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	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 สถานะทางเศรษฐกิจ 

และสงัคมของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ทางการค้าของโลกและการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 รัฐบาลไทยได้มีมาตรการ 
ท้ังทางด้านการเงินและการคลังท่ีจะบรรเทาปัญหาและ 

ลดความเดือดร้อนของประชาชน	และเมือ่ถงึท่ีสุดก็ได้ประกาศ 

สถานการณ์ฉุกเฉิน	 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	
	 จากสถานการณ์ดังกล่าว	 ส�านักงบประมาณในฐานะ 

หน่วยงานกลางท่ีเป็นหนึ่งในกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตร์ชาติ	 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 12	
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สารผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ

แผนการปฏรูิปประเทศ	และนโยบายรัฐบาล	ได้ตระหนกัถงึ 
ความส�าคัญของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ	 เพ่ือให้ 
เกิดประโยชน์ต่อการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคม	 รวมถึงการแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศได  ้

อย่างทันสถานการณ์	 ซึ่งในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 
มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้	
	 1.	 บริหารงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	2563	วงเงิน	3,200,000	ล้านบาท	จ�าแนกเป็น 

รายจ่ายประจ�า	 จ�านวน	2,403,694.4	 ล้านบาท	 และ 

รายจ่ายลงทุน	จ�านวน	644,425.7	ล้านบาท	โดยได้เร่งรัด 

ให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
เป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล	 รวมท้ัง	 มีมาตรการให้
หน่วยรับงบประมาณปรับแผนการปฏบิติังานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือไปด�าเนนิการท่ีก่อให้เกิดการใช้จ่าย
ในระดับชุมชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต 

รายย่อย	 มีการจ้างงาน	 อีกท้ังได้จัดท�าพระราชบัญญัติ 

โอนงบประมาณรายจ่าย	พ.ศ.	2563	จ�านวน	88,452.6	 
ล้านบาท	โดยโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	 2563	 ของหน่วยรับงบประมาณเป็นบางรายการ	 
ไปต้ังไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง	 รายการเงิน 

ส�ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น	 เพ่ือน�าไปจัดสรร 
ให้หน่วยรับงบประมาณท่ีมคีวามจ�าเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณ 

ในการด�าเนินการแก้ไขปัญหา	 เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 และ
ปัญหาภัยพิบัติ	 ภัยแล้ง	 อุทกภัย	 หรือกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน
หรือจ�าเป็นอื่น
	 2.	 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย 

งบประมาณรายจ ่ายประจ�าป ี 	 พ.ศ.	 2563	 ของ 
หน่วยรับงบประมาณ	 โดยมีผลการเบิกจ่าย	 จ�านวน	
2,943,859.92	 ล้านบาท	 (คิดเป็นร้อยละ	 92	 ของ
วงเงินงบประมาณ	3,200,000	ล้านบาท)	มีการเบิกจ่าย 

รวมก่อหนี้ผูกพัน	 จ�านวน	 3,158,669.08	 ล้านบาท	 

คิดเป็นร้อยละ	98.71	ของวงเงนิงบประมาณ	และติดตาม
ประเมินผลงบประมาณแผนงานบูรณาการ	 และโครงการ
ส�าคัญของรัฐบาล	เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ	 เกิดความคุ้มค่า	 เกิดผลสัมฤทธ์ิ	 และ 

ตรวจสอบได้
	 3.	 ด�าเนินการในด้านอื่นๆ	 เช่น	 การจัดท�าบัญชี
นวัตกรรมไทยและประกาศนวัตกรรมไทย	จ�านวน	43	ฉบบั	
รวมผลงาน	439	ผลงาน	3,204	รายการ	เพ่ือให้หน่วยรับ 

งบประมาณน�าไปใช้ประโยชน์	 และการพัฒนาบุคลากร
ด้านการงบประมาณ	 โดยจัดให้มีหลักสูตรนักบริหาร 
การงบประมาณระดับสูง	 (นงส.)	 แก่บุคลากรภาครัฐและ
ภาคเอกชน
	 4.	 วางแผนและจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
งบประมาณ	พ.ศ.	 2564	 โดยส�านักงบประมาณร่วมกับ 

หน่วยรับงบประมาณ	ได้จัดท�างบประมาณภายใต้ยทุธศาสตร์ 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	จ�านวน	6	ยทุธศาสตร์	 
และรายการค่าด�าเนินการภาครัฐ	 โดยให้ความส�าคัญกับ
การจัดท�างบประมาณลักษณะบูรณาการใน	3	 มิติ	 ได้แก	่ 
มติิกระทรวง/หน่วยงาน	(Function)	มติินโยบาย	(Agenda)	
และมิติพื้นที่	(Area)	วงเงิน	3,285,000	ล้านบาท
	 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการงบประมาณของ
ประเทศที่เป็นไปตามหลักของกฎหมาย	ค�านึงถึงจริยธรรม	
คุณธรรม	 ภายใต้พ้ืนฐานของผลประโยชน์ประเทศชาติ	 
จะเป็นพลังส�าคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้มี 
ความเจริญเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนื	สดุท้ายนี	้ผมขอขอบคุณ 

ผูบ้ริหาร	เจ้าหน้าท่ี	ท้ังของส�านกังบประมาณและหน่วยรับ 

งบประมาณ	 ท่ีได้ร่วมกันปฏบิติังานจนประสบความส�าเร็จ
ด้วยดี	มา	ณ	โอกาสนี้ด้วย

นายเดชาภิวัฒน์	ณ	สงขลา 
ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
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รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ

นางวิยดา โชติรัตนะศิริ
รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ

นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์
รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ

หม่อมราชวงศ์ รณจักร์ จักรพันธ์ุ
รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
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นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ

นายสมมิตร โตรักตระกูล
รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ

นายอนันต์ แก้วก�าเนิด
รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
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ที่ปรึกษาส�านักงบประมาณ

นายบุญชู ประสพกิจถาวร
ที่ปรึกษาส�านักงบประมาณ

นางอลิสา ปิ่นประเสริฐ
ที่ปรึกษาส�านักงบประมาณ

นางสาวรัชนี เครือรัตน์
ที่ปรึกษาส�านักงบประมาณ

นายกรณินทร์ กาญจโนมัย
ที่ปรึกษาส�านักงบประมาณ
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นายพยุงศักดิ์ ครเจริญ
ที่ปรึกษาส�านักงบประมาณ

นางดรงค์รัตน์ กล้าหาญ
ที่ปรึกษาส�านักงบประมาณ

นายยุทธนา สาโยชนากร
ที่ปรึกษาส�านักงบประมาณ

นางสาวกนกรัตน์ ขุนทอง
ที่ปรึกษาส�านักงบประมาณ
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ผู้อ�านวยการส�านักงาน กอง ศูนย์ สถาบัน และกลุ่ม

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ

นายเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ

นางพันพร โตวิริยะเวช
ผู้อ�านวยการ	

ส�านักงานผู้อ�านวยการ

นายนิรันดร จอมทอง
ผู้อ�านวยการ	

กองกฎหมายและระเบียบ
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ผู้อ�านวยการส�านักงาน กอง ศูนย์ สถาบัน และกลุ่ม

นางกนกพรรณ อ่อนนุช
ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณ	

เขตพื้นที่	๑

นางสาวอรรจนา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา 
ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณ	

เขตพื้นที่	๔

นางกนกกร เจริญพงศ์
ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณ	

เขตพื้นที่	๒

นายพลากร ม่วงพันธ์
ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณ	

เขตพื้นที่	๕

นายวิศนุเวศ เศวตนันทน์
ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณ		

เขตพื้นที่	๓

นายมหิทธิ จันทรฉายะ
ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณ		

เขตพื้นที่	๖
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นางสาวสรรศิริ บ�ารุงชีพ
ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณ	

เขตพื้นที่	๗

นางสาวศรินทิพย์ ธนวิจิตรพันธ์
ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณ	

เขตพื้นที่	๑๐

นางศันสนีย์ ปริภัณฑ์ยุคนธร
ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณ	

เขตพื้นที่	๘

นางสาวเกศแก้ว วิจารณกรณ์
ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณ	

เขตพื้นที่	๑๑

นายพร้อมพงศ์ พฤกธารา
ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณ	

เขตพื้นที่	๙

นางสาวระวีวรรณ จุมพล
ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณ	

เขตพื้นที่	๑๒

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กอง ศูนย์ สถาบัน และกลุ่ม
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นายวีรศักดิ์ นิจสุนกิจ
ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณ	

เขตพื้นที่	๑๓

นายวราวุธ กุลสิงห์
ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณ	

เขตพื้นที่	๑๖

นางสาวจิรภัทรา ชิวปรีชา
ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณ	

เขตพื้นที่	๑๔

นางนิยะดา อภิชาติกาญจนากุล
ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณ	

เขตพื้นที่	๑๗

นางสาวจินตนา กังสพฤฒิกุล
ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณ	

เขตพื้นที่	๑๕

นางธัญภา เปมานุลักษ์
ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณ	

เขตพื้นที่	๑๘
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นายชุมพล เด็จดวง
ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณ	

ด้านการบริหาร

นางสาวเพ็ญแข จันทร์สว่าง
ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณ	

ด้านเศษฐกิจ	๑

นางสาวมัทนา เจริญศรี
ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณ	

ด้านความมั่นคง	๑

นายอดิศร กิจขยัน
ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณ	

ด้านเศรษฐกิจ	๒

นางสาวทัดระวี พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณ	

ด้านความมั่นคง	๒

นายธีรเดช ถิรพร
ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณ	

ด้านเศรษฐกิจ	๓

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กอง ศูนย์ สถาบัน และกลุ่ม
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ว่าที่ ร.ต. กิติศักดิ์ ปั้นประดิษฐ์
ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณ	

ด้านเศรษฐกิจ	๔

นายน้อง เจริญนาค
ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณ	

ด้านสังคม	๓

นางมัลลิกา ภูษาทอง
ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณ	

ด้านสังคม	๑

นายอนันต์ ปานคล้าย
ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณ	

ด้านสังคม	๔

นางอมรรัตน์ ภูมิวสนะ
ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณ		

ด้านสังคม	๒

นายสารสิน ศิริถาพร
ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณ	

เพื่อการบูรณาการงบประมาณเขตพื้นที่
และการบูรณาการงบประมาณ	

ในการบริหารราชการในต่างประเทศ
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นายคงศักดิ์ บูรณะกุล
ผู้อ�านวยการ	

กองจัดท�างบประมาณองค์การบริหาร	
รูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

นางสาวเปรมใจ ชูปรีชา
ผู้อ�านวยการ	

กองประเมินผล	๒

นางสาวประนิอร เตียวตรานนท์
ผู้อ�านวยการ	

กองนโยบายงบประมาณ

นายสุพัฒน์ นาครัตน์
ผู้อ�านวยการ	

กองพัฒนาระบบงบประมาณ	
และการจัดการ

นายอภิชาติ รัตนราศรี
ผู้อ�านวยการ	

กองประเมินผล	๑

นายอนุชา ภาระนันท์
ผู้อ�านวยการ	

กองมาตรฐานงบประมาณ	๑

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กอง ศูนย์ สถาบัน และกลุ่ม
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นางสาวรุ่งทิพย์ ลิมปาภินันท์
ผู้อ�านวยการ	

กองมาตรฐานงบประมาณ	๒

นางพลินี เตชะมวลไววิทย์
ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร	

ด้านการงบประมาณ

นางเพชรัตน์ เสรีพันธ์พานิช
ผู้อ�านวยการ	

กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ

นางอภิญญา กะสีวัฒน์
ผู้อ�านวยการ	

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายชูเกียรติ ช่วงชัยชัชวาล
ผู้อ�านวยการ	

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางปวิตรา ธรรมศิริ
ผู้อ�านวยการ	

กลุ่มตรวจสอบภายใน
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✓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่และอ�านาจ 
✓ โครงสร้าง 
✓ อัตราก�าลัง 
✓ งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่
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๑.	 เสนอแนะและให้ค�าปรึกษาแนะน�าในด้านการงบประมาณแก่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ
๒.	 จัดท�างบประมาณรายจ่ายที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายนโยบายของรัฐบาล		
	 โดยค�านึงถึงวินัยทางการคลัง	และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	
๓.	 บริหารจัดการงบประมาณ	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า	ให้บรรลุเป้าหมาย		
	 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนที่ก�าหนดไว้	
๔.	 ติดตามประเมินผลและรายงานผลความส�าเร็จของการด�าเนินงาน	
	 จากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ

พันธกิจ

หน้าที่และอ�านาจ

วิสัยทัศน์

1.	 ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	
2.	 เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐ 
	 และแนวทางการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติต่อคณะรัฐมนตรี
3.	 ให้ค�าปรึกษาแนะน�าในการจัดท�างบประมาณที่สอดคล้องกับการงบประมาณแก่ส่วนราชการ 
	 และรัฐวิสาหกิจ
4.	 จัดท�างบประมาณรายจ่ายโดยค�านึงถึงวินัยทางการคลังและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
5.	 จัดท�าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีและร่างพระราชบัญญัต ิ
	 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
6.	 จัดท�าข้อเสนอเพิ่มหรือลดการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ ์
	 และก�าลังเงินของแผ่นดินต่อคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี
7.	 บริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า	ให้บรรลุเป้าหมาย 
	 และผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนที่ก�าหนดไว้
8.	 ติดตามผล	ประเมินผล	และรายงานผลความส�าเร็จของการด�าเนินงานของส่วนราชการ 
	 และรัฐวิสาหกิจต่อคณะรัฐมนตรี
9.	 จัดท�ารายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
10.	เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในด้านการงบประมาณและด้านอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
11.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของส�านักงบประมาณ 
	 หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักงบประมาณ ส�านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๙  
ได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของส�านักงบประมาณไว้ ดังนี้

