้ีวัดจ ำนวน 3 หน่วยงำนจำกจ ำนวน 4 หน่วยงำน
(2) 6 ด้ำน ได้แก่ กำรขออนุญำตก่อสร้ำง กำรขอใช้ไฟฟ้ำ กำรคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้ำงน้อย กำรบังคับให้เป็นไปตำมข้อตกลง กำรแก้ไขปัญหำล้มละลำย
 และภำพรวม

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   1) ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่เป็นไปตำมแผน เน่ืองจำกกระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเป็นไปด้วยควำมล่ำช้ำ โดยเป็นผลมำจำก
หน่วยงำนต้องศึกษำรำยละเอียดของแต่ละกระบวนกำร ซ่ึงในแต่ละโครงกำรมีข้ันตอน กระบวนกำร กฎ ระเบียบ ประกำศ ท่ีเก่ียวข้อง
จ ำนวนมำก ท ำให้หน่วยงำนใช้ระยะเวลำนำนในกำรศึกษำและท ำควำมเข้ำใจก่อนด ำเนินโครงกำร
   2) บุคลำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในด้ำนกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัลมีจ ำกัด 
ส่งผลให้กำรด ำเนินกำรในกำรจัดท ำขอบเขตของงำน (TOR) และกระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงใช้ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ และด ำเนินกำร
ล่วงเลยไปกว่ำระยะท่ีก ำหนดไว้ ท ำให้กำรด ำเนินโครงกำรไม่เป็นไปตำมแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
   3) พระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 มีควำมซับซ้อน ข้ันตอนกำรท ำงำนมำกข้ึนกว่ำเดิม ส่งผล
ให้กำรด ำเนินกำรลงนำมในสัญญำล่ำช้ำ
   4) หน่วยงำนได้รับงบประมำณทับซ้อนกัน ท ำให้ไม่สำมำรถใช้งบประมำณท่ีได้รับในกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยได้
   5) บำงโครงกำรเป็นโครงกำรต่อเน่ือง จึงต้องรอให้โครงกำรเดิมแล้วเสร็จก่อน จึงจะเร่ิมโครงกำรใหม่ได้ จึงท ำให้กำรจัดจ้ำงล่ำช้ำ
   6) หน่วยงำนขอโอนเปล่ียนแปลงงบประมำณ ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลำในกำรพิจำรณำค่อนข้ำงนำน 
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   2) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน
      2.1) กำรด ำเนินงำนท่ีต้องประสำนหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องในกำรด ำเนินงำน ขำดกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง ท ำให้เกิด
ปัญหำด้ำนกำรประสำนงำน กำรนัดหมำยด ำเนินงำนร่วมกัน จึงก่อให้เกิดควำมล่ำช้ำ ส่งผลต่อกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
      2.2) ด้ำนกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบท่ีต่อเน่ือง ต้องรอให้ผลกำรข้ึนระบบท่ีเช่ือมโยงกันเสร็จส้ินก่อน หน่วยงำนจึงจะสำมำรถจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินโครงกำรได้
      2.3) ควำมท้ำทำยในกำรสร้ำงให้เกิดวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ในองค์กรท่ีมุ่งเน้นกำรบูรณำกำรของทุกภำคส่วน เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภำพกำรบริกำรภำครัฐ

ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   1) ด้ำนกฎหมำย กฎระเบียบ                                                                                                                 
      1.1) กฎหมำยและระเบียบไม่เอ้ือต่อกำรพัฒนำแบบดิจิทัลเน่ืองจำกระบุเอกสำรแนบในกำรท ำธุรกรรม นอกจำกกฎหมำยและ
ระเบียบเองยังมีกฎหมำยและระเบียบของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเป็นปลำยทำงในกำรใช้เอกสำรส ำคัญท่ีออกโดยหน่วยงำนท่ียังระบุให้มีกำร
ลงนำม
ซ่ึงยังระบุให้ต้องมีกำรลงลำยมือช่ือโดยเจ้ำหน้ำท่ีเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรลงนำมเอกสำรส ำคัญ      1.2) หน่วยงำนมีกฎหมำยท่ีระบุว่ำในกำรขออนุมัติอนุญำตต้องมำด ำเนินกำร ณ ท่ีท ำกำรของหน่วยงำนเท่ำน้ัน ซ่ึงไม่สอดรับกับ
กำรพัฒนำกำรบริกำรให้เข้ำสู่ระบบดิจิทัล ต้องปรับบำงกระบวนกำรของระบบเพ่ือสำมำรถให้บริกำรทำงดิจิทัลได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมำยน้ี
ซ่ึงหน่วยงำนอยู่ในระหว่ำงทบทวน ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยและระเบียบบำงฉบับให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำแบบดิจิทัล

ข้อเสนอแนะ
   1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย (Policy Changes)
      1.1) หน่วยงำนด้ำนนโยบำยท่ีเป็นกลไกขับเคล่ือนกำรพัฒนำระบบรำชกำร 4.0 ควรสนับสนุนข้อมูล และให้ค ำแนะน ำหรือ
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของหน่วยงำนภำครัฐในภำพรวมของประเทศไปสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
เพ่ือส่งเสริมและผลักดันให้มีกำรน ำเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ 
และให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรและกำรบูรณำกำรเช่ือมโยงฐำนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีควำมสอดคล้องเข้ำด้วยกันอย่ำงม่ันคง
ปลอดภัยและมีธรรมำภิบำล อันก่อให้เกิดประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร
แก่ประชำชนอย่ำงแท้จริง
   2) ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรด ำเนินงำน (Project Implementation)
      2.1) เร่งรัดให้หน่วยงำนทบทวนกฎหมำยและระเบียบท่ีไม่เอ้ือต่อกำรพัฒนำกำรให้บริกำรผ่ำนระบบดิจิทัล หรือออกระเบียบยกเว้น
ข้อบังคับท่ีเป็นอุปสรรค โดยให้ภำคเอกชน และภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงกำรเปล่ียนแปลงร่วมกัน และผลักดันให้มี
กำรใช้งำนและให้บริกำรแบบดิจิทัลมำกข้ึน
      2.2) กำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องหรือต่อยอดจำกโครงกำรในปีงบประมำณ 2562 ให้หน่วยงำนก ำหนด Road Map ในกำรด ำเนินงำน
ก ำหนดระยะเวลำแผนภำพรวมในกำรด ำเนินโครงกำร และกำรเร่งรัดติดตำมทุกไตรมำส
      2.3) กำรด ำเนินงำนโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือจัดท ำกระบวนกำรหรือกำรด ำเนินงำนทำงดิจิทัล
เพ่ือกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรให้บริกำรประชำชน ต้องอำศัยกำรท ำงำนร่วมกันท้ังกับหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอก 
เพ่ือให้มีควำมสอดคล้องและเช่ือมโยงระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐได้ โดยมุ่งเน้นถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ควรก ำหนด
มำตรฐำนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนตำมมำตรฐำนกำรเช่ือมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐเป็นส ำคัญ
      2.4) กำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเช่ือมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลและหน่วยงำนรับข้อมูล เพ่ือให้เกิด
กำรบูรณำกำรและเช่ือมโยงข้อมูลได้อย่ำงเต็มรูปแบบ
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   3) ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพ (Capacity Building)
      3.1) กำรทบทวนแผนกำรด ำเนินงำนในกำรก ำหนดทิศทำง กำรพัฒนำบริกำร และกำรเร่งรัดกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำน 
จะส่งผลให้หน่วยงำนด ำเนินกำรได้ตำมผลผลิต ผลลัพธ์ตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณท่ีก ำหนด และกำรปรับปรุงรูปแบบกำร
ปฏิบัติงำนให้ยืดหยุ่นกับสภำวะแวดล้อมท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
      3.2) หน่วยงำนภำครัฐจะต้องเร่งพัฒนำและสร้ำงบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญในสำขำท่ีขำดแคลน 
โดยเฉพำะบุคลำกรด้ำนวิทยำกำรข้อมูลและกำรวิเครำะห์และน ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์ เช่น นักวิทยำกำรข้อมูล (Data Scientist) 
นักวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analyst) นักพัฒนำคลังข้อมูล (Data Warehouse Developer) ผู้บริหำรข้อมูล (Data Administrator) 
ผู้เช่ียวชำญฐำนข้อมูล (Database Specialist) นักพัฒนำข้อมูลเชิงลึกทำงธุรกิจ (Business Insight Data Developer) เพ่ือพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงำนและยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล และด้ำนกำรออกแบบสถำปัตยกรรมทำงดิจิทัลใน Platform ภำครัฐร่วมกัน
   4) ข้อเสนอแนะเพ่ือติดตำมประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
      4.1) กำรด ำเนินโครงกำรควรมีกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงใกล้ชิดและต่อเน่ือง เพ่ือให้รับทรำบถึงพัฒนำกำรและผลกำร
ด ำเนินงำน สำมำรถทบทวนและแก้ไขข้อติดขัดหรือปัญหำอุปสรรคได้ทันท่วงที โดยอำจเชิญหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องจำกภำยนอก อำทิ 
หน่วยงำนด้ำนวิจัยและพัฒนำ หน่วยงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนผู้เช่ียวชำญด้ำนกำร
พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ นักวิทยำกำรข้อมูล นักวิเครำะห์ข้อมูล นักพัฒนำคลังข้อมูล และประชำชนผู้รับบริกำร เป็นต้น 
เข้ำร่วมประชุมเพ่ือระดมควำมเห็นและให้ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินโครงกำรให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงข้ึนและตรงกับควำมต้องกำร
ของประชำชนและภำคธุรกิจอย่ำงแท้จริง
      4.2) นอกจำกกำรติดตำมผลผลิตแล้ว ควรค ำนึงถึงผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจริง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินโครงกำร
สู่กำรปฏิบัติจริงทุกปีงบประมำณ
      4.3) รูปแบบกำรรำยงำนกำรติดตำมประเมินผล ควรเช่ือมต่อระบบกำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
กับกรมบัญชีกลำง
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

20,083.4994 - - 20,083.4994 14,724.2675 73.32 18,518.9325 92.21
1,872.0731 - - 1,872.0731 1,924.2676 102.79* 2,032.6361 108.58*

18,211.4263 - - 18,211.4263 12,799.9999 70.29 16,486.2964 90.53

          ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พบว่ำ ณ ส้ินปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562
งบประมำณท้ังส้ิน 20,083.4994 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 14,724.2675 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 73.32 และมีกำรก่อหน้ีแล้ว 
จ ำนวน 18,518.9325 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 92.21

(22) แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

หน่วยงานเจ้าภาพ
ส านักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จ านวน 14 กระทรวง 64 หน่วยงาน 4 รัฐวิสาหกิจ

   ภำคกลำง มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน ปัญหำส่ิงแวดล้อมเมืองได้รับกำรแก้ไขมีกำรปรับปรุงพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว
และมีกำรสร้ำงควำมเช่ือมโยงเพ่ือกระจำยกำรท่องเท่ียวท่ัวท้ังภำค ท้ังกำรท่องเท่ียวเชิงธรรมชำติ เชิงนิเวศ เชิงประวัติศำสตร์ ศำสนำ
และวัฒนธรรม ถนนเข้ำสู่แหล่งผลิตทำงกำรเกษตรได้รับกำรปรับปรุง รวมท้ังแหล่งน้ ำ ระบบกักเก็บน้ ำ และระบบระบำยน้ ำได้รับกำร
พัฒนำเพ่ือแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมและภัยแล้ง

          - รำยจ่ำยประจ ำ จ ำนวน 1,872.0731 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 1,924.2676 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 102.79
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 2,032.6361 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 108.58
          - รำยจ่ำยลงทุน จ ำนวน 18,211.4263 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 12,799.9999 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 70.29
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 16,486.2964 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 90.53

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบส่ังซ้ือ(PO))

รวม
รำยจ่ำยประจ ำ

รำยจ่ำยลงทุน

หมำยเหตุ: *มีกำรโอนเปล่ียนแปลงระหว่ำงรำยจ่ำยประจ ำกับรำยจ่ำยลงทุน

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

   ภำคใต้ แหล่งท่องเท่ียวและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงด้ำนกำรท่องเท่ียวได้รับกำรปรับปรุง อำทิ ถนนเข้ำสู่แหล่งท่องเท่ียว ระบบประปำ 
และบริกำรทำงกำรแพทย์ อุตสำหกรรมยำงพำรำและอุตสำหกรรมโอเลโอเคมีได้รับกำรพัฒนำต่อเน่ือง คุณภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรดีข้ึน
 เกิดกำรยกระดับกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร มีกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติ และมีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
เช่ือมโยงระหว่ำงจังหวัด
   ภำคใต้ชำยแดน เกิดกำรยกระดับกำรแปรรูปและเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตร จ ำนวน Smart Farmer เพ่ิมมำกข้ึน โครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและระบบคมนำคมขนส่งให้มีควำมสะดวกปลอดภัย ท่ำเทียบเรือปัตตำนีได้รับกำรปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรขนส่งทำงน้ ำ
มีกำรพัฒนำและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงด้ำนกำรท่องเท่ียว อำทิ ถนนเข้ำสู่แหล่งท่องเท่ียว กำรก่อสร้ำง
ท่ำอำกำศยำนเบตง และกำรปรับปรุงท่ำอำกำศยำนนรำธิวำส มีกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและทักษะฝีมือแรงงำน ตลอดจน
มีกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ ระบบกักเก็บน้ ำ และระบบระบำยน้ ำเพ่ือสนับสนุนภำคกำรเกษตรและแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 อัตราการ
ขยายตัว