ส�ำนกังบประมำณเป็นหน่ึงในกลไกท่ีส�ำคัญ 

ในกำรขับเคล่ือนนโยบำยรัฐบำลทีทั่นสมัยและเช่ือถือได้

17



โครงสร้าง

หมายเหตุ	: - - - -	 หมายถึงโครงสร้างที่ได้ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน

ส�านักงาน	
ผู้อ�านวยการ

กองจัดท�า	
งบประมาณ	

ด้าน	
การบริหาร

กองจัดท�า	
งบประมาณ	
ด้านเศรษฐกิจ	

๑

กองจัดท�า	
งบประมาณ	
ด้านสังคม		

๑

กองจัดท�างบประมาณเพื่อการบูรณาการ
งบประมาณเขตพื้นท่ี	และการบูรณาการ

งบประมาณในการบริหารราชการในต่างประเทศ

กอง	
ประเมินผล		

๑

กอง	
ยุทธศาสตร	์

การ	
งบประมาณ

กองกฎหมาย
และระเบียบ

กองจัดท�า	
งบประมาณ	

ด้าน	
ความมั่นคง		

๑

กองจัดท�า	
งบประมาณ	
ด้านเศรษฐกิจ	

๒

กองจัดท�า	
งบประมาณ	
ด้านสังคม		

๒

กอง	
ประเมินผล		

๒

ศูนย	์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองนโยบาย	
งบประมาณ

กองจัดท�า	
งบประมาณ	

ด้าน	
ความมั่นคง		

๒

กองจัดท�า	
งบประมาณ	
ด้านเศรษฐกิจ	

๓

กองจัดท�า	
งบประมาณ	
ด้านสังคม		

๓

กองจัดท�า	
งบประมาณ	
เขตพื้นที่		
๑	-	๑๑

กองจัดท�า	
งบประมาณ	
เขตพื้นที่		
๑๒	-	๑๘

กอง	
มาตรฐาน	
งบประมาณ		

๑

สถาบัน	
พัฒนา	
บุคลากร		
ด้านการ	
งบประมาณ

กองพัฒนา
ระบบ	

งบประมาณและ
การจัดการ

กองจัดท�า
งบประมาณ

องค์การบริหาร
รูปแบบพิเศษ
และรัฐวิสาหกิจ

กองจัดท�า	
งบประมาณ	
ด้านเศรษฐกิจ	

๔

กองจัดท�า	
งบประมาณ	
ด้านสังคม		

๔

กอง	
มาตรฐาน	
งบประมาณ		

๒

ส�านักงบประมาณ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน
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๙๓๗๓

๘๔๐

บร�หาร อำนวยการ ว�ชาการ ทั่วไป

ข�าราชการ

ลูกจ�างประจำ

พนักงานราชการ

อัตราก�าลัง

*	ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563

จ�าแนกประเภท ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการ

ข้าราชการจ�าแนกประเภท ต�าแหน่ง และเพศ

ประเภทอัตราก�าลัง รวม (คน) ชาย (คน) หญิง (คน)

ข้าราชการ 840 245 595

ลูกจ้างประจ�า 73 43 30

พนักงานราชการ 93 31 62

รวม ๑,๐๐๖ ๓๑๙ ๖๘๗
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บุคลากรส�านักงบประมาณจ�าแนกตามระดับการศึกษา

๑๐

ต่ำกว่าปร�ญญาตร� ปร�ญญาตร� ปร�ญญาโท ปร�ญญาเอก

ประเภท ระดับต�าแหน่ง จ�านวนต�าแหน่ง (คน) ชาย (คน) หญิง (คน)
บริหาร สูง	 (บส.) 7 3 4

ต้น	 (บต.) 1 1 -
อ�านวยการ สูง	 (อส.) 33 18 15
วิชาการ ทรงคุณวุฒิ	 (ทว.) 7 5 2

เชี่ยวชาญ	 (ชช.) 31 11 20
ช�านาญการพิเศษ	 (ชพ.) 155 49 106
ช�านาญการ	 (ชก.) 257 63 194
ปฏิบัติการ	 (ปก.) 258 89 169

ทั่วไป อาวุโส	 (อว.) 13 1 12
ช�านาญงาน	 (ชง.) 68 - 68
ปฏิบัติงาน	 (ปง.) 10 5 5

รวม 840 ๒4๕ ๕๙๕
*	ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563

หน่วย	:	คน
ประเภทอัตราก�าลัง รวม ต�่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ข้าราชการ 840 31 233 566 10
ลูกจ้างประจ�า 73 60 13 - -
พนักงานราชการ 93 12 76 5 -
รวมทั้งสิ้น 1,006 103 3๒๒ ๕71 10

*	ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563
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รวมทั้งสิ�น งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น

ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔

จ�าแนกตามประเภทงบรายจ่าย

หน่วย	:	ล้านบาท
ประเภทงบรายจ่าย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทั้งสิ้น 1,๙88.7474 1,164.1303 1,046.๒๒6๕
งบบุคลากร 443.9780 440.1524 426.1443
งบด�าเนินงาน 180.6411 190.1273 191.0885
งบลงทุน 1,330.0743 502.8768 362.6272
งบรายจ่ายอื่น 34.0540 30.9738 66.3665

*	ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
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ผลการด�าเนินงาน

ส่วนที่

✓ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง 
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส�านัก 
 งบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
✓ การวางแผนและจัดท�างบประมาณ	
	 -	 การจัดท�างบประมาณรายจ่าย	
	 	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔
	 -	 การด�าเนินการรับฟังความคิดเห็น	
	 	 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	
	 	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	
✓ การบริหารงบประมาณ 
	 -	 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี		
	 	 พ.ศ.	๒๕๖๒	ไปพลางก่อน
	 -	 มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทา	
	 	 ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ	
	 	 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙		
	 	 (COVID-19)	และสถานการณ์ภัยแล้ง
	 -	 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย	
	 	 ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ		
	 	 พ.ศ.	๒๕๖๑	มาตรา	๕๑	ประจ�าปี	
	 	 งบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓
	 -	 รายงานการโอนจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลง	
	 	 เงินจัดสรรประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓

✓ การติดตามและประเมินผล
	 -	 การติดตามและประเมินผลในมิติหน่วยรับ	
	 	 งบประมาณ
	 -	 การติดตามและประเมินผลแผนงาน	
	 	 บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	และนโยบายส�าคัญ	
	 	 ของรัฐบาล
	 -	 พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย		
	 	 พ.ศ.	๒๕๖๓	
✓ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณ 
 เชิงยุทธศาสตร์
	 -	 แผนการก�าหนดให้องค์กรปกครอง	
	 	 ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ	
	 -	 การด�าเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร	
	 	 ด้านการงบประมาณ		
	 -	 เงินทุนส�ารองจ่ายตามกฎหมาย	
	 	 วิธีการงบประมาณ
	 -	 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทาง	
	 	 การพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล
	 -	 การจัดท�าและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย
	 -	 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ	
	 	 ด้านการงบประมาณ	:	OECD	Asian	Senior		
	 	 Budget	Officials	Meeting	ครั้งที่	๑๕
	 -	 การด�าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน	
	 	 การทุจริต	(ศปท.)	ประจ�าปีงบประมาณ		
	 	 พ.ศ.	๒๕๖๓
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ของส�านักงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

	 ส�านักงบประมาณได้ด�าเนินการตามกรอบแนวทาง 
การประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการ	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	
ตามทีส่�านกังาน	ก.พ.ร.	ก�าหนดหลกัการจดัท�าตวัชีว้ดัไว้ว่า	 
“ส่วนราชการไม่ต้องก�าหนดองค์ประกอบและจ�านวน 

ตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ มีจ�านวนตัวช้ีวัดอย่างน้อย  
๓ - ๕ ตัวช้ีวัด แต่ละตัวช้ีวัดต้องเช่ือมโยงได้อย่างน้อย  
๑ องค์ประกอบ โดยก�าหนดน�า้หนกัตัวช้ีวัดตามความส�าคัญ
และความเหมาะสมรวมเท่ากับร้อยละ ๑๐๐” 
	 ตามหลักการดังกล่าวส�านักงบประมาณได้ก�าหนด 

ตัวชี้วัด	จ�านวน	5	ตัวชี้วัด	ดังนี้
 ตัวชี้วัดที่ 1	 ร้อยละของการปรับลดและแปรญัตติ
เพ่ิมวงเงนิการจัดสรรงบประมาณครอบคลุมและสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ	น�้าหนักร้อยละ	20
 ตัวชี้วัดที่ ๒	 สัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรของรัฐต่อ 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีลดลง	น�้าหนักร้อยละ	25
 ตัวชี้ วัดที่  3 ร ้อยละความพึงพอใจของการน�า 
เทคโนโลยดิีจิทัลมาใช้	เพ่ือการจัดท�าและบริหารงบประมาณ	 
น�้าหนักร้อยละ	15
 ตัวชี้วัดท่ี 4 สัดส่วนรายจ่ายลงทุนต่องบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีไม่น้อยกว่าร้อยละ	20	ของงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปี	น�้าหนักร้อยละ	15
 ตัวชี้วัดที่ ๕	 ระดับความส�าเร็จของการติดตาม 

ผลการด�าเนนิงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับ 

งบประมาณ	น�้าหนักร้อยละ	25	ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย	
2	ตัวชี้วัด	คือ	5.1	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม	5.2	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	

	 ท้ังนี้	 รายงานการประเมินตนเองจากระบบการ
รายงานผลการประเมนิส่วนราชการ	ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	 ประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	 2563	 (e-SAR)	 ของส�านักงาน	 ก.พ.ร.	 ปรากฏว่า	 
ส�านักงบประมาณได้คะแนน	 71.92	 จัดอยู ่ในระดับ
มาตรฐานขั้นต้น	(สรุปตามตาราง)	ซึ่งมี	2	ตัวชี้วัดที่บรรล ุ

เป้าหมายขัน้สงู	ได้แก่	ตัวช้ีวัดท่ี	2	สดัส่วนค่าใช้จ่ายบคุลากร
ของรัฐต่องบประมาณรายจ่ายประจ�าปีลดลง	และตัวช้ีวัดที	่5	 
ระดับความส�าเร็จของการติดตามผลการด�าเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ	 
ตัวช้ีวัดย่อย	 5.1	 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม	ตัวชี้วัดย่อย	5.2	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน
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ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 

ขั้นต้น  
(5๐)

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(๗5)

เป้าหมาย
ขั้นสูง

(๑๐๐)

ผลการ
ด�าเนินงาน

คะแนนของ
ผลการ 

ด�าเนินงาน

คะแนนผลการด�าเนินงาน 
ที่ถ่วงน�้าหนักแล้ว

น�้าหนัก 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละ

คะแนน 
ถ่วง 

น�้าหนัก*

(1)	ร้อยละของการปรับลด
และแปรญัตติเพิ่มวงเงิน 
การจัดสรรงบประมาณ
ครอบคลุมและสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ

1 0.74 0.67 0.๙7 ๕๒.88 ๒0 10.๕8

(2)	สัดส่วนค่าใช้จ่าย
บุคลากรของรัฐต่อ 
งบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีลดลง

ร้อยละ	
25.97	 
(ค่าเฉลี่ย	

2	ปี	 
(ปี	61	-	
62))

ร้อยละ	
24.30
(เป้าหมาย 
ปี	63)

ร้อยละ	
24.00

(เป้าหมาย 
ปี	64)

๒3.81 100 ๒๕ ๒๕

(3)	ร้อยละความพึงพอใจ
ของการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้เพื่อการจัดท�าและ
บริหารงบประมาณ

ร้อยละ	
75

ร้อยละ	
80

ร้อยละ	
85

71.3๒ 0 1๕ 0

(4)	สัดส่วนรายจ่ายลงทุน
ต่องบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ	20	ของ 
งบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปี

ร้อยละ	
20

ร้อยละ	
20.1
(ผลการ
ด�าเนิน
งาน	 

ปี	63)

ร้อยละ	
21.3 

(ค่าเฉลี่ย	
5	ปี	 

(ปี	59	-	
63))

๒0.4๕ 8๒.๒๙ 1๕ 1๒.34

(5)	ระดับความส�าเร็จของ
การติดตามผล 
การด�าเนินงานและ 
การใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยรับงบประมาณ	
ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย	 
2	ตัวชี้วัด	คือ

๙6.0๒** ๒๕ ๒4
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หมายเหตุ:	 *	 1.	คะแนนถ่วงน�้าหนัก	=	คะแนนของผลด�าเนินงาน	x	น�้าหนักของตัวชี้วัด
	 	 	 	 	 	 	 100
	 	 2.	ส�านักงาน	ก.พ.ร.	ได้ก�าหนดเกณฑ์การประเมินส่วนราชการ	ดังนี้	
		 	 	 2.1	ระดับคุณภาพมีคะแนนผลการด�าเนินงานอยู่ระหว่าง	90	-	100	คะแนน	
	 	 	 2.2	ระดับมาตรฐานขั้นสูงอยู่ระหว่าง	75	-	89.99	คะแนน	
	 	 	 2.3	ระดับมาตรฐานขั้นต้นอยู่ระหว่าง	60	-	74.99	คะแนน	
	 	 	 2.4	ระดับต้องปรับปรุงมีคะแนนผลการด�าเนินงานต�่ากว่า	60	คะแนน	
	 **	3.	คะแนนของผลการด�าเนินงานตัวชี้วัดที่	5	เท่ากับ	96.02	ค�านวณจาก	ค่าเฉลี่ยของคะแนนของผลการด�าเนินงานตัวชี้วัดย่อย	 
	 	 	 5.1	และ	5.2	((96.55	+	95.48)	/2)