GPP เพ่ิมข้ึน    -(1) -

1.1.1

1.1.1.1 ร้อยละ               2         -(2) -

1.1.2
1.1.2.1 ร้อยละ               2

      - 
(3) -

1.1.3

1.1.3.1 ร้อยละ             10       -(4) -

1.1.4
1.1.4.1 ร้อยละ               1   - (5) -

1.1.5

1.1.5.1 ร้อยละ               1     - (6) -

แนวทางท่ี 1.1.2 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร

   ภำคตะวันออก มีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรศึกษำ กำรวิจัย และกำรพัฒนำเพ่ือสนับสนุนภำคอุตสำหกรรมในเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก มีกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้ำสู่แหล่งผลิตทำงกำรเกษตร และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับกำรท่องเท่ียว
และกำรขยำยตัวของกำรค้ำชำยแดน มีกำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร รวมท้ังแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝ่ังทะเล
   ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตและกำรแปรรูป แหล่งท่องเท่ียวและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ได้รับกำรพัฒนำให้ได้มำตรฐำน เกิดกำรพัฒนำอำชีพและคุณภำพชีวิตของประชำชน มีกำรยกระดับมำตรฐำนสินค้ำกลุ่มผ้ำไหม ผ้ำฝ้ำย 
และผ้ำย้อมครำม ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ส ำคัญของภำค โครงข่ำยคมนำคมขนส่งขนำดใหญ่ได้รับกำรพัฒนำเพ่ือเช่ือมโยงกับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
หลักภำคกลำงและเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) รวมท้ังมีกำรพัฒนำแหล่งน้ ำเดิมและแหล่งน้ ำธรรมชำติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรกักเก็บน้ ำและแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม
   ภำคเหนือ แหล่งท่องเท่ียวและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงด้ำนกำรท่องเท่ียวได้รับกำรพัฒนำ และมีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
กำรท่องเท่ียว มีกำรเพ่ิมศักยภำพด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน โดยกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำน ระบบสำธำรณูปโภค และกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ชำยแดน ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรผลิตอุตสำหกรรมอำหำรและเกษตรแปรรูป กำรพัฒนำคุณภำพดินในพ้ืนท่ีเกษตรแปลงใหญ่
มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ โดยกำรพัฒนำระบบฟ้ืนฟูสุขภำพผู้สูงอำยุ และจัดต้ังศูนย์บริกำรสุขภำพแบบครบวงจร ตลอดจน
กำรฟ้ืนฟูป่ำต้นน้ ำ กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ป่ำไม้ กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ
ไฟป่ำและหมอกควัน

ผลการด าเนินงาน (จ าแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการด าเนินงาน)

ผลการด าเนินงาน

เป้าหมายท่ี 1 เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ
ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีข้ึน

ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.1 อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP เพ่ิมข้ึน)
แนวทางท่ี 1.1.1 เพ่ิมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและ
การลงทุน
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.1  มูลค่ำกำรค้ำกำรลงทุนเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 2

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.1 มูลค่ำสินค้ำเกษตรเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2
แนวทางท่ี 1.1.3 เพ่ิมศักยภาพภาคการท่องเท่ียว
และการบริการ
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.3.1 รำยได้จำกกำรท่องเท่ียวและบริกำร
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10
แนวทางท่ี 1.1.4 พัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.4.1 ด้ำนสังคมได้รับกำรปรับปรุง พัฒนำ
ประชำชนมีคุณภำพชีวิตดีข้ึน ร้อยละ 1
แนวทางท่ี 1.1.5 พัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาคด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหล่ือมล้ า และสร้างการเติบโต
จากภายใน
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.5.1 สัดส่วนคนจนลดลง ร้อยละ 1
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1.1.6

1.1.6.1 ร้อยละ               1     - (7) -

หมำยเหตุ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

แนวทางท่ี 1.1.6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.6.1 ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมดีข้ึน ร้อยละ 1
(1) ไม่สำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนได้ เน่ืองจำกขณะน้ียังไม่มีข้อมูลปี พ.ศ. 2562 จะสำมำรถวัดผลส ำเร็จได้ในปี พ.ศ. 2564
(2) ไม่สำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนได้ เน่ืองจำกขณะน้ียังไม่มีข้อมูลปี พ.ศ. 2562 จะสำมำรถวัดผลส ำเร็จได้ในปี พ.ศ. 2563
(3) ไม่สำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนได้ เน่ืองจำกขณะน้ียังไม่มีข้อมูลปี พ.ศ. 2562 จะสำมำรถวัดผลส ำเร็จได้ในปี พ.ศ. 2564
(4) ไม่สำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนได้ เน่ืองจำกขณะน้ียังไม่มีข้อมูลปี พ.ศ. 2562 จะสำมำรถวัดผลส ำเร็จได้ในปี พ.ศ. 2563
(5) ไม่สำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนได้ เน่ืองจำกขณะน้ียังไม่มีข้อมูลปี พ.ศ. 2562 จะสำมำรถวัดผลส ำเร็จได้ในปี พ.ศ. 2563 
(6) ไม่สำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนได้ เน่ืองจำกขณะน้ียังไม่มีข้อมูลปี พ.ศ. 2562 จะสำมำรถวัดผลส ำเร็จได้ในปี พ.ศ. 2563
(7) ไม่สำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนได้ เน่ืองจำกขณะน้ียังไม่มีข้อมูลปี พ.ศ. 2562 จะสำมำรถวัดผลส ำเร็จได้ในปี พ.ศ. 2563

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

   1) กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2560 มีข้ันตอนจ ำนวนมำกและมีกระบวนกำรท่ีซับซ้อน กำรพิจำรณำคุณสมบัติผู้ท่ีเข้ำรับ
กำรคัดเลือกใช้ระยะเวลำนำน เน่ืองจำกมีเอกสำรจ ำนวนมำก รวมท้ังภำคเอกชนหรือผู้รับจ้ำงยังขำดควำมรู้เก่ียวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ภำครัฐ
   2) บำงโครงกำรไม่มีผู้ย่ืนเสนอรำคำ ท ำให้ต้องเร่ิมต้นกระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงใหม่หรือประกำศเชิญชวนหลำยรอบ ส่งผลให้
กำรด ำเนินงำนเกิดควำมล่ำช้ำ
   3) มีกำรจ้ำงช่วงด ำเนินงำน เน่ืองจำกกำรประกวดรำคำด้วยระบบ e-Bidding เปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกำรทุกภูมิภำคเข้ำมำประกวด
รำคำได้ และหำกผู้ชนะกำรประกวดรำคำเป็นผู้ประกอบกำรท่ีไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ี มักจะท ำกำรจ้ำงช่วงกับผู้ประกอบกำรรำยเล็กในพ้ืนท่ี
ซ่ึงผู้รับจ้ำงช่วงส่วนใหญ่มีกำรรับงำนจ ำนวนมำกท ำให้มีปัญหำขำดสภำพคล่องด้ำนกำรเงิน แรงงำน และเคร่ืองจักร ส่งผลให้กำร
ด ำเนินงำนโครงกำรมีควำมล่ำช้ำ
   4) มีกำรอุทธรณ์ผลกำรพิจำรณำกำรประกวดรำคำในข้ันตอนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของกรมบัญชีกลำง
และบำงโครงกำรไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรในระดับพ้ืนท่ีให้ด ำเนินงำน
ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   1) โครงกำรขำดควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำน ท้ังในด้ำนบุคลำกร หรือสถำนท่ีด ำเนินโครงกำร 
   2) ด ำเนินโครงกำรโดยขำดข้อมูลท่ีเพียงพอส่งผลให้กำรด ำเนินโครงกำรไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำย 
ส่งผลให้ต้องมีกำรปรับเปล่ียนรำยละเอียดหรือยกเลิกกำรด ำเนินโครงกำร
   3) โครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำรภำคได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเป็นสัดส่วนค่อนข้ำงน้อย ท ำให้กำรจัดท ำแผนงำนบูรณำกำรภำค
ไม่ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำภำคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ผลการด าเนินงาน

   4) ปัญหำเร่ืองพ้ืนท่ีด ำเนินกำร เน่ืองจำกขำดควำมพร้อมของพ้ืนท่ีด ำเนินโครงกำร เช่น ประชำชนเจ้ำของพ้ืนท่ีเดิมไม่ยินยอมออกจำก
พ้ืนท่ี เป็นพ้ืนท่ีป่ำหรือพ้ืนท่ีสำธำรณประโยชน์ สถำนท่ีก่อสร้ำงอยู่ระหว่ำงกำรร้ือถอนหรือเคล่ือนย้ำยระบบสำธำรณูปโภค และสถำนท่ี
ฝึกอบรมมีไม่เพียงพอ เป็นต้น ส่งผลให้บำงโครงกำรต้องเปล่ียนสถำนท่ีด ำเนินงำน และบำงโครงกำรต้องใช้ระยะเวลำท ำให้ต้องมี
กำรสร้ำงควำมเข้ำใจและขอควำมร่วมมือจำกเจ้ำของพ้ืนท่ีเพ่ือด ำเนินโครงกำร รวมท้ังต้องเจรจำขอใช้พ้ืนท่ีจำกประชำชนท่ีอยู่ในบริเวณ
พ้ืนท่ีก่อสร้ำง เช่น กำรปรับปรุงถนน ซ่ึงมีเส้นทำงบำงส่วนผ่ำนชุมชนและมีตลำดนัด จึงจ ำเป็นต้องมีกำรช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจกับชุมชน
และวำงแผนกำรก่อสร้ำงเพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชน
   5) กำรด ำเนินโครงกำรในพ้ืนท่ีท่ีต้องด ำเนินกำรอย่ำงระมัดระวัง เช่น พ้ืนท่ีด ำเนินงำนเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นโบรำณสถำนเก่ำแก่ 
พ้ืนท่ีใกล้โบรำณสถำน พ้ืนท่ีมีประชำชนหรือนักท่องเท่ียวจ ำนวนมำก เป็นต้น
   6) ข้อจ ำกัดจำกเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง ท ำให้ต้องหยุด
กำรปฏิบัติงำนเป็นระยะ ไม่ต่อเน่ืองตำมแผนงำนท่ีก ำหนดไว้
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ข้อเสนอแนะ

   7) ควรมีกำรผ่อนปรนกำรใช้พ้ืนท่ีป่ำ หำกเป็นกำรด ำเนินโครงกำรท่ีเก่ียวกับกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
   8) กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงด้วยระบบ e-Bidding ควรมีเง่ือนไขท่ีรัดกุมและมีกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีกำรจ้ำงช่วงด ำเนินงำนได้
   9) ควรก ำหนดแผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกรอบกำรด ำเนินโครงกำรท่ีชัดเจน โดยศึกษำรำยละเอียดและระเบียบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ให้เกิดควำมเข้ำใจ นอกจำกน้ีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงท่ีด ำเนินกำรโดยส่วนกลำง ควรเข้ำใจบริบทและสภำพของพ้ืนท่ีด ำเนินกำร รวมท้ัง
ควรแต่งต้ังผู้แทนจำกพ้ืนท่ี (ประชำชนและเจ้ำหน้ำท่ีในพ้ืนท่ี) ร่วมเป็นคณะท ำงำน/กรรมกำร
   10) ส่วนรำชกำรควรให้ควำมส ำคัญกับกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และสถำบันกำรศึกษำ
ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้กำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น โครงกำรกำรพัฒนำท่ีเก่ียวเน่ืองกับกำรผลิต กำรแปรรูป 
และกำรตลำด ควรมีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวงอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงพำณิชย์ หอกำรค้ำ และสภำอุตสำหกรรม เพ่ือให้สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรผลิต
กำรแปรรูปและกำรตลำด ได้ตลอดห่วงโซ่กำรพัฒนำ เป็นต้น