	 อนึ่ง	มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	15	กันยายน	2563	เห็นชอบตามที่ส�านักงาน	ก.พ.ร.	เสนอ	เนื่องจากสถานการณ ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่	 2019	 (COVID-19)	 มีผลกระทบต่อการประเมินส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงฯ	 ดังนั้น	 ในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	 
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ส�านกังาน	ก.พ.ร.	จะไม่น�าผลการด�าเนนิงานของส่วนราชการมาประเมนิตามมาตรการฯ	 
ดังกล่าว	 แต่ให้ส่วนราชการรายงานผลการด�าเนินงานตามตัวช้ีวัดเดิม	 เพ่ือใช้ในการติดตามผล	 (Monitoring)	 
และให้ส่วนราชการถอดบทเรียนในการบริหารจัดการผลกระทบและการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 

ขั้นต้น  
(5๐)

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(๗5)

เป้าหมาย
ขั้นสูง

(๑๐๐)

ผลการ
ด�าเนินงาน

คะแนนของ
ผลการ 

ด�าเนินงาน

คะแนนผลการด�าเนินงาน 
ที่ถ่วงน�้าหนักแล้ว

น�้าหนัก 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละ

คะแนน 
ถ่วง 

น�้าหนัก*

	 5.1	ร้อยละการใช้จ่าย 
งบประมาณรายจ่าย 
ภาพรวม

90 95 100 ๙๙.31 ๙6.๕๕ 1๒.๕0 1๒.07

	 5.2	ร้อยละการใช้จ่าย 
งบประมาณรายจ่ายลงทุน

80 90 100 ๙8.1๙ ๙๕.48 1๒.๕0 11.๙3

คะแนนเฉลี่ย 100 71.๙๒
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การวางแผนและจัดท�างบประมาณ

การจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
	 การจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	 2564	 รัฐบาลได ้ค�านึงถึงการด�าเนินภารกิจ	 
เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ	 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ	 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความม่ันคงแห่งชาติ	แผนการปฏรูิปประเทศ	นโยบายส�าคัญ 

ของรัฐบาล	ให้ประสบผลส�าเร็จและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	 
และสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัว	 
อย่างต่อเนือ่ง	โดยได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางการจัดท�า 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ดังนี้
	 1.	 ด�าเนินนโยบายงบประมาณขาดดุล	ภายใต้กรอบ
วินยัการเงนิการคลังและความจ�าเป็นของการใช้จ่ายภาครัฐ	 
เ พ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจให ้เกิดการขยายตัวอย่างมี
ประสิทธิภาพ	
	 2.	 ให้ความส�าคัญกับการจัดท�างบประมาณแบบ 

บรูณาการในทุกมติิ	ท้ังมติิกระทรวง/หน่วยงาน	มติิบูรณาการ
เชิงยทุธศาสตร์และมติิบรูณาการเชิงพ้ืนท่ี	ให้มคีวามเช่ือมโยง	 
สอดคล้อง	 สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ	 
คุ้มค่า	และไม่ซ�า้ซ้อน	เพ่ือให้การขบัเคล่ือนการด�าเนินงานของ
รัฐบาลเกิดผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม	 ส่งผลให้การพัฒนา 
ประเทศบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนด
	 3.	 ให้ความส�าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและความต้องการของประชาชน	ท้ังในระดับชาติ	
ระดับพื้นที่	ภาค	กลุ่มจังหวัด	จังหวัด	และท้องถิ่น	รวมทั้ง 
ภารกิจท่ีต้องด�าเนินการในพ้ืนท่ีให้มีการกระจายอย่าง 
เป็นธรรม	 โดยยึดหลักความโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 โดยม ี

รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่มีความชัดเจนและสมเหตุสมผล

	 4.	 ให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพทาง 
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะระดับท้องถิ่น 

แก่ประชาชนให้มคุีณภาพชีวิตท่ีดียิง่ขึน้	ลดความเหล่ือมล�า้ 
ทางการคลังระหว่างท้องถิน่	รวมท้ังการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้และประสิทธิผลการใช้จ่ายขององค์กร
ปกครองส ่วนท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับหลักการตาม 

พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2542	
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม	 ท่ีจะต้องให้มีการกระจายอ�านาจ 

เพ่ิมขึ้น	 และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 5.	 ให้ความส�าคัญกับการฟ้ืนฟ	ูบรรเทา	และแก้ปัญหา 
ผู ้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา	 2019	 จากการท่ีรัฐบาลประกาศให้สถานการณ์
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	
เป็นวาระแห่งชาติ	 ซึ่งการแพร่ระบาดส่งผลต่อสุขภาพ 

และการด�ารงชีวิตของประชาชน	 รวมท้ังสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมโดยรวม
	 6.	 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท�างบประมาณให้
ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน	 โดยให้หน่วยรับงบประมาณท่ีมี
เงนินอกงบประมาณหรือเงนิสะสมคงเหลือ	พิจารณาน�าเงนิ
ดังกล่าวมาใช้ด�าเนินภารกิจของหน่วยงานเป็นล�าดับแรก	
ควบคู่ไปกับการพิจารณาทบทวนเพื่อชะลอ	 ปรับลด	 หรือ
ยกเลิกการด�าเนนิโครงการท่ีมคีวามส�าคัญในระดับต�า่	หรือ
หมดความจ�าเป็น	เพื่อน�างบประมาณดังกล่าวมาสนับสนุน
นโยบายส�าคัญหรือโครงการท่ีมคีวามส�าคัญเร่งด่วน	มคีวาม
พร้อมในการด�าเนนิการสงู	รวมท้ังให้ความส�าคัญกับการน�า
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	
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พ.ศ.	2562	และ	พ.ศ.	2563	มาประกอบการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับศักยภาพการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณเพ่ือให้การใช้จ่าย 

งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ�ากัดเกิดประโยชน์สูงสุด
	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 ได้ก�าหนดวงเงิน 

งบประมาณรายจ่าย	จ�านวน	3,285,962.5	ล้านบาท	หรือ
คิดเป็นร้อยละ	 20.0	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	
เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณมงีบประมาณรายจ่ายเพียงพอ 

ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบัน	 โดยมีประมาณการรายได้สุทธิ	 จ�านวน	
2,677,000	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 16.3	 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 และก�าหนดวงเงินกู้เพ่ือ
ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	จ�านวน	623,000	ล้านบาท	 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 3.8	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ในประเทศ	 ซึ่งการขาดดุลงบประมาณจ�านวนดังกล่าว 

หน่วย	:	ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ

จ�านวน ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น 3,๒8๕,๙6๒.๕ 100.0 
1.	 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 406,469.7 12.4	
2.	 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 394,588.5 12.0
3.	 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 579,388.3	 17.6
4.	 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	 800,633.0 24.4
5.	 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 116,031.7 3.5
6.	 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 555,571.4 16.9
7.	 รายการค่าด�าเนินการภาครัฐ 433,279.9 13.2

ยังอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อวินัยและฐานะการคลัง
ของประเทศในระยะยาว	โดยรัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายและ
แนวทางการจัดสรรงบประมาณที่ส�าคัญ	ดังนี้
	 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2564	 ได้จัดท�าข้ึนให้สอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์ชาติ	(พ.ศ.	2561	-	2580)	แผนแม่บทภายใต้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
ฉบับท่ี	 12	 (พ.ศ.	 2560	 -	 2564)	 นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	 (พ.ศ.	 2562	 -	
2565)	 แผนการปฏิรูปประเทศ	 และนโยบายส�าคัญของ
รัฐบาล	 เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศตามแนวทาง 
การพัฒนาของยทุธศาสตร์ชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
และบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์	 “ประเทศไทยมีความ
มัน่คง	มัง่ค่ัง	ยัง่ยนื	เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว	ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	 ประกอบด้วย	 
6	ยุทธศาสตร์และรายการค่าด�าเนินการภาครัฐ	ดังนี้ 27



หน่วย	:	ล้านบาท
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ

จ�าแนกตามแผนงานบูรณาการ จ�านวน ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น ๒๕0,74๒.3 100
1.	 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 9,563.3 3.8
2.	 แผนงานบูรณาการป้องกัน	ปราบปราม	และบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 6,129.2 2.4
3.	 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 903.1 0.4
4.	 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 6,774.9 2.7
5.	 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 21,758.2 8.7
6.	 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 106,115.7 42.3
7.	 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ	และวิสาหกิจขนาดกลาง 
	 และขนาดย่อมสู่สากล

1,210.0 0.5

8.	 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 5,751.6 2.3
9.	 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 21,489.5 8.6
10.	แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 924.3 0.4
11.	แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 2,092.6 0.8
12.	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 65,548.7 26.1
13.	แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 1,903.2 0.8
14.	แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 578.0 0.2

	 ท้ังนี้	 เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 จึงสามารถจ�าแนกงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ออกเป็น	6	กลุ่มงบประมาณ	ประกอบด้วย

	 การจัดท�างบประมาณในลักษณะบูรณาการเพ่ือเช่ือมโยงภารกิจและการด�าเนินงานของหน่วยงานท่ีมีเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์เดียวกัน	 โดยมีจุดมุ่งหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	 ลดความซ�้าซ้อนและเป็นเคร่ืองมือ 

ขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญให้เกิดผลเป็นรูปธรรม	ประกอบด้วย	14	เรื่อง	ดังนี้
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หน่วย	:	ล้านบาท
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ

จ�าแนกตามกลุ่มงบประมาณ จ�านวน ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น 3,๒8๕,๙6๒.๕ 100.0
1.	 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง 614,616.2 18.7
2.	 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 1,121,558.2 34.2
3.	 งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 250,742.3 7.6
4.	 งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 782,566.8 23.8
5.	 งบประมาณรายจ่ายส�าหรับทุนหมุนเวียน 223,024.7 6.8
6.	 งบประมาณรายจ่ายเพื่อการช�าระหนี้ภาครัฐ 293,454.3 8.9

	 ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการ 
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	 
จ�าแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ดังนี้
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

	 เป็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือสนับสนุนให้
ประชาชนมีความสุข	 ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ 

และทุกระดับ	 โดยมุ่งเน้นการปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์	 ป้องกัน	 รักษาความสงบภายในประเทศ	
พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของประเทศท่ีจะ
เผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ	 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการภัยพิบติั	ส่งเสริมความสมัพันธ์ระหว่าง 
ประเทศ	บรูณาการความร่วมมอืด้านความมัน่คงกับอาเซยีน 

และนานาชาติ	 รวมท้ังพัฒนากลไกการบริหารจัดการ 
ความมัน่คงแบบองค์รวม	ท้ังนี	้ได้จัดสรรงบประมาณไว้เป็น
จ�านวนทั้งสิ้น	406,469.7	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	
12.4	ของวงเงินงบประมาณ
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

	 เป็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย	 เพ่ือยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนให้เศรษฐกิจ 

เติบโตอย่างมเีสถยีรภาพ	โดยมุง่เน้นการพัฒนาภาคการเกษตร	 
อาทิ	 เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น	 เกษตรปลอดภัย	 เกษตร

ชีวภาพ	 เกษตรแปรรูป	 เกษตรอัจฉริยะ	 และการจัดการ
ระบบนิเวศภาคเกษตร	 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต	 อาทิ	 อุตสาหกรรมชีวภาพ	 อุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์ครบวงจร	 อุตสาหกรรม 

และบริการดิจิทัล	อุตสาหกรรมต่อเนือ่งจากการพัฒนาระบบ 

คมนาคม	 และการพัฒนาระบบนิเวศภาคอุตสาหกรรม	 
การพัฒนาผู ้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมยคุใหม่โดยการสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ	
สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงิน	การตลาด	ข้อมูล	
และบริการภาครัฐ	 การสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว	 
โดยการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว	 อาทิ	 
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	เชิงธุรกิจ	เชิงสขุภาพ	 
ความงาม	และแพทย์แผนไทย	การท่องเท่ียวส�าราญทางน�า้ 
การท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงภูมิภาค	 การพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านคมนาคม	ระบบโลจิสติกส์	พลังงานและดิจิทัล	
การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 รวมท้ัง
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	 การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน	 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	
ตลอดจนการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาคและเมืองน่าอยูอ่จัฉริยะ	
โดยพัฒนาเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคและเมือง 
ขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่	 ท้ังนี้ได้จัดสรรงบประมาณ 

ไว้เป็นจ�านวนทั้งสิ้น	394,588.5	ล้านบาท	หรือ	คิดเป็น
ร้อยละ	12.0	ของวงเงินงบประมาณ
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 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

	 เป็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย	 เพ่ือเตรียมคนใน
สังคมไทยส�าหรับการด�ารงชีวิตในโลกศตวรรษท่ี	21	โดยมุง่เน้น 

การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมด้วยการปลูกฝัง
คุณธรรม	จริยธรรม	ค่านยิม	รวมท้ังเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมอืงดี	การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	 
เน้นพัฒนาคุณภาพคนในทุกช่วงวัย	ต้ังแต่ช่วงการต้ังครรภ์/ 
ปฐมวัย/วัยเรียน/วัยรุ่น/วัยแรงงาน	และวัยสงูอาย	ุการพัฒนา 
การเรียนรู้โดยปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี	 21	 พัฒนาและส่งเสริม 