   1) กำรจัดสรรงบประมำณต้องจัดสรรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค และแผนงำนโครงกำรท่ีได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
จะต้องเป็นโครงกำรท่ีมีควำมเช่ือมโยงตำมห่วงโซ่คุณค่ำกำรพัฒนำอย่ำงแท้จริง
   2) ก่อนกำรเสนอโครงกำร ส่วนรำชกำรควรมีกำรพิจำรณำตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำรท่ีเสนอ เพ่ือไม่ให้เกิดกำรยกเลิก
โครงกำรภำยหลังท่ีได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
   3) หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบโครงกำรควรด ำเนินโครงกำรท่ีมีควำมพร้อมท้ังด้ำนเทคนิค พ้ืนท่ีด ำเนินกำร แบบรูปรำยกำร รวมท้ังควรมี
กำรวิเครำะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ เพ่ือให้เกิดควำมคุ้มค่ำ และควำมย่ังยืนของโครงกำร
   4) ในกำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำร กรณีท่ีเป็นโครงกำรก่อสร้ำงต้องมีเอกสำรแสดงถึงควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำร อำทิ พ้ืนท่ีด ำเนินงำน
 และแบบรูปรำยกำร พร้อมท้ังควำมเหมำะสมและเป็นไปได้ทำงด้ำนเทคนิค กำยภำพ ช่วงเวลำ และงบประมำณ
   5) ควรมีกำรศึกษำและส ำรวจพ้ืนท่ีก่อสร้ำงโครงกำร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนออกแบบก่อสร้ำงมีควำมถูกต้องและวำงแผนกำรด ำเนินกำร
ได้อย่ำงเหมำะสม จะได้ไม่เสียเวลำในกำรด ำเนินกำรแก้ไข
   6) ควรจัดเตรียมงบประมำณเพ่ือกำรร้ือถอนส่ิงปลูกสร้ำงเดิม เช่น เสำไฟฟ้ำ ท่อประปำ โดยกำรเจรจำหรือก ำหนดข้อตกลงกับ
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบส่ิงปลูกสร้ำงเดิม

   7) ปัญหำจำกสภำพอำกำศ เช่น ปัญหำฝนตก น้ ำท่วม หรือฤดูมรสุม (พ้ืนท่ีเกำะ) เป็นต้น จึงไม่สำมำรถเข้ำพ้ืนท่ีเพ่ือด ำเนินโครงกำรได้
อย่ำงต่อเน่ือง รวมท้ังกรณีท่ีโครงกำรมีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตำมฤดูกำล เช่น โครงกำรฟ้ืนฟูป่ำชำยเลน ซ่ึงต้องด ำเนินกำร
ในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้กระบวนกำรด ำเนินงำนและเบิกจ่ำยงบประมำณมีควำมล่ำช้ำ ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนไม่สำมำรถส่งมอบงำน
แต่ละงวดได้ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด
   8) ปัญหำควำมไม่พร้อมของผู้รับจ้ำง เช่น ขำดผู้ช ำนำญงำน เคร่ืองมือเคร่ืองจักรมีไม่เพียงพอหรือมีสภำพช ำรุดและไม่ได้มำตรฐำน 
กำรขำดแคลนแรงงำน และผู้รับจ้ำงขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน เป็นต้น ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำกว่ำท่ีก ำหนด
   9) ปัญหำเร่ืองผู้เข้ำร่วมโครงกำร เน่ืองจำกกลุ่มเป้ำหมำยยกเลิกกำรเข้ำร่วมโครงกำร ส่งผลให้จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยไม่ครบตำมท่ี
ก ำหนด จ ำเป็นต้องจัดหำกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ิมเติม ท ำให้โครงกำรไม่สำมำรถแล้วเสร็จตำมท่ีก ำหนดได้
   10) ขำดกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงส่วนรำชกำร ท้ังระหว่ำงส่วนรำชกำรในพ้ืนท่ี และระหว่ำงส่วนรำชกำรส่วนกลำง
กับส่วนรำชกำรในพ้ืนท่ี เช่น กำรส ำรวจพ้ืนท่ีเพ่ือออกแบบก่อสร้ำงก ำแพงป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝ่ัง มีเฉพำะเจ้ำหน้ำท่ีจำกส่วนกลำง
เป็นผู้ด ำเนินงำน ไม่มีเจ้ำหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีร่วมเป็นคณะท ำงำน ส่งผลให้แบบท่ีก่อสร้ำงไม่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนท่ี
   11) กำรด ำเนินโครงกำรเป็นลักษณะต่อเน่ืองหรืออยู่ระหว่ำงรอผลผลิตจำกโครงกำรอ่ืน ซ่ึงล่ำช้ำกว่ำท่ีก ำหนด
   12) มีควำมจ ำเป็นต้องปรับเปล่ียนแบบหรือลักษณะกำรท ำงำนให้เหมำะสมกับสภำพควำมเป็นจริงของพ้ืนท่ี หรือให้ถูกต้อง
ตำมหลักวิชำกำรหรือหลักวิศวกรรม
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

276,055.1627 - - 276,055.1627 264,153.0108 95.69 264,297.6568 95.74
245,329.0961 - - 245,329.0961 247,038.0178 100.70 247,082.9719 100.71*

30,726.0666 - - 30,726.0666 17,114.9930 55.70 17,214.6849 56.03

          ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พบว่ำ ณ ส้ินปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562
งบประมำณท้ังส้ิน 276,055.1627 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 264,153.0108 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 95.69 และมีกำรก่อหน้ีแล้ว
จ ำนวน 264,297.6568 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 95.74

(23) แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หน่วยงานเจ้าภาพ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จ านวน 3 กระทรวง 5 หน่วยงาน

   ประชำชนได้รับบริกำรสำธำรณะอย่ำงมีประสิทธิภำพ

          - รำยจ่ำยประจ ำ จ ำนวน 245,329.0961 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 247,038.0178 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 100.70
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 247,082.9719 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 100.71
          - รำยจ่ำยลงทุน จ ำนวน 30,726.0666 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 17,114.9930 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 55.70
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 17,214.6849 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 56.03

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบส่ังซ้ือ(PO))

รวม
รำยจ่ำยประจ ำ

รำยจ่ำยลงทุน

หมำยเหตุ: *มีกำรโอนเปล่ียนแปลงระหว่ำงรำยจ่ำยประจ ำกับรำยจ่ำยลงทุน

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 แห่ง

แห่ง

 236

5,888

168

6,196

71.18

105.23

1.1.1
1.1.1.1 แห่ง         6,280          6,113 97.34

1.1.1.2 แห่ง(1)           498            287 57.63

1.1.2

1.1.2.1 แห่ง         6,280          5,608 89.30

1.1.2.2 แห่ง         6,280          7,061 112.44

1.1.3
1.1.3.1 แห่ง         6,280          5,287 84.19

1.1.3.2 แห่ง         6,280          7,271 115.78

1.1.4
1.1.4.1 แห่ง         6,280          6,213 98.93

1.1.4.2 แห่ง         6,220          7,441 119.63

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.3.1 ร้อยละ 80 ของจ ำนวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีผลกำรประเมิน LPA ด้ำนสังคมเพ่ิมข้ึน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3

ผลการด าเนินงาน (จ าแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการด าเนินงาน)

ผลการด าเนินงาน

เป้าหมายท่ี 1 ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีผล
การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance
Assessment : LPA) อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับรางวัลการบริหาร
จัดการท่ีดีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 แก้ไขข้อร้องเรียน หรือแจ้งผล
การด าเนินการได้ภายใน 15 วัน

แนวทางท่ี 1.1.1 การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.1 ร้อยละ 80 ของจ ำนวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีผลกำรประเมิน LPA ด้ำนกำรศึกษำเพ่ิมข้ึน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.2 ผลกำรทดสอบระดับชำติข้ันพ้ืนฐำน 
(O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ได้ค่ำเฉล่ีย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2

แนวทางท่ี 1.1.2 การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.1 ร้อยละ 80 ของจ ำนวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีผลกำรประเมิน LPA ด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.2.2 ร้อยละ 80 ของจ ำนวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีกำรปรับปรุงและซ่อมแซมถนนทำงหลวง
ท้องถ่ินตำมผลกำรตรวจสอบได้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70     

แนวทางท่ี 1.1.3 การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.3.2 ร้อยละ 80 ของจ ำนวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ
และกำรป้องกันโรค ไม่น้อยกว่ำ 7 กิจกรรม
แนวทางท่ี 1.1.4 การจัดบริการสาธารณะด้านส่ิงแวดล้อม
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.4.1 ร้อยละ 80 ของจ ำนวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีผลกำรประเมิน LPA ด้ำนส่ิงแวดล้อม
เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.4.2  ร้อยละ 80 ของจ ำนวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีจุดรวบรวมของเสียอันตรำยชุมชน
ท่ีถูกหลักวิชำกำรครบทุกหมู่บ้ำน/ชุมชน
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1.1.5
1.1.5.1 แห่ง         7,458          2,198 29.47

1.1.5.2 แห่ง         6,280          3,356 53.44

หมำยเหตุ

ปัญหาด้านการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.5.1 ร้อยละ 95 ของจ ำนวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีโครงกำรพัฒนำจำกกำรประชุมประชำคม
ท้องถ่ินหรือแผนชุมชนมำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.5.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีรำยได้
ท่ีจัดเก็บเองเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 2
(1) พิจำรณำจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดกำรศึกษำระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
   1) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปรับแบบรำยละเอียดและจัดท ำประมำณกำรรำคำใหม่ เพ่ือใช้ในกำรก ำหนดรำคำกลำงโครงกำร
และจัดซ้ือจัดจ้ำง ท ำให้ไม่สำมำรถเร่ิมกระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงได้ทันทีเม่ือได้รับแจ้งจัดสรรงบประมำณ
   2) ไม่มีผู้รับจ้ำงเข้ำมำย่ืนเสนอรำคำในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) หรือเข้ำมำเสนอรำคำเพียงรำยเดียวท ำให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเจ้ำของโครงกำรจะต้องเร่ิมกระบวนกำร e-Auction ใหม่
   3) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปรับแบบรำยละเอียดระหว่ำงกำรก่อสร้ำงโครงกำร ท ำให้กำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมงวดงำนในสัญญำ
ไม่เป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

แนวทางท่ี 1.1.5 การจัดบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

   1) งบประมำณในส่วนของเงินรำงวัลส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีได้รับมำท้ังก้อน ซ่ึงในส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรคัดเลือกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีในแต่ละปี จะต้องโอนเปล่ียนแปลงเพ่ือมำใช้ในกำรด ำเนินกำรคัดเลือก 
   2) จังหวัดส่งแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณในระดับจังหวัดล่ำช้ำ ส่งผลให้ไม่ทันตำมกรอบก ำหนดเวลำกำรพิจำรณำ
แผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีในระดับจังหวัด
   3) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มีควำมพร้อมในกำรจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรขอรับกำรอุดหนุนงบประมำณโครงกำร ส่งผลให้
โครงกำรไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ
ข้อเสนอแนะ
   1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย (Policy Changes)
   ควรมีกำรก ำหนดมำตรกำรกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรโครงกำร โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน ตำมแบบฟอร์มท่ีก ำหนดพร้อมท้ังลงพ้ืนท่ี ติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรและให้ข้อเสนอแนะต่อกำรบริหำรจัดกำรระบบ
เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยในกำรจัดสรรงบประมำณ นอกจำกน้ี ได้ใช้กลไกกำรท ำงำนของหน่วยงำนในระดับภูมิภำค
ของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำค และส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัด ติดตำมและประเมินผล โดยให้รำยงำนมำยังส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
เพ่ือรวบรวมและจัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยส ำหรับปรับปรุงกระบวนกำรจัดท ำและพิจำรณำแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณในระดับจังหวัดและโครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณในระดับจังหวัดต่อไป
   2) ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรด ำเนินงำน (Project Implementation)
   ควรมีกำรก ำหนดให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ซ่ึงมี
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำน ส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำค และส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดเป็นกรรมกำรท ำ
หน้ำท่ีในกำรติดตำมและประเมินผลแผนงำนและโครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณในระดับจังหวัด
และรำยงำนคณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมแห่งชำติอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำกำรอุดหนุนงบประมำณส ำหรับกำรจัดกำร
ปัญหำขยะมูลฝอยและน้ ำเสียภำยใต้แผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณในระดับจังหวัดต่อไป
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

27,579.6011 - - 27,579.6011 18,321.9977 66.43 25,371.9658 92.00
6,346.3142 - - 6,346.3142 5,585.1648 88.00 6,458.2594 101.76*

21,233.2869 - - 21,233.2869 12,736.8329 59.99 18,913.7064 89.08

          ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พบว่ำ ณ ส้ินปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561– 30 กันยำยน 2562
งบประมำณท้ังส้ิน 27,579.6011 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 18,321.9977 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 66.43 และมีกำรก่อหน้ีแล้ว
จ ำนวน 25,371.9658 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 92.00

(24) แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

หน่วยงานเจ้าภาพ
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จ านวน 1 กระทรวง 94 หน่วยงาน

          - รำยจ่ำยประจ ำ จ ำนวน 6,346.3142 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 5,585.1648 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 88.00
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 6,458.2594 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 101.76
          - รำยจ่ำยลงทุน จ ำนวน 21,233.2869 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 12,736.8329 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 59.99
และมีกำรก่อหน้ีแล้ว จ ำนวน 18,913.7064  ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 89.08

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
รายจ่าย

วงเงินตาม
 พ.ร.บ. 