พหุปัญญา	การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี	โดยการ
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ	 สร้างสภาพแวดล้อมท่ีดี	 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัย	 พร้อมท้ังกระจาย
บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง	มีคุณภาพ	และการส่งเสริม
ศักยภาพการกีฬา	ท้ังนี	้ได้จัดสรรงบประมาณไว้เป็นจ�านวน
ทั้งสิ้น	579,388.3	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	17.6	
ของวงเงินงบประมาณ
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางสังคม

	 เป็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย	 เพื่อสร้างโอกาส
และความเป็นธรรม	 ลดความเหล่ือมล�้าทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ	 โดยกระจายศูนย์กลางความเจริญให้
ท่ัวถงึท้ังประเทศและให้ความส�าคัญกับทุกภาคส่วนในการ
เสริมสร้างพลังทางสังคม	ส่งเสริมการกระจายอ�านาจให้แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด

และกลุ่มจังหวัด	 เพิ่มโอกาสในทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นพลัง
ทางสังคมมาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในรูปแบบ
ประชารัฐ	 ซึ่งจะช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้า
ท่ียั่งยืน	 เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย	 รวมท้ัง
การเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนในการจัดการตนเอง	
เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา	 
สร้างหลักประกันทางสงัคม	สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถงึ 
บริการสาธารณสุข	 การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน
อย่างท่ัวถึง	 และเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้ง
ในมิติสุขภาพ	เศรษฐกิจ	สังคม	และสภาพแวดล้อมให้เป็น
ประชากรที่มีคุณภาพ	สามารถพึ่งตนเองและท�าประโยชน์
แก่ครอบครัว	ชุมชน	และสังคม	ท้ังนี	้ได้จัดสรรงบประมาณ
ไว้เป็นจ�านวนทั้งสิ้น	 800,633.0	 ล้านบาท	หรือคิดเป็น
ร้อยละ	24.4	ของวงเงินงบประมาณ
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 เป็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย	 เพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรและการรักษาสิ่งแวดล้อมบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน	 โดยการสร้างการเติบโต 

บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว	 เศรษฐกิจภาคทะเล	 ท่ีเป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดล้อม	รวมท้ังสนบัสนนุการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง	 
ปัญหาหมอกควันและไฟป่า	ปัญหามลพิษ	และการเปล่ียนแปลง 
สภาพภมูอิากาศ	 ควบคู่ไปกับการพัฒนาพ้ืนท่ีเมอืง	 ชนบท	
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนเิวศและให้ความส�าคัญกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน�า้	ท้ังน้ี	ได้จัดสรรงบประมาณ 

ไว้เป็นจ�านวนทั้งสิ้น	 116,031.7	 ล้านบาท	หรือคิดเป็น
ร้อยละ	3.5	ของวงเงินงบประมาณ
 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ 

	 เป็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย	 เพ่ือให้ระบบ 

การบริหารราชการมีประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผล
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน	โดยมุง่เน้น 

การพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพ
ภาครัฐ	 ได้แก่	 การบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลเพ่ือให้เป็นไป
ตามความต้องการของประชาชน	ภาคธุรกิจและผู้ใช้บริการ	
การปรับสมดุลภาครัฐ	การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ	
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การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	 รวมท้ังการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ	 และการพัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยติุธรรม	ครอบคลมุท้ังทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม	ทั้งนี้	ได้จัดสรรงบประมาณไว้เป็นจ�านวนทั้งสิ้น	
555,571.4	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 16.9	 ของ	
วงเงินงบประมาณ
 ๗. รายการค่าด�าเนินการภาครัฐ 

	 เป็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย	เพ่ือส�ารองไว้เป็น 

ค่าใช้จ่ายในการรองรับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นโดยมิได้ 
คาดหมายส�าหรับกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น	 และบริหาร
จัดการหนีภ้าครัฐ	ท้ังนี	้ได้จัดสรรงบประมาณไว้เป็นจ�านวน
ทั้งสิ้น	433,279.9	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	13.2	
ของวงเงินงบประมาณ

การด�า เ นินงานรับฟ ังความคิดเห็นร ่ าง 
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ ่ า ย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
	 ส�านักงบประมาณได้ด�าเนินการรับฟังความคิดเห็น 

ในการจัดท�าร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2564	 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช	 2560	
มาตรา	 77	 วรรคสอง	 และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ 

การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
กฎหมาย	พ.ศ.	2562	มาตรา	5	วรรคสาม	และมาตรา	13
	 การรับฟังความคิดเห็น	ส�านักงบประมาณด�าเนินการ
รับฟังความคิดเหน็และข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 
โดยการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนและประชาชน
ท่ัวไปผ่านทางเว็บไซต์ส�านักงบประมาณ	 และการรับฟัง 
ความคิดเห็นโดยท�าหนังสือสอบถามไปยังหน่วยรับ 

งบประมาณโดยตรงเพ่ือรับฟังความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ	
	 ในการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 ได้ด�าเนินการรับฟัง
ความคิดเห็น	2	ครั้ง	ครั้งที่	1	ระหว่างวันที่	25	มีนาคม	-	 
8	เมษายน	2563	คร้ังท่ี	2	ระหว่างวันท่ี	13	-	15	พฤษภาคม	 
2563	เพื่อให้ภาคเอกชน	ประชาชนทั่วไป	และหน่วยรับ 

งบประมาณเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
จากการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	เพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)
	 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นในการจัดท�าร ่าง 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	 2564	 ผ่านทางเว็บไซต์ของส�านักงบประมาณ	 
มีการเข้าชมผ่านทางเว็บไซต์	 จ�านวน	 4,066	 คร้ัง	 และ
แสดงความคิดเห็น	จ�านวน	212	ความคิดเห็น
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การบริหารงบประมาณ

 ๑. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน

	 ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	ประกาศใช้บังคับไม่ทันวันท่ี	 
1	ตุลาคม	2562	อันเป็นวันเร่ิมต้นปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	
อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	12	แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 และส�านักงบประมาณ 

โดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การใช้งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	 
ไปพลางก่อน	เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงนิหรือก่อหนี้ 
ผูกพันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวได้	 ต้ังแต่วันท่ี	 
1	ตุลาคม	2562	 เป็นต้นไป	 โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ได้ก�าหนดให้ส�านกังบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

ให้หน่วยรับงบประมาณได้ไม่เกินก่ึงหนึง่ของแผนงานต่าง	ๆ 	 
รายการงบกลาง	และงบประมาณรายจ่ายส�าหรับหมนุเวียน 

ท่ีก�าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าป ีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 โดยใช ้ผลผลิต 

หรือโครงการเดิมในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	 เป็นหลัก	 
แต่อาจปรับปรุงวิธีการด�าเนินงานให ้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันได้ตามความจ�าเป็นโดยค�านึงถึง
แนวทางในการด�าเนินการและงบประมาณท่ีขอรับ 

เงินจัดสรรในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563
	 ส�าหรับการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยรับ 

งบประมาณจัดท�าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 

งบประมาณตามความจ�าเป ็นท่ีจะต ้องใช ้จ ่ายหรือ 

ก่อหนี้ผูกพัน	 ได้ไม่เกินก่ึงหนึ่งของแต่ละแผนงานและ
รายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2562	 ซึ่งในการก�าหนดหลักเกณฑ ์

และเงื่อนไขดังกล่าว	 ได ้พิจารณาโดยคาดการณ์ว ่า 
ร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	 2563	 จะประกาศใช้บังคับล่าช้าประมาณส่ีเดือน	 
ต่อมาเป็นท่ีแน่ชัดว่าจะมีการประกาศบังคับใช้ล่าช้า
กว่าท่ีได้คาดการณ์ไว้	 จึงมีความจ�าเป็นต้องเสนอขยาย
กรอบวงเงินและเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้ 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 

ไปพลางก่อน	โดยให้ส�านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายให้หน่วยรับงบประมาณได้ไม่เกินสามในส่ีของ
แผนงานและรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	เพ่ือให้หน่วยรับ
งบประมาณสามารถใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
ไปพลางก่อนได้อย่างต่อเนื่องและบรรเทาความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากความล่าช้าของงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ในภาพรวม	โดยวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 
ไปพลางก่อน	 ถือเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อ 

วันที่	26	กุมภาพันธ์	2563
 ๒. มาตรการด ้านการงบประมาณเพื่อบรรเทา 
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง

	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ท่ีระบาดในหลาย 

ประเทศ	 ประกอบกับสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งมีแนวโน้ม 

ว่าจะมีความรุนแรงและยาวนาน	 สถานการณ์ดังกล่าว
นอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู ่
ของประชาชน	อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทย	
และภาคการเกษตร	ยงักระทบไปถงึภาคธุรกิจและแรงงาน 

ท่ีเก่ียวข้องในวงกว้าง	ดังนัน้	นอกจากการก�าหนดมาตรการ 
จัดการแก้ไขปัญหาโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีภารกิจหน้าท่ี
โดยตรงแล้วส�านกังบประมาณเหน็สมควรก�าหนดมาตรการ
ด้านการงบประมาณในการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	เพื่อเป็นมาตรการเสริม
ในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว	 และ
เป็นไปตามข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุม
คณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	3	มีนาคม	2563	ซึ่งมอบหมาย
ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดด�าเนินการ
ป้องกัน	ควบคุม	แก้ไขปัญหา	และบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	
2019	 (COVID-19)	 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล	ดังนี้
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	 2.1	 งบประมาณรายจ่ายประจ�า
	 2.1.1	 หน ่วยรับงบประมาณพิจารณาปรับลด 

งบประมาณหรือปรับเปลีย่นวิธีด�าเนินงาน	ส�าหรับงบประมาณ 

ในลักษณะรายจ่ายประจ�า	 ท่ีมใิช่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศให้ได้ประมาณร้อยละสิบของงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าของหน่วยรับงบประมาณ	เพ่ือไปด�าเนนิการ
ท่ีก่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต
รายย่อย	รวมถึงการจ้างแรงงาน
	 2.1.2	 หน่วยรับงบประมาณปรับแผนการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศ	ที่ตั้งไว้ส�าหรับศึกษาดูงาน	ประชุม	
สัมมนา	 อบรม	ณ	 ต่างประเทศ	 โดยให้น�ามาด�าเนินการ
ภายในประเทศ	หรือเปลีย่นแปลงงบประมาณให้ด�าเนนิการ 
ตามแนวทางในข้อ	1.1	ส�าหรบัค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไป 

ราชการต่างประเทศกรณีอื่น	 กรณีการเดินทางไปประเทศ 

กลุ่มเส่ียงท่ีมกีารระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	
(COVID-19)	 หากสามารถระงับหรือเล่ือนการเดินทางได	้ 
ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาด�าเนินการด้วย
	 2.2	 งบประมาณรายจ่ายลงทุน
	 2.2.1	 งบประมาณรายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์
ท่ีมีวงเงินต�่ากว่าหนึ่งล้านบาท	 หรือส่ิงก่อสร้างท่ีมีวงเงิน
ต�่ากว่าสิบล้านบาท	 ท่ีแน่ชัดว่าไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้าง
ได้ภายในเดือนมีนาคม	 2563	 ให้หน่วยรับงบประมาณ
พิจารณาโอนหรือเปล่ียนแปลงเงินจัดสรรไปด�าเนินการ
จัดหาครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างอย่างอ่ืน	 ซึ่งจะช่วยลด 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	หรือสถานการณ์ภัยแล้ง	
เช่น	 การพัฒนาแหล่งน�้าเพ่ือเตรียมความพร้อมของพ้ืนท่ี
ส�าหรับกักเก็บน�้าในฤดูฝนโดยใช้แรงงานจากภาคเกษตร	
หรือปรับเปล่ียนวิธีด�าเนินการจากงานจ้างเหมาเป็นงาน
ด�าเนินการเอง	 เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในพ้ืนท่ี	
เป็นต้น	 โดยด�าเนินการภายในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณเป็นล�าดับแรก
	 2.2.2	 หน ่วยรับงบประมาณพิจารณาทบทวน 

การจัดหาครุภัณฑ์จากต่างประเทศด�าเนินการจัดหา
ครุภัณฑ์จากผู ้ผลิตภายในประเทศ	 เว ้นแต่กรณีท่ีมี 

ความจ�าเป็นอย่างแท้จริง

	 ส�านักงบประมาณได้ด�าเนินการจัดท�าสรุปรายงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการด้านการงบประมาณ 

เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 และ
สถานการณ์ภัยแล้ง	 เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี	 
3	 เมษายน	 2563	 ดังนี้	 หน่วยรับงบประมาณท่ีได้รับ 

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	 
ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานและแผนงานยุทธศาสตร์	 จ�านวน	
419	 หน่วยงาน	 มีวงเงินคงเหลือท่ียังไม่ได้เบิกจ่ายและ 

ก่อหนี	้จ�านวนท้ังส้ิน	644,181.4081	ล้านบาท	แบ่งเป็น
รายจ่ายประจ�า	จ�านวน	362,076.9753	ล้านบาท	และ
รายจ่ายลงทุนจ�านวน	282,104.4329	ล้านบาท	โดยมี
หน่วยรับงบประมาณก�าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามมาตรการดังกล่าว	 จ�านวน	158	หน่วยงาน	 จ�านวน
ท้ังส้ิน	 8,455.6587	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 1.31	 
ของวงเงนิคงเหลือท่ียงัไม่ได้เบกิจ่ายและก่อหนี	้ เพ่ือด�าเนนิ
การตามมาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือบรรเทาผลกระทบ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	
2019	(COVID-19)	และสถานการณ์ภัยแล้ง
	 ท้ังนี	้ส�านกังบประมาณได้พิจารณาแล้วเหน็ว่ารายการ
ท่ีหน่วยรับงบประมาณเสนอแผนฯ	มาน้ัน	 มีวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับเป้าหมายตามมาตรการด้านการงบประมาณ
เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	และสถานการณ์ 

ภัยแล้ง	 จ�านวนท้ังส้ิน	 3,726.6216	 ล้านบาท	 คิดเป็น 

ร้อยละ	0.58	ของวงเงนิคงเหลอืท่ียงัไม่ได้เบกิจ่ายและก่อหนี้ 
จ�าแนกเป็น	 การด�าเนินการตามมาตรการฯ	 เพ่ือบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	จ�านวน	3,182.4625	 
ล้านบาท	 และการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ 
ภัยแล้ง	จ�านวน	544.1591	ล้านบาท	ประกอบด้วย
	 1)	 มาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือบรรเทา 
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	จ�านวน	3,182.4625	
ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	0.49	ของงบประมาณที่ยังไม่ได ้

เบิกจ่าย/ก่อหนี้	 จ�าแนกเป็น	 รายจ่ายประจ�า	 จ�านวน	
3,043.7622	 ล้านบาท	 และรายจ่ายลงทุน	 จ�านวน	
138.7003	ล้านบาท
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	 2)	 มาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือบรรเทา 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง	 จ�านวน	 544.1591	
ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	0.08	ของงบประมาณที่ยังไม่ได ้

เบิกจ่าย/ก่อหนี้	 จ�าแนกเป็น	 รายจ่ายประจ�า	 จ�านวน	
162.7433	 ล้านบาท	 และรายจ่ายลงทุน	 จ�านวน	
381.4158	ล้านบาท
 ๓. รายงานการโอนงบประมาณรายจ ่ ายตาม 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๑ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

	 ตามท่ีพระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ	พ.ศ.	2561	
มาตรา	 51	 ก�าหนดให้ผู ้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่าง
รายการท่ีก�าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง	 หรือ
การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณ
รายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือรายงานต่อรัฐสภาภายในสามสิบวัน 

นบัแต่วันสิน้ปีงบประมาณ	ส�านกังบประมาณได้ด�าเนนิการ 
จัดท�ารายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตามนยัมาตรา	51	 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 
ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 ในระหว่างวันท่ี	 
1	ตุลาคม	2562	-	30	กันยายน	2563	ดังนี้
	 3.1	 การโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่าง
รายการ	 มีการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง	 รายการ 
เงินส�ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น	 วงเงินรวม	
35,000	 ล้านบาท	 เพ่ือด�าเนินการสมทบงบประมาณ 

รายจ่ายงบกลาง	รายการอื่น	ๆ	จ�านวน	3	รายการ	ดังนี้
	 3.1.1	 สมทบงบประมาณรายจ่ายงบกลาง	 รายการ
ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	วงเงิน	7,500	ล้านบาท
	 3.1.2	 สมทบงบประมาณรายจ่ายงบกลาง	 รายการ
เงินเบี้ยหวัด	บ�าเหน็จ	บ�านาญ	วงเงิน	21,850	ล้านบาท
	 3.1.3	 สมทบงบประมาณรายจ่ายงบกลาง	 รายการ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ	 ลูกจ้าง	 และ
พนักงานของรัฐ	วงเงิน	5,650	ล้านบาท

	 3.2	 การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการระหว่าง
หน่วยรับงบประมาณ	
	 -	ไม่มีการโอนงบประมาณ	-
	 3.3	 การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่าง
หน่วยรับงบประมาณ	มีการโอนงบประมาณทั้งสิ้น	จ�านวน	
21	กระทรวง	171	หน่วยงาน	ดังนี้
	 3.3.1	 รายการโอนออก	 จ�านวน	 18	 กระทรวง	 
85	 หน่วยงาน	 วงเงินท้ังส้ิน	 4,511.1254	 ล้านบาท	
จ�าแนกเป็น	การโอนภายในกระทรวง	จ�านวน	16	กระทรวง	
73	หน่วยงาน	วงเงิน	757.2674	ล้านบาท	และการโอน
ต่างกระทรวง	จ�านวน	12	กระทรวง	24	หน่วยงาน	วงเงิน	
3,753.8580	ล้านบาท	โดยมสีาเหตุหลกัของการโอนออก
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	จ�าแนกได้	ดังนี้
	 	 	 1)	 การโอนย้าย	ตาย	ลาออก	ของอัตราก�าลัง
ระหว่างปีงบประมาณ
	 	 	 2)	 การบรรจุอัตราใหม่ระหว่างปีงบประมาณ 

ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้
	 	 	 3)	 การส้ินสุดตามวาระของคณะกรรมการ
ชุดต่าง	 ๆ	 และอยู ่ระหว่างการสรรหาจึงเป็นผลท�าให้ 
ค่าตอบแทนที่ตั้งงบประมาณรองรับไว้หมดความจ�าเป็น
	 	 	 4)	 ค่าตอบแทนตามสิทธิคงเหลือเนื่องจาก
การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ	
และการปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ
นายจ้างตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	
(COVID-19)
	 3.3.2	 รายการรับโอน	 จ�านวน	 19	 กระทรวง	 
82	 หน่วยงาน	 วงเงินท้ังส้ิน	 4,457.9059	 ล้านบาท	
จ�าแนกเป็น	การโอนภายในกระทรวง	จ�านวน	16	กระทรวง	
58	หน่วยงาน	วงเงิน	756.6665	ล้านบาท	และการโอน
ต่างกระทรวง	จ�านวน	9	กระทรวง	30	หน่วยงาน	วงเงิน	
3,701.2394	ล้านบาท	โดยมีสาเหตุหลักของการรับโอน
งบประมาณรายจ่ายบุคลากรจ�าแนกได้	ดังนี้
	 	 	 1)	 การบรรจุอัตราว่าง/อัตราใหม่ที่ได้รับ
อนุมัติเพิ่มระหว่างปีงบประมาณ
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	 	 	 2)		 เงินประจ�าต�าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของคณะกรรมการท่ีเกิดจากกฎหมาย/ประกาศ 

ที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 3)	 ค่าตอบแทนพิเศษเพิม่ขึน้	เช่น	กรณีเงนิเดือนเต็มขัน้เพ่ิมขึน้เงนิค่าตอบแทนผูป้ฏบิติัราชการในต่างประเทศ	 
เป็นต้น
	 	 	 4)	 การปรับเพ่ิมอัตราค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ	 (ฉบับท่ี	 5)	 พ.ศ.	 2561	 
และการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2561
	 	 	 5)	 การรับโอนอัตราก�าลังระหว่างปีงบประมาณของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายการจัดต้ังหน่วยงานใหม่
 ๔. รายงานการโอนจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

	 ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ	พ.ศ.	2562	หมวด	4	การใช้งบประมาณรายจ่าย	การโอนงบประมาณ
รายจ่าย	 การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร	 ข้อ	 25	 บัญญัติไว้ว่าในกรณีท่ีหน่วยรับงบประมาณ 

มีความจ�าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย	 โอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรสามารถด�าเนินการได ้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน	เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	ฯลฯ	โดยค�านึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน	
ความประหยัด	ความคุ้มค่า	ความโปร่งใส	รวมทั้งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บทฯ	แผนการปฏิรูปประเทศ	
และเป้าหมายการให้บริการกระทรวงด้วย	โดยมรีายละเอียดการโอนเปล่ียนแปลงเงนิจัดสรร	เมือ่เทียบกับวงเงนิงบประมาณ
ภายหลังพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย	พ.ศ.	2563	ประกอบด้วย
ตารางที่ 1 รายงานการโอนจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

รายการโอนออก
จ�านวน ๑29,654.45 ล้านบาท

รายการรับโอน
จ�านวน ๑29,654.45 ล้านบาท

1.	 การโอนงบประมาณรายการก่อหนี้ผูกพัน 

	 ข้ามปีงบประมาณที่ด�าเนินการล่าช้ากว่า 
	 แผนการปฏิบัติงาน	ไปสมทบรายการที่ด�าเนินการ 
	 ได้เร็วกว่าแผนการปฏิบัติงานที่ก�าหนดไว้	 
	 จ�านวน	9,206.35	ล้านบาท
2.	 หมดความจ�าเป็น	จ�านวน	5,114.52	ล้านบาท	 
	 เป็นการโอนเงินจัดสรรจากรายการงบประมาณ 

	 รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ที่ไม ่

	 สามารถด�าเนินการได้	ไปใช้จ่ายในเรื่องที่มีความ 

	 จ�าเป็นเร่งด่วนกว่า	หรือเป็นการใช้จ่ายตามนโยบาย 

	 รัฐบาล	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
	 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

3.	 เงินเหลือจ่าย	จ�านวน	38,078.13	ล้านบาท
4.	 อื่น	ๆ	จ�านวน	77,255.45	ล้านบาท	 
	 เป็นการควบรวมรายการในขั้นตอนการจัดสรร 
	 และแก้ไขรายละเอียดรายการ

1.	 เพื่อแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน	 
	 จ�านวน	14,735.40	ล้านบาท
2.	 เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ 
	 จ�านวน	17,309.05	ล้านบาท
3.	พัฒนาบุคลากร	จ�านวน	805.96	ล้านบาท
4.	พัฒนาเทคโนโลยี	จ�านวน	789.40	ล้านบาท
5.	 แก้ปัญหาภัยแล้ง/ภยัพิบติั	จ�านวน	927.73	ล้านบาท	 
	 และแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
	 2019	(COVID-19)	จ�านวน	1,472.68	ล้านบาท	
6.	 มีภารกิจที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน	 
	 จ�านวน	37,203.33	ล้านบาท	
7.	 อื่น	ๆ	จ�านวน	56,410.89	ล้านบาท	เช่น	 
	 การควบรวมรายการในขั้นตอนการจัดสรร 
	 การปรับปรุงรายการงบประมาณ	ในช่วงการใช้จ่าย 

	 งบประมาณไปพลางก่อน	จ�านวน	22,877.00	 
	 ล้านบาท	ที่เหลือเป็นการแก้ไขรายละเอียดรายการ
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การติดตามและประเมินผล

	 ส�านกังบประมาณได้ด�าเนนิการตามระบบการติดตาม
และประเมินผล	 ซึ่งประกอบด้วยการติดตามประเมินผล 

ก่อนการจัดสรรงบประมาณ	ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ	
และภายหลงัจากการใช้จ่ายงบประมาณ	รวมท้ังจัดท�ารายงาน
ต่าง	ๆ 	เพ่ือเสนอต่อนายกรัฐมนตรี	คณะรัฐมนตรี	และรัฐสภา	
ตามนยัพระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ	พ.ศ.	2561	และ
ระเบยีบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ท่ีก�าหนด	
โดยในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 มีผลการด�าเนินงาน 

ท่ีส�าคัญจ�าแนกตามระบบการติดตามและประเมนิผล	ดังนี้
 ๑. การติดตามและประ เมินผลก ่อนการจัดสรร 
งบประมาณ มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้	
 1.1  การทบทวนผลสัมฤทธิ์ และประโยชน ์ 
ทีจ่ะได้รับ เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย  
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม 

	 ส�านักงบประมาณได้ร่วมกับหน่วยรับงบประมาณ
ด�าเนินการจัดประชุมหารือเพ่ือทบทวนผลสัมฤทธ์ิและ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับของกระทรวง/หน่วยงาน	 เป้าหมาย
การให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน	 ตัวชี้วัด	 ค่าเป้าหมาย
ต่าง	 ๆ	 รวมท้ังผลผลิต/โครงการ	 กิจกรรมของหน่วยรับ
งบประมาณให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและตัวช้ีวัด 

ของแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 
รวมท้ังแผนอ่ืน	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	 รวมท้ังน�าข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

การติดตามและประเมินผลในมิติหน่วยรับงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ของ
สภาผู้แทนราษฎร	 และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าป ี

งบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 ของวุฒิสภามาประกอบการ
พิจารณาทบทวนดังกล่าว	ทั้งนี้	 หน่วยรับงบประมาณต้อง
จัดท�าแบบฟอร์มแสดงความเช่ือมโยงต้ังแต่ยทุธศาสตร์ชาติ 

จนถึงระดับโครงการ	กิจกรรมน�าส่งส�านกังบประมาณ	เพ่ือใช้ 

ประกอบการจัดท�างบประมาณรายจ่าย	ประจ�าปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	2564	
 1.๒  การวิเคราะห์ความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาล 

	 ส�านักงบประมาณได้ก�าหนดให้หน่วยรับงบประมาณ
ด�าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาล
ของแผนงาน/โครงการท่ีส�าคัญตามนโยบายรัฐบาล	 
เพ่ือประกอบการจัดท�าค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 โดยเป็นการด�าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตาม 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ 
หน่วยรับงบประมาณ	 ข้อ	 4	 (2)	 ซึ่งก�าหนดให้หน่วยรับ 

งบประมาณจะต้องศึกษา	 วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการท่ีส�าคัญตามนโยบาย 

ของรัฐบาล	เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการให้มคีวาม 

ครอบคลุมในทุกมิติ	 โดยเฉพาะผลกระทบต่อความเส่ียง 
เชิงยุทธศาสตร์และความสอดคล้องกับสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี	 26	 พฤษภาคม	 
2552	 เห็นชอบตามท่ีส�านักงบประมาณเสนอ	 โดยให ้

หน่วยรับงบประมาณมีการวิเคราะห์ความเส่ียงตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการท่ีส�าคัญตามนโยบาย
รัฐบาล	ส�าหรับโครงการท่ีต้องด�าเนนิการวิเคราะห์ความเสีย่ง 
ต้องเป็นโครงการเทียบเท่าผลผลิต	 และเป็นโครงการ/
รายการใหม่	 (โครงการ/รายการปีเดียว/ผูกพัน)	 ท่ีขอต้ัง 
งบประมาณ	โดยมวีงเงนิงบประมาณเกินกว่า	100	ล้านบาท	 
ทุกโครงการ/รายการ	ทั้งนี้	จะต้องด�าเนินการบันทึกข้อมูล
ในระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
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 1.3  การวิเคราะห์ระดับความส�าเร็จในการด�าเนนิงาน 
จากการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ส�านักงบประมาณ	ได้ก�าหนดให้หน่วยรับงบประมาณ
ด�าเนินการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ระดับความส�าเร็จ 

ในการด�าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ	 โดยต้อง 
บันทึกข ้อมูลในแบบฟอร ์มรายงานการวิ เคราะห  ์

ระดับความส�าเร็จฯ	 ซึ่งเป็นชุดค�าถามจ�านวน	 3	 หมวด	
10	ค�าถาม	เพื่อใช้ประกอบการจัดท�างบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564
 ๒. การติดตามและประเมินผลระหว่างการใช ้จ ่าย 
งบประมาณ มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้	
 ๒.1 การรายงานสถานภาพการด�าเนินงาน 
รายจ่ายลงทนุ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
	 ส�านักงบประมาณได ้ จัดท�ารายงานสถานภาพ 

การด�าเนนิงานรายจ่ายลงทุนตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	
เสนอต ่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี	 โดยมติ 

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี	 18	 กุมภาพันธ์	 2563	 รับทราบ
รายงานฉบับดังกล่าว	 ท้ังนี้ 	 สรุปรายงานสถานภาพ 

การด�าเนินงานรายจ่ายลงทุน	 ประจ�าปีงบประมาณ	 
พ.ศ . 	 2563	 ในภาพรวมประเทศ	 ณ	 วัน ท่ี 	 7	 
กุมภาพันธ์	 2563	 จ�านวน	 508	 หน่วยรับงบประมาณ	 
รวมทั้งส้ิน	 จ�านวน	 160,787	 รายการ	 วงเงินท้ังส้ิน	
43,668.4268	ล้านบาท	ประกอบด้วย	รายการปีเดียว	
จ�านวน	 157,182	 รายการ	 วงเงิน	 434,351.0791	 
ล้านบาท	 รายการผูกพันใหม่	 จ�านวน	 1,238	 รายการ	
วงเงิน	53,944.9196	ล้านบาท	และรายการผูกพันเดิม	 
จ�านวน	 2,367	 รายการ	 วงเงิน	 155,372.4281	 
ล้านบาท	โดยจ�าแนกสถานภาพการด�าเนนิงานรายจ่ายลงทุน	 
ได้ดังนี้
	 	 	 (1)	 งานจ้างเหมา	 อยู ่ระหว่างการส�ารวจ
ออกแบบ/ก�าหนดคุณลักษณะ	 SPEC	 จ�านวน	 10,123	
รายการ	 วงเงิน	 42,064.9160	 ล้านบาท	 คิดเป็น 

ร้อยละ	6.54

	 	 	 (2)	 งานจ้างเหมา	 อยู่ระหว่างจัดท�าแบบรูป 

รายการ/TOR	 แล้วเสร็จ/ก�าหนดราคากลาง	 จ�านวน	 
60,156	 รายการ	 วงเงิน	 77,789.8148	 ล้านบาท	 
คิดเป็นร้อยละ	12.09
	 	 (3)	 งานจ้างเหมา	 อยู่ระหว่างประกาศประกวด
ราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	 จ�านวน	 16,874	 รายการ	
วงเงิน	93,551.1273	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	14.53
	 	 (4)	 งานจ ้าง เหมา	 อยู ่ ระหว ่าง เป ิดซอง/ 
e-Auction,	 e-market,	 e-bidding	 จ�านวน	 6,505	
รายการ	 วงเงิน	 28,886.3400	 ล้านบาท	 คิดเป็น 

ร้อยละ	4.49
	 	 (5)	 งานจ้างเหมา	 อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	
(รอลงนามสัญญา)	 จ�านวน	 49,626	 รายการ	 วงเงิน	
96,296.2125	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	14.96
	 	 (6)	 งานจ้างเหมา	 ลงนามสัญญาแล้ว	 (กรณี
รายการผูกพันเดิม)	จ�านวน	22	รายการ	วงเงิน	685.0241	
ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	0.11
	 	 (7)	 งานด�าเนินการเอง	 ก�าลังส�ารวจออกแบบ/
ก�าหนดแผนด�าเนินงาน	 จ�านวน	 29	 รายการ	 วงเงิน	
73,322.2472	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	11.39
	 	 (8)	 งานด�าเนินการเอง	 มีแผนด�าเนินการแล้ว	
จ�านวน	 15,246	 รายการ	 วงเงิน	 96,237.2974	 
ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	14.95
	 	 (9)	 ลงนามสัญญาและเร่ิมด�าเนินการแล ้ว	
(กรณีรายการผูกพันเดิม)	จ�านวน	2,206	รายการ	วงเงิน	
134,835.4477	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	20.95
	 ท้ังนี้	 มีหน่วยรับงบประมาณท่ีไม่รายงานสถานภาพ	
5	 หน่วย	 จ�านวน	 183	 รายการ	 วงเงิน	 757.2702	 
ล้านบาท		
 ๒.๒ การรายงานความก้าวหน้าของรายการก่อหนี้
ผูกพันรายการใหม่ที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท 

	 ส�านักงบประมาณก�าหนดให้หน่วยรับงบประมาณ 

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 โดยบันทึก 

ข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและ 
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	 (BB	 EvMis)	 ตามแบบรายงาน	 
สงป.	301	และ	สงป.	302	รวมทั้งรายงานความก้าวหน้า 
ของรายการก่อหนี้ผูกพันรายการใหม่ ท่ีมีวงเงินเกิน	 
1,000	ล้านบาท	ในระบบดังกล่าว	ซึ่งส�านักงบประมาณ
จะวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเพ่ือเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
เป็นรายเดือนและน�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีรับทราบตาม
ขั้นตอนท่ีก�าหนด	 เพ่ือคณะรัฐมนตรีสามารถใช้ข้อมูล
ความก้าวหน้าของรายการก่อหนี้ผูกพันรายการใหม  ่

ท่ีมวีงเงนิเกิน	1,000	ล้านบาท	ในการก�ากับดูแลหน่วยรับ
งบประมาณและเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายของ
หน่วยรับงบประมาณ	 ท้ังนี้	 สรุปสถานภาพรายการก่อหน้ี 

ผูกพันรายการใหม่ที่มีวงเงินเกิน	1,000	ล้านบาท	ณ	วันที่	
30	กันยายน	2563	มีจ�านวน	43	รายการ	(มีการยกเลิก
การด�าเนินการในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 จ�านวน	 3	
รายการ	คงเหลือ	40	รายการ)	ดังนี้
	 	 	 (1)	 ลงนามในสัญญา	 จ�านวน	 25	 รายการ	 
งบประมาณ	6,062.3846	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	58.95
	 	 	 (2)	 อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	 (รอลงนาม
สัญญา)	จ�านวน	10	รายการ	งบประมาณ	2,553.8498	
ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	24.83
	 	 	 (3)	 ประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อ 

จัดจ้าง	 จ�านวน	3	 รายการ	 งบประมาณ	1,302.3900	
ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	12.67
	 	 	 (4)	 แบบรูปรายการ/TOR	แล้วเสร็จ/ก�าหนด
ราคากลาง	จ�านวน	2	รายการ	งบประมาณ	365.0802	
ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	3.55
	 	 	 (5)	 ยกเ ลิกด� า เนินการ	 ป ี งบประมาณ	 
พ.ศ.	2563	จ�านวน	3	รายการ	
 ๒.3 การติดตามและประเมินผลโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายส�าคัญของรัฐบาล
	 ส�านักงบประมาณได้ติดตามผลการด�าเนินงานของ 
หน่วยรับงบประมาณ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	จ�านวน	
45	 เร่ือง	 โดยมีผลการด�าเนินงานท่ีส�าคัญจ�าแนกตาม
ยุทธศาสตร ์การจัดสรรงบประมาณรายจ ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด ้านความม่ันคง  
ติตตามผลโครงการส�าคัญ	จ�านวน	3	ด้าน	ดังนี้	
 ด้านการขับเคล่ือนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	 ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต	้ 
ได้จัดท�าโครงการอ�านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับ 

ผลกระทบ	ซึง่เป็นการด�าเนนิการให้ความช่วยเหลือเยยีวยา
และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง	 
เพ่ือบรรเทาความเสียหายของผู้ได้รับผลกระทบท้ังด้าน
ร่างกายและจิตใจ	ตลอดจนทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย 

จากเหตุการณ์ในพ้ืนท่ี	 รวมท้ังให้ความเป็นธรรม	 และลด 

เงื่อนไขการก่อเหตุความรุนแรงในพ้ืนท่ี	 ท้ังนี้	 จากการ
ติดตามผล	พบว่ากลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือเยยีวยา	 
รวม	342	 ราย	 และสามารถด�าเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ี
เยียวยาประจ�าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาประจ�า
จังหวัด/อ�าเภอ	 รวม	 81	 คน	 โดยมีข้อเสนอแนะให้ 
หน ่วยงานศึกษาและจัดท�าฐานข ้อมูลของผู ้ ได ้ รับ 

ผลกระทบรายกรณี	 เพ่ือส�ารวจความต้องการของแต่ละ
บุคคลโดยเฉพาะ	 และด�าเนินการช่วยเหลือเยียวยา 
รายกรณ	ี(case	management)	ซึง่จะท�าให้การช่วยเหลือ
เยียวยาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 ด้านการพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และ
ความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	 สถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ	กระทรวงกลาโหม	ได้จัดท�าโครงการส่งเสริม 

การวิจัยและพัฒนาเพ่ือการป้องกันประเทศ	 (รายการวิจัย
และพัฒนาร่วมยานเกราะล้อยาง)	 ซึ่งเป็นการจัดสร้าง
แบบจ�าลองยานเกราะล้อยาง	 เพ่ือใช้ในการศึกษาและ
รวบรวมความต้องการของหน่วยผู้ใช้งานน�ามาวิเคราะห์	
แก้ไขพัฒนาและออกแบบ	และการทดสอบ	จ�านวน	1	คัน	 
พร้อมจัดท�าคู ่ มือการใช ้งานและการซ ่อมบ�ารุงจาก 

องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา	รวมทั้งเป็นการลด 

ภาระงบประมาณในการสัง่ซือ้ยทุโธปกรณ์จากต่างประเทศ
และสนับสนุนงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในอนาคต	
จากการติดตามผล	พบว่ายังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบยาน
เกราะล้อยางและระบบต่าง	 ๆ	 การด�าเนินงานยังมีความ
ล่าช้าจากแผนท่ีก�าหนด	 เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	 
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(COVID-19)	 จึงมีข ้อเสนอแนะให้หน่วยงานเร ่งรัด 

การด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนด
 ด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ส�านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	 กระทรวง 
การต่างประเทศ	 ได้จัดท�าโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
และความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับมิตรประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ	(กิจกรรมการเป็นประธานอาเซยีน 

ของไทยและการประชุมอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง)	ซึ่งประเทศไทย
เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน	และการประชุม
อ่ืน	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	 คร้ังท่ี	 35	 ภายใต้แนวคิดหลัก	 คือ	 
“ร่วมมอื	ร่วมใจ	ก้าวไกล	ยัง่ยนื	(Advancing	Partnership	
for	Sustainability)”	จากการติดตามผล	พบว่า	การประชุม 

สุดยอดอาเซียน	 คร้ังท่ี	 35	 และการประชุมสุดยอด 

ที่เกี่ยวข้องประสบความส�าเร็จด้วยดี	ส่งผลให้ประเทศไทย
ได้รับการสานต่อจากอาเซียนในหลายด้าน	 อาทิ	 ด้านการ 
ส่งเสริมความยัง่ยนืในทุกมติิ	ด้านการเมอืงและความมัน่คง	 
ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคมและวัฒนธรรม	รวมท้ังประเทศไทย
ยังได้จัดต้ังศูนย์อาเซียน	 จ�านวน	 7	 ศูนย์	 อย่างไรก็ตาม	 
การจัดประชุมที่มีขนาดใหญ่	รวมถึงการประชุมย่อยอื่น	ๆ	 
จะต้องพิจารณาถึงบุคลากรท่ีมีความรู ้ความช�านาญ 

การท�างานร่วมกันหลายภาคส่วน	 เพ่ือให้การประชุม 

เป็นไปอย่างเรียบร้อยและสร้างความประทับใจให้ผู้เข้าร่วม
ประชุม	 และสามารถน�าผลสัมฤทธ์ิจากการประชุมมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน ติดตามผลโครงการส�าคัญ	จ�านวน	
9	ด้าน	ดังนี้
 ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข ่ง ขัน  

กรมวิชาการเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้จัดท�า
โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	โดยมุง่เน้น 

การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เทียบเท่าสากล	 
ตรงตามความต้องการของตลาด	 และให้ความส�าคัญเร่ือง 
ความปลอดภยัด้านอาหาร	รวมท้ังการตรวจคุณภาพมาตรฐาน 

สินค้าเกษตรอย่างเพียงพอและรวดเร็ว	 ซึ่งสามารถตรวจ
รับรองมาตรฐานแหล่งผลิต	(GAP)	ให้เกษตรกรแล้ว	จ�านวน	
63,911	ราย	รวม	72,897	แปลง	คิดเป็นพื้นที่	จ�านวน	
596,031	ไร่	และสุ่มตรวจตัวอย่างพืชผัก	GAP	ในท้องตลาด	 

พบว่า	 ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยร้อยละ	 93.61	
นอกจากนี้ยังสามารถตรวจรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช	
ตามมาตรฐาน	GMP/HACCP	รวม	784	โรง	และส่งเสริม
ให้เกษตรกรและผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจ 

ในการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างถูกต้อง	 รวมทั้ง
ออกใบรับรองสนิค้าเกษตรให้สามารถส่งออกไปยงัประเทศ
คู่ค้าได้	คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า	158,299.55	ล้านบาท	
 ด้านการพฒันาอตุสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน	กระทรวงแรงงาน	ได้จัดท�าโครงการ 
ศูนย ์ฝ ึกอบรมความเป ็นเลิศด ้านเทคโนโลยี ช้ัน สูง	 
โดยมุ ่งเน ้นการพัฒนาก�าลังแรงงานให้มีความรู ้และ 

ทักษะฝีมือสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	 
และสามารถสร้างรายได้ให้กับก�าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น	 
รวมท้ังรองรับ	 6	 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 จากการ 
ติดตามผล	พบว่า	ณ	ไตรมาส	3	จากกลุ่มเป้าหมาย	จ�านวน	 
10,300	คน	มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม	จ�านวน	7,272	คน	 
คิดเป็นร้อยละ	70.60	และมผีูผ่้านการทดสอบตามหลกัสตูร 
ท่ีฝึกอบรม	 จ�านวน	6,492	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 89.27	
ซึ่งส่งผลให้แรงงานในสถานประกอบกิจการมีรายได้เฉลี่ย
ภายหลังการฝึกอบรม	 จ�านวน	 18,551	 บาท/เดือน	 
เป็นการสร้างและรักษารายได้ของแรงงานท่ีผ่านการฝึก
อบรม	คิดเป็นมูลค่า	จ�านวน	1,022.26	ล้านบาท/ปี	ทั้งนี้	 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	
2019	 (COVID-19)	 จึงปรับแผนการด�าเนินงานจากกลุ่ม
เป้าหมายแรงงานในสถานประกอบกิจการ	 แรงงานใหม	่
นกัศึกษาช้ันปีสุดท้าย	ผู้ว่างงานและบคุคลท่ัวไป	เป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนาฯ	 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว
 ด้านความม่ันคงทางพลังงาน	กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ	 
กระทรวงพลังงาน	 ได้จัดท�าโครงการเฝ้าระวังผลกระทบ 

ด้านส่ิงแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลยีมในอ่าวไทย	 
เป็นการป้องกันการปนเป้ือนของเสยีท่ีเกิดจากการประกอบ 

กิจการปิโตรเลียมออกสู ่สิ่งแวดล้อม	 และเพื่อให้เกิด 

ความเช่ือมั่นและเป็นการเตือนภัยในการก�าหนดมาตรการ
บรรเทาแก้ไขผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น	 โดยใช้วิธีการ
ตรวจวัดปริมาณสารปรอทและสารหนูในน�้าทะเล	 และ
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เนื้อเยื่อปลาทะเลหน้าดินท่ีอาศัยอยู ่บริเวณพื้นท่ีผลิต
ปิโตรเลียมในอ่าวไทย	 ซึ่งค่าความเข้มข้นของปรอทและ
สารหนูในน�้าทะเล	 สามารถบ่งช้ีการหมุนเวียนและเข้าสู ่

ส่ิงแวดล้อมในบริเวณพ้ืนท่ีผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยได้	
จากการติดตามผล	พบว่า	 สามารถจัดเก็บตัวอย่างบริเวณ
แหล่งปิโตรเลียม	จ�านวน	4	แห่ง	ได้แก่	บงกชใต้	(PTTEP)	
อาทิตย์	(PTTEP)	สงขลา	อี	(CEC)	และไพลิน	(CTEP)	และ
มีแผนเก็บตัวอย่างอีก	5	แห่ง	 ได้แก่	 ไพลินเหนือ	 (CTEP)	
เอราวัณ	 (CTEP)	 ปลาทอง	 (CTEP)	 เบญจมาศ	 (COTL)	
และวาสนา	(KE)	ทั้งนี้	เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ท�าให้เล่ือน
ก�าหนดการเก็บตัวอย่าง	 ส่งผลให้การด�าเนินการไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก�าหนด	ซึ่งภายหลังผ่อนคลายมาตรการต่าง	 ๆ	
เห็นควรให้หน่วยงานเร่งรัดการด�าเนินงานต่อไป	
 ด้านคมนาคมและระบบโลจสิติกส์ ด�าเนนิการติดตาม
ผลการด�าเนินงานของกรมเจ้าท่า	 กรมทางหลวง	 และ 

การรถไฟแห่งประเทศไทย	ดังนี้
	 กรมเจ้าท่า	 กระทรวงคมนาคม	 ได้จัดท�าโครงการ 
พัฒนาประสิทธภิาพการเดินเรือในแม่น�า้ป่าสกั	เพ่ือส่งเสริม
ให้การเดินเรือในแม่น�้าป่าสักมีความสะดวกและปลอดภัย
ได้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ	 และยังเป็นการส่งเสริม
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 รวมท้ังเป็นการบรรเทาปัญหา 
การจราจรในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	จากการติดตามผล	 
พบว่า	โครงการฯ	ได้ปรับรูปแบบงานก่อสร้างจ�านวน	2	ครัง้	 
เนือ่งจากเกิดปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับแนวก่อสร้างบางส่วน 

ในพ้ืนท่ีด้านหลังของโครงการติดกับพ้ืนท่ีของเอกชน
ได้มีโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและขอให้เว้นระยะ 

การก ่อสร ้าง	 รวมถึงพบปัญหาด ้านวิศวกรรมและ 

การเคล่ือนตัวของโครงสร้างเขื่อน	 จึงมีข้อเสนอแนะว่า	 
กรมเจ ้าท ่าควรตระหนักและให ้ความส�าคัญในการ 
คาดการณ์ปัญหาและอุปสรรคท่ีจะเกิดขึ้น	 โดยอาศัย
ประสบการณ์จากผู้เช่ียวชาญ	 ผู้มีประสบการณ์	 ท่ีปรึกษา
ควบคุมงาน	 ท่ีปรึกษาผู้ออกแบบ	 วิศวกรประจ�าโครงการ	
และตัวอย่างปัญหาต่าง	 ๆ	 ท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกับการควบคุม
งานจ้างและการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งในระยะต่อไป

	 กรมทางหลวง	 กระทรวงคมนาคม	 ได้จัดท�าโครงการ
ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินสาย	 อ.ตะก่ัวป่า	 -	 
อ.ท้ายเหมอืง	ตอน	บ.บางสกั	-	บ.เขาหลกั	จ.พังงา	เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพด้านการจราจรและอ�านวยความปลอดภัย
ในการเดินทางบนทางหลวง	 ส่งผลให้การเดินทางและ 

การจราจรเป็นไปอย่างสะดวก	 รวดเร็วและปลอดภัย	 
จากการติดตามผล	 พบว่า	 การด�าเนินงานล่าช้ากว่า 
แผนท่ีก�าหนด	 เนื่องจากมีต้นไม้และสาธารณูปโภค 

พ้ืนฐาน	 (ไฟฟ้า	 ประปา	 สายสัญญาณโทรศัพท์)	 กีดขวาง 
การก่อสร้าง	 และปัญหารูปแบบการก่อสร้างไม่สอดคล้อง 
กับสภาพปัจจุบัน	 จึงมีข้อเสนอแนะให้กรมทางหลวง
เร่งรัดขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีจากกรมป่าไม้	 และกรมอุทยาน 

แห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธ์ุพืช	 และประสานกับการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค	 การประปาส่วนภูมิภาค	 ผู ้ประกอบการ 
สายสัญญาณโทรศัพท์	 ให้เข้าด�าเนินการร้ือย้ายเสาไฟฟ้า	 
ท่อประปา	สายสัญญาณโทรศัพท์	โดยด�าเนนิการให้แล้วเสร็จ 

ก่อนการขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีและนัดประชุม 

หารือกับผูอ้อกแบบ	และลงพ้ืนท่ีตรวจสอบร่วมกัน	 เพ่ือรับ 

ข้อเสนอแนะและปรับแก้ไขแนวก่อสร้างให้เหมาะสม	
	 การรถไฟแห่งประเทศไทย	กระทรวงคมนาคม	ได้จัดท�า 
โครงการการเวนคืนท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์โครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงลพบรีุ	-	ปากน�า้โพ	เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ความจุของทางรถไฟ	ตลอดจนความเร็วและความปลอดภยั
ในการให้บริการ	 รวมท้ังสนับสนุนการขนส่งผู้โดยสาร 
และการขนส่งสนิค้าท่ีเพ่ิมสูงข้ึน	 จากการติดตามผล	พบว่า	 
มค่ีาเวนคืนท่ีดินและร้ือย้ายส่ิงก่อสร้างเกินกว่ากรอบวงเงิน 

ท่ีคณะรัฐมนตรีอนมุติั	มพ้ืีนท่ีท�าสัญญาแล้วและอยูร่ะหว่าง 
การจ่ายเงนิ	จ�านวน	182	แปลง	ท�าสัญญาแล้วแต่ยงัไม่จ่ายเงิน	 
จ�านวน	1	แปลง	ยงัไม่ได้ติดต่อท�าสญัญา	จ�านวน	11	แปลง	 
และรอสอบสวนสิทธ์ิ	 10	 แปลง	 ท้ังนี้	 กรณีแปลงที่ยัง
ไม่ได้ท�าสัญญามีสาเหตุจากเจ้าของท่ีดินเสียชีวิตและ 

ยังไม่ได้แต่งต้ังผู้จัดการมรดก	 เจ้าของท่ีดินถูกศาลสั่งฟ้อง 
ล้มละลาย	พ้ืนท่ีราชพัสดุต้องมกีารขออนญุาตเข้าใช้พ้ืนทีก่่อน	 
จึงมีข้อเสนอแนะให้จัดท�าแผนการด�าเนินงานและแผน 

การใช้จ่ายงบประมาณเก่ียวกับค่าจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

ในแต่ละปีงบประมาณให้มีความชัดเจน	 และตรวจสอบ
ความพร้อมของพื้นที่ด�าเนินการด้วย
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 ด้านการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	 ส�านักงานปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม	 กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดท�า 
โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู ่สากลภาคตะวันออก 

เฉยีงเหนอื	เพ่ือพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดระดับบน	(High	-	end)	ได้มากขึน้	รวมท้ังการสร้าง 
มลูค่าเพ่ิม	(Value	-	added)	ให้กับผลิตภณัฑ์ผ่านการพัฒนา 
ด้านเทคโนโลยแีละการออกแบบลวดลายผ้าในรูปแบบใหม่	
และใช้วัตถุดิบท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน	 ส่งผลให้
เพ่ิมโอกาสในการจ้างงานท่ีม่ันคงและยกระดับการสร้าง 
รายได้	 รวมท้ังสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจให้กับ
ประชาชนและผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ให้เพ่ิมขึ้น	 จากการติดตามผล	 พบว่า	 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 

ท่ีผ่านการออกแบบลวดลายจากโครงการฯ	มรีาคาจ�าหน่าย	
3,000	-	3,500	บาท/เมตร	โดยเกิดมูลค่าเพิ่มไม่ต�่ากว่า
ร้อยละ	50	และผู้ประกอบการมทัีกษะในการน�าเทคโนโลยี
ไปใช้ในการผลิตสิ่งทอเพิ่มมากขึ้น	ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย
ของโครงการท่ีก�าหนด	อย่างไรก็ตามการปรับเปล่ียนแนวคิด 

ในการผลิตผ้าไหมในรูปแบบใหม่ยังมีข้อจ�ากัด	 เนื่องจาก 

ผู้ประกอบการบางรายยงัมคีวามคุ้นเคยกับวิธีการผลิตแบบ
ด้ังเดิม	 จึงมีข้อเสนอแนะให้พัฒนาศักยภาพและถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง	
 ด้านการขับเคล่ือนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
สถาบันการบินพลเรือน	 กระทรวงคมนาคม	 ได้จัดท�า
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบินเพ่ือรองรับการจัดต้ัง 
ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา	
เพือ่พัฒนาบคุลากรครูในสาขาช่างอากาศยานท่ีขาดแคลน 

ให้เพียงพอ	และสามารถผลิตนกัศึกษาทางด้านช่างอากาศยาน 

รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบนิ	 ท้ังในประเทศ 

และภูมิภาค	 เป็นไปตามมาตรฐาน	 มีประสิทธิภาพและ 

ได้รับการยอมรับในระดับสากล	จากการติดตามผล	พบว่า	 
ยังไม่สามารถก�าหนดแผนการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม 

ได้อย่างชัดเจน	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	จึงมกีารชะลอ 

การด�าเนินการ	 ประกอบกับความไม่ชัดเจนของโครงการ
ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบคุลากรด้านการบนิฯ	และโครงการ
ศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยาน	 (MRO)	 ยังไม่มีกรอบเวลา
ด�าเนินการท่ีชัดเจน	 จึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานท่ีมี 
ส่วนเก่ียวข้องควรร่วมกันหารือและติดตามความก้าวหน้า

การด�าเนินงานของโครงการท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 
และจริงจัง	 เพ่ือให้สามารถก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน 

ให้สอดคล้องกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 ดา้นการพัฒนาพืน้ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ด�าเนินการ 
ติดตามผลการด�าเนินงานของกรมการค้าต่างประเทศ	 
และกรมการจัดหางาน	ดังนี้
	 กรมการค้าต่างประเทศ	 กระทรวงพาณิชย์	 ได้จัดท�า 
โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดน	 และเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษ	 เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนผ่านการ
ข้ามแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านให้ขยายตัวเพ่ิมขึ้น	 
และเกิดการหมนุเวียนของระบบเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีชายแดน	
รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับ
ผู้ประกอบการประเทศเพ่ือนบ้าน	 เพ่ือขยายตลาดการค้า 
การลงทุนระหว่างกันได้ในอนาคต	จากการติดตามผล	พบว่า	 
สามารถเจรจาจับคู่ทางธุรกิจได้จ�านวน	201	คู่	และสร้าง 
มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น	82.17	ล้านบาท	มีผู้เข้าร่วม 

งานแสดงและจ�าหน่ายสินค้าจ�านวน	12,504	คน	เกิดมูลค่า 
การซื้อขายกว่า	1.50	ล้านบาท	อย่างไรก็ตามการด�าเนิน 

โครงการยงัมข้ีอจ�ากัดในเร่ือง	ช่วงเวลาเปิด	-	ปิดด่านชายแดน 

ไม่พร้อมกันระหว่าง	 2	 ประเทศ	 ท�าให้เกิดความแออัด 

ของการจราจรบริเวณด่าน	 และการท�าธรุกรรมทางการเงิน 

ระหว่างประเทศมีอัตราค่าธรรมเนียมสูง	 ประเทศคู่ค้า 
บางประเทศอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส ์

เพ่ืออ�านวยความสะดวกทางการค้าและการเคล่ือนย้าย
สินค้า	 (ASEAN	 Single	Window	 :	 ASW)	 รวมถึงต้องมี
การปรับตัวตามรูปแบบการด�าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
	 กรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน	ได้จัดท�าโครงการ 
ศูนย ์บริการแบบเบ็ดเสร็จ	 (One	 Stop	 Service)	 
ด้านแรงงานต่างด้าว	 เพ่ือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 
โดยส่งเสริมสนับสนุนและอ�านวยความสะดวกให้นายจ้าง/
สถานประกอบการ	 ใช้แรงงานต่างด้าวท้ังในกลุ่มช่างฝีมือ
หรอืผูช้�านาญการ	และกลุม่มใิช่ช่างฝีมอื	หรอืผูช้�านาญการ 
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้แรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาท�างานในพ้ืนท่ีช้ันใน	จากการ 
ติดตามผล	พบว่า	ณ	ไตรมาสที่	3	สามารถออกใบอนุญาต
ท�างานให้คนต่างด้าว	จ�านวน	74,617	คน	ต�า่กว่าเป้าหมาย	 
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471	 คน	 เน่ืองจากการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	จึงมกีารปิดด่าน
พรมแดน	 และมีมาตรการชะลอการอนุมัติน�าเข้าแรงงาน
ต่างด้าวทุกขั้นตอน	 นอกจากนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทย 

กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	จึงท�าให้แรงงาน 

ต่างด้าวสญัชาติลาวไม่สามารถยืน่ขอรับใบอนญุาตท�างานได้	 
จึงควรมีการติดตามการลงนามในความตกลงดังกล่าว	 
เพ่ือนายจ้างและแรงงานต่างด้าวได้รับความสะดวก	 
ในการขอรับใบอนญุาตท�างาน	 และมกี�าลงัแรงงานเพียงพอ 

ต่อการด�าเนินธุรกิจสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและ 

เกิดการค้าการลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนต่อไป	
 ด้านการพฒันาศกัยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจยั	ส�านกังานนวัตกรรมแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	 
กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	 
(อว.)	ได้จัดท�าโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ	 
โดยส่งเสริมผูป้ระกอบการท่ีขบัเคล่ือนธุรกิจด้วยนวัตกรรม 

ในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมขนาดกลางและ 

ขนาดย่อมให้สามารถแข่งขนัได้ในภาวะท่ีมกีารเปลีย่นแปลง 
ทางเทคโนโลยี	 ซึ่งบูรณาการงานร่วมกันของหน่วยงาน 

ในสังกัด	 อว.	 โดยสนับสนุนผู้ประกอบการท่ีช่วยรับมือ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 
2019	 (COVID-19)	 ในภาวะฉุกเฉิน	 จากการติดตามผล	
พบว่า	การพัฒนาและสนบัสนนุโครงการนวัตกรรมในระดับ
ภูมิภาคต้องมีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการพัฒนา
ธุรกิจนวัตกรรม	 และสร้างระบบการขยายผลแนวทาง 
การพัฒนาและสนบัสนนุโครงการนวัตกรรมสูร่ะดับภูมภิาค
มากยิง่ขึน้	ท้ังนี	้เนือ่งจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนาฯ	 ส�านักงานฯ	 จึงปรับแผนการท�ากิจกรรมสร้าง 
การรับรู้และสร้างความตระหนักเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ 

ผ่านรูปแบบออนไลน์	 และมีข้อเสนอแนะให้สนับสนุน
โครงการท่ีจะช่วยเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ	 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไป
 ด้านการวิจยัและพฒันานวัตกรรม	ด�าเนนิการติดตาม
ผลการด�าเนนิงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์	 
(องค์การมหาชน)	และส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	ดังนี้

	 ศูนย์ความเป็นเลศิด้านชีววิทยาศาสตร์	(องค์การมหาชน)	 
กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 
ได้จัดท�าโครงการยาชีววัตถุ	 (Biopharmaceutical)	
โดยมุ ่งเน ้นการพัฒนากระบวนการผลิตชีวเวชภัณฑ์
ในระดับห้องปฏิบัติการให้เข ้าสู ่การผลิตในระดับก่ึง
อุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล	 ตลอดจนการยกระดับ 

คุณภาพการศึกษาความปลอดภัยระดับก ่อนคลินิก	 
และระดับ	Clinical	Trial	รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมยา 
เพื่อความมั่นคง	จากการติดตามผล	พบว่า	สามารถพัฒนา
ต้นแบบยาชีววัตถ	ุและวิธีการรักษาด้วยเซลล์และยนีบ�าบดั	 
รวมท้ังพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้อง	อาทิ	การพัฒนา
หน่วยปฏิบติัการผลิตภัณฑ์	ห้องปฏิบติัการต่าง	ๆ 	ศูนย์ผลิต 

เซลล์เชิงพาณิชย์	รวมท้ังพัฒนาบคุลากรด้านชีววิทยาศาสตร์	 
(Life	 Sciences)	 เพ่ือรองรับการด�าเนินงาน	 นอกจากนี	้ 
ยงัจัดท�าฐานข้อมลูเครือข่ายห้องปฏบัิติการด้านการทดสอบ 

ความปลอดภัยท่ีไม่ใช่การทดลองในคน	การจัดท�าหลักเกณฑ์ 

มาตรฐานหลักเกณฑ์/มาตรฐานการรักษาโรคด้วยเทคโนโลยี 

เซลล์และยีนบ�าบัด	อย่างไรก็ตาม	การวิจัยอาจเกิดผลลัพธ ์
ท่ีไม ่ได ้คาดหมาย	 รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณ 

และการก�าหนดตัวช้ีวัดในลักษณะแบบปีต่อปี	 ส่งผลต่อ
การวางแผนด�าเนินงานไม่ต่อเนื่องในช่วงรอยต่อ	 จึงม ี

ข้อเสนอแนะให้มีการจัดท�างบประมาณแบบ	Multiyear	 
Budgeting	เพ่ือให้โครงการพร้อมต่อยอด	เพ่ือความก้าวหน้า 
และเป็นการต่อยอดสู่ตลาดได้
	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 กระทรวงการอุดมศึกษา	
วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	ได้จัดท�าโครงการสนบัสนนุ
ทุนวิจัยและนวัตกรรมท่ีมุ ่งผลสัมฤทธ์ิ	 (เงินอุดหนุน 

โครงการวิจัยท้าทายไทย	(Thailand	Grand	Challenges)/ 
ยุทธศาสตร์เป้าหมายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความมัน่คง)	 โดยมเีป้าหมายให้คนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิต 

ท่ีดี	 สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่า	
รวมท้ังสามารถจัดการปัญหาท้าทายเร ่งด ่วนส�าคัญ 

ทางสังคมของประเทศได้อย่างเหมาะสม	 ด้วยองค์ความรู้ 
ท่ีเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม	 โดยมีผลการด�าเนินงาน 

ท่ีส�าคัญ	ได้แก่	(1)	สนบัสนุนงานวิจัยเก่ียวกับโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา	2019	(COVID-19)	ประกอบด้วย	การพัฒนาวัคซนี	
การพัฒนาชุดตรวจวินจิฉยั	การวิจัยเพ่ือถอดรหสัพันธุกรรม	 
การวิจัยและพัฒนาหน้ากากทดแทน	 N95	 การวิจัยและ
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พัฒนาชุดป้องกันส่วนบุคคลของบุคลากรทางการแพทย	์ 
การวิจัยงานด้านสังคม	และการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	
(COVID-19)	 (2)	 การวิจัยประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ	
(3)	การยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภยัทางถนน
ประเทศไทย	(4)	สังคมไทยไร้ความรุนแรง	(5)	กระบวนการ
ยุติธรรมรองรับ	4.0	(6)	Future	Thailand	ประเทศไทย 

ใน	20	ปีข้างหน้า	ท้ังนี	้การด�าเนนิงานบางแผนงาน/โครงการ 
ยังมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนท่ีก�าหนด	 เนื่องจาก
เป็นการท�างานจตุรภาคี	 (Quadruple	 Helix)	 (ผู้ผลิต	 
ภาควิชาการ	ผูใ้ช้ประโยชน์จากงานวิจัยท้ังหน่วยงานภาครัฐ	 
เอกชน	 และประชาสังคม)	 ซึ่งเป็นกระบวนการท�างาน 

แบบใหม่	ต้องใช้ระยะเวลาในการสื่อสารท�าความเข้าใจกับ
ผู้เก่ียวข้อง	 จึงมีข้อเสนอแนะให้เร่งรัดการด�าเนินงานตาม
แผนที่ก�าหนดต่อไป	
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ติดตามผลโครงการส�าคัญ	
จ�านวน	4	ด้าน	ดังนี้
 ด้านการพัฒนาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวิีต ด�าเนนิการ 
ติดตามผลการด�าเนินงานของกรมอนามัย	 และกรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน	ดังนี้
	 กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	ได้จัดท�าโครงการ
ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย	 เพ่ือดูแลหญิงต้ังครรภ์ให้การ 
ต้ังครรภ์และการคลอดมีคุณภาพ	 ส่งผลให้มารดาและ 

ทารกปลอดภยั	ปราศจากภาวะแทรกซ้อน	มสุีขภาพแขง็แรง 
สมบรูณ์	ตลอดจนส่งเสริมให้มารดาเล้ียงดูทารกจนถงึระดับ 

ปฐมวัยอย่างถูกต้อง	รวมท้ังให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
คุณภาพบริการของโรงพยาบาล	ท้ังนี	้มกีารด�าเนนิงานท่ีส�าคัญ	 
อาทิ	การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังหญงิต้ังครรภ์เส่ียงเชิงรุก	 
(Save	Mom	Application)	น�าร่อง	17	จังหวัด	ประชุม 

แลกเปล่ียนเรียนรู้คณะกรรมการอนามยัแม่และเด็กระดับเขต	 
(MCH	Board)	ระดับประเทศ	พัฒนาศักยภาพทีมสืบสวน
และวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา	 พัฒนาหลักสูตร
อาสาสมัครสาธารณสุข	 หมอประจ�าบ้าน	 พัฒนารูปแบบ 

การคัดกรองสุขภาพช่องปากหญิงต้ังครรภ์	 จัดท�าระบบ 

บริการฝากครรภ์	และตรวจหลังคลอด	ภายใต้สถานการณ ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	

(COVID-19)	 ท้ังนี้	 จากการติดตามผล	 พบว่าอัตราส่วน 

การตายมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคน	 ในปี	 2563	 
เท ่ า กับ 	 22.57	 สู งขึ้ น เมื่ อ เ ทียบกับป ี ท่ี ผ ่ านมา	 
(ปี	 2562	 :	 20.3)	 และไม่ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมาย 

ท่ีก�าหนดไว้	 (ไม่เกิน	 17	 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)	 จึงมี 
ข้อเสนอแนะให้เร ่งรัดด�าเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุ 

และทบทวนวิธีการ	หรือปรับรูปแบบในการด�าเนนิงาน	และ
ให้ความส�าคัญหรือเร่งด�าเนนิการในพ้ืนท่ีท่ีมอัีตราการตาย
มารดาสูง	
	 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	 กระทรวง
ยุติธรรม	 ได้จัดท�าโครงการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 ผลผลิต
เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย	 เพ่ือส่งเสริม 

โอกาสทางการศึกษาส�าหรับเด็กและเยาวชนท่ีอยู ่ใน 

ความดูแลของกรมพินิจฯ	 ให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ท่ีมีคุณภาพ	 และฝึกวิชาชีพและกีฬาท่ีสอดคล้องกับ 

ตลาดแรงงาน	รวมทั้งส่งเสริมให้มีคุณธรรม	จริยธรรมและ 

จิตอาสาช่วยเหลือสังคม	 ท้ังนี้	 จากการติดตามผล	พบว่า	 
ร้อยละ