พ.ร.บ.
งบประมาณ

เพ่ิมเติม
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ 
รวมวงเงิน

งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย ก่อหน้ี (เบิกจ่าย+ใบส่ังซ้ือ(PO))

รวม
รำยจ่ำยประจ ำ

รำยจ่ำยลงทุน

หมำยเหตุ: *มีกำรโอนเปล่ียนแปลงระหว่ำงรำยจ่ำยประจ ำกับรำยจ่ำยลงทุน

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)
   ระดับรำยได้ของประชำชนเพ่ิมข้ึน โดยช่องว่ำงของผลิตภัณฑ์มวลรวมระหว่ำงพ้ืนท่ีลดลง และเมืองศูนย์กลำงของจังหวัดท่ีได้รับ
กำรพัฒนำเป็นเมืองน่ำอยู่เพ่ิมข้ึน
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1

1.1 ร้อยละ 2    -(1) -

1.2 เมือง 76    -(2) -

1.1.1

1.1.1.1 ร้อยละ               1     - (3) -

1.1.1.2 ร้อยละ               2     -(4) -

1.1.1.3 ร้อยละ               1     -(5) -

1.1.2
1.1.2.1 ร้อยละ 0.50     -(6) -

1.1.3

1.1.3.1 รำยได้จำก
กำรท่องเท่ียว

(บำท)

ไม่น้อยกว่ำ
3 ล้ำนล้ำน

บำท

    -(7) -

1.1.4
1.1.4.1 ร้อยละ             10     -(8) -

1.1.4.2 ร้อยละ             15     -(9) -

1.1.4.3 ร้อยละ               1     -(10) -

1.1.4.4 จังหวัด             76     -(11) -

1.1.4.5 ร้อยละ             50     -(12)

1.1.4.6 ร้อยละ               1     -(13) -

แนวทางท่ี 1.1.1 เพ่ิมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า
การลงทุน

ผลการด าเนินงาน (จ าแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการด าเนินงาน)

ผลการด าเนินงาน

เป้าหมายท่ี 1 พ้ืนท่ีภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถ
ในการแข่งขัน
ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.1 อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2  
ตัวช้ีวัดเป้าหมายท่ี 1.2 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดท่ีได้รับ
การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากข้ึน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมือง

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.4.4 ประชำชนได้รับบริกำรสุขภำพ
อย่ำงท่ัวถึง

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.1  อัตรำกำรขยำยตัวมูลค่ำกำรค้ำ 
ร้อยละ 1
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.2 อัตรำกำรขยำยตัวกำรลงทุน 
ร้อยละ 2
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.1.3 อัตรำกำรขยำยตัวกำรค้ำชำยแดน
ร้อยละ 1
แนวทางท่ี 1.1.2 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี1.1.2.1 อัตรำกำรขยำยตัวมูลค่ำผลผลิต
ภำคเกษตร ร้อยละ 0.5
แนวทางท่ี 1.1.3 เพ่ิมศักยภาพภาคการท่องเท่ียว
และการบริการ
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.3.1 รำยได้จำกกำรท่องเท่ียวและบริกำร
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10

แนวทางท่ี 1.1.4 การพัฒนาด้านสังคม
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.4.1 ประชำกรท่ีอยู่ใต้เส้นควำมยำกจน 
ไม่เกิน ร้อยละ 10

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.4.2 รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ OTOP
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 15
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.4.3 จ ำนวนผู้มีรำยได้น้อยลดลง       
ร้อยละ 1

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.4.5 สัดส่วนของนักเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพ้ืนฐำน (O-NET)
แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.4.6 อัตรำผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุจรำจร
ลดลง ร้อยละ 1
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ล าดับท่ี หน่วยนับ แผน ผล
เปรียบเทียบ

ร้อยละ 
(ผล/แผน)

1.1.4.7 ร้อยละ             88     92.00(14) 104.55

1.1.5

1.1.5.1 ร้อยละ             77     -(15) -
1.1.5.2 ร้อยละ             98     -(16) -

1.1.5.3 ร้อยละ 0.01     -(17) -
1.1.5.4 ร้อยละ             15     -(18) -

1.1.5.5 ร้อยละ 0.50     -(19) -

1.1.5.6 ร้อยละ  ไม่น้อยกว่ำ
60

    -(20) -

1.1.6
1.1.6.1  

ร้อยละ
ร้อยละ

 
60
10

 
-(21)

-(21)

 
-
-

1.1.6.2 ร้อยละ             70     -(22) -

1.1.6.3 ร้อยละ             80     -(23) -

1.1.6.4 ร้อยละ             60     -(24) -

หมำยเหตุ

แนวทางท่ี 1.1.6 การรักษาความม่ันคงและความสงบ

ผลการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.4.7 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรบริหำร
จัดกำรยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 88
แนวทางท่ี 1.1.5 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.5.1 คุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 77
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.5.2 จ ำนวนวันท่ีปริมำณฝุ่นละออง
ขนำดเล็กเฉล่ียรำยวันอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน ร้อยละ 98
ของจ ำนวนวัน
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.5.3 พ้ืนท่ีป่ำไม้ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.01
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.5.4 ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสีย
อันตรำยชุมชนได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้อง ร้อยละ 15

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.5.5 กำรใช้พลังงำนทดแทนเพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 0.5
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.5.6 พ้ืนท่ีเส่ียงจำกภัยธรรมชำติได้รับ 
กำรป้องกันควำมเสียหำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.6.1 กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
 - จ ำนวนหมู่บ้ำนสีขำว ร้อยละ 60
 - จ ำนวนหมู่บ้ำนสีแดง ร้อยละ 10

ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.6.2 อัตรำกำรเกิดอำชญำกรรมลดลง 
ร้อยละ 70
ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.6.3 กำรแก้ไขปัญหำกำรก่อเหตุรุนแรง
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้   
 - จ ำนวนหมู่บ้ำนท่ีไม่มีกำรก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีร้อยละ 80
                          ตัวช้ีวัดแนวทำงท่ี 1.1.6.4 ควำมส ำเร็จในกำรสร้ำง
ควำมปรองดองในพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60
(1) อัตรำกำรขยำยตัวมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ในปี พ.ศ. 2559 เฉล่ียร้อยละ 3 (ผลิตภัณฑ์ภำคและจังหวัดแบบปริมำณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2560) 
จะเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดของปี พ.ศ. 2562 ได้ในปี พ.ศ. 2565 โดยปัจจุบันส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
(2) เป็นตัวช้ีวัดตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับท่ี 12 ยังไม่ได้ก ำหนดหน่วยงำนรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
(3) เป็นตัวช้ีวัดตำมยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงย่ังยืน จะสำมำรถวัดผลควำมส ำเร็จได้ในปี พ.ศ. 2565
โดยปัจจุบันส ำนักงำนคลังจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
(4) เป็นตัวช้ีวัดตำมยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงย่ังยืน จะสำมำรถวัดผลควำมส ำเร็จได้ในปี พ.ศ. 2565
โดยปัจจุบันส ำนักงำนคลังจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล 
(5) เป็นตัวช้ีวัดจ ำเพำะพ้ืนท่ี จะวัดในระดับ Agenda Benchmarking
(6) เป็นตัวช้ีวัดตำมยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงย่ังยืน จะสำมำรถวัดผลควำมส ำเร็จได้ในปี พ.ศ. 2565
โดยปัจจุบันส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
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(7) เป็นตัวช้ีวัดตำมยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงย่ังยืน (ตัวช้ีวัดในแผนฯ ฉบับท่ี 12) ก ำหนดไว้เม่ือส้ินแผน
ฉบับท่ี 12 มีรำยได้จำกกำรท่องเท่ียวไม่ต่ ำกว่ำ 3 ล้ำนล้ำนบำท ในปี พ.ศ. 2560 มีรำยได้จำกกำรท่องเท่ียว 1.8 ล้ำนล้ำนบำท (ท่ีมำ : กระทรวงกำร
ท่องเท่ียวและกีฬำ) จะสำมำรถวัดผลควำมส ำเร็จได้ในปี พ.ศ. 2565 โดยปัจจุบันส ำนักงำนสถิติแห่งชำติเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
(8) เป็นตัวช้ีวัดตำมยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหล่ือมล้ ำในสังคม (ด้ำนสังคม) ประชำกรท่ีอยู่ใต้เส้นควำมยำกจน
ปี พ.ศ.2560 ท้ังหมด 42 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 55.26  (ตัวช้ีวัดกำรพัฒนำระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ธันวำคม 2561) จะเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดของปี 
พ.ศ. 2562 ได้ในปี พ.ศ. 2565 ปัจจุบันรวบรวมข้อมูลโดยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (แหล่งท่ีมำ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ)
(9) เป็นตัวช้ีวัดตำมยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหล่ือมล้ ำในสังคม (ด้ำนสังคม) (ตัวช้ีวัดในแผนฯ ฉบับท่ี 12) จะสำมำรถวัดผล
ควำมส ำเร็จได้ ในปี พ.ศ. 2565 โดยปัจจุบัน กรมพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
(10) จะสำมำรถวัดผลควำมส ำเร็จได้ ในปี พ.ศ. 2565 โดยปัจจุบันกรมพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
(11) เป็นตัวช้ีวัดตำมยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหล่ือมล้ ำในสังคม (ด้ำนสังคม) เป็นตัวช้ีวัดต่อเน่ืองตำมแผนฯ ฉบับท่ี 11 
จะสำมำรถวัดผลควำมส ำเร็จได้ ในปี พ.ศ. 2565 โดยปัจจุบันกระทรวงสำธำรณสุขเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
(12) เป็นตัวช้ีวัดตำมยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ เป็นตัวช้ีวัดต่อเน่ืองตำมแผนฯ ฉบับท่ี 11 จะสำมำรถวัดผล
ควำมส ำเร็จได้ ในปี พ.ศ. 2565 โดยปัจจุบันส ำนักงำนสถิติแห่งชำติเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
(13) จ ำนวนผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุทำงถนนของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง โดยในปี พ.ศ. 2561 มีผู้เสียชีวิตจ ำนวน 22,491 คน จะสำมำรถวัดผลได้
ในปี พ.ศ. 2565 (รำยงำนประชำชน ประจ ำปี พ.ศ. 2561) โดยปัจจุบันศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
กระทรวงมหำดไทยเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
(14) ผลกำรเบิกจ่ำย ณ ส้ินปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยกรมบัญชีกลำง
(15) จะเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดของปี พ.ศ. 2562 ได้ในปีพ.ศ. 2565 โดยปัจจุบันกรมควบคุมมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล 
(16) อัตรำกำรเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีป่ำไม้ในจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 ค่ำกลำงประเทศ เท่ำกับร้อยละ 0.12 (ตัวช้ีวัดกำรพัฒนำระดับจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ธันวำคม 2561) จะเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดของปี พ.ศ. 2562 ได้ในปี พ.ศ. 2565 โดยปัจจุบันส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล 
(17) สัดส่วนปริมำณขยะท่ีก ำจัดถูกต้องต่อปริมำณขยะท่ีเกิดข้ึน ปี พ.ศ. 2560 ค่ำกลำงประเทศ เท่ำกับร้อยละ 29.46 (ตัวช้ีวัดกำรพัฒนำระดับจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ธันวำคม พ.ศ. 2561) จะเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดของปี พ.ศ. 2562 ได้ในปี พ.ศ. 2565 โดยปัจจุบันส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล) 
(18) จะสำมำรถวัดผลควำมส ำเร็จได้ในปี พ.ศ. 2565 โดยปัจจุบันกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำนเป็นผู้รับผิดชอบ
ข้อมูล
(19) จะสำมำรถวัดผลควำมส ำเร็จได้ในปี พ.ศ. 2565 โดยปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กระทรวงมหำดไทยเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
(20) จะสำมำรถวัดผลควำมส ำเร็จได้ในปี พ.ศ. 2565 โดยปัจจุบันกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทยเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล 
(21) จะสำมำรถวัดผลควำมส ำเร็จได้ในปี พ.ศ. 2565 โดยปัจจุบันกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทยเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล 
(22) จะสำมำรถวัดผลควำมส ำเร็จได้ในปี พ.ศ. 2565 โดยปัจจุบันส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ และกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย
เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล 
(23) เป็นตัวช้ีวัดจ ำเพำะพ้ืนท่ีจะวัดในระดับ Agenda Benchmarking
(24) จะสำมำรถวัดผลควำมส ำเร็จได้ในปี พ.ศ. 2565 โดยปัจจุบันกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทยเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

   1) ปัญหำในกระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กรณีไม่มีผู้รับจ้ำงหรือมีผู้เสนอรำยเดียว ต้องด ำเนินกำรเพ่ิมข้ันตอนส่งเร่ืองไปยังคณะกรรมกำร
พิจำรณำอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
ปัญหาด้านการด าเนินงาน
   1) กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องด ำเนินกำรตำมข้ันตอนมำกกว่ำ
หน่วยรำชกำรท่ัวไป ท้ังกลไกของคณะกรรมกำรระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภำค และระดับชำติ โดยช่วงท่ีผ่ำนมำอยู่ระหว่ำง
กำรเปล่ียนผ่ำนรัฐบำล ท ำให้มีบำงโครงกำรท่ีต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก อ.ก.บ.ภ./ก.บ.ภ. ยังไม่ได้รับกำรพิจำรณำ 
   2) ควำมไม่พร้อมของโครงกำร เช่น อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต ขอใช้พ้ืนท่ีจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง
ข้อเสนอแนะ
   1) ควรด ำเนินกำรจัดโครงกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน เพ่ือรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ ซ่ึงน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำให้สำมำรถบริหำรงบประมำณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
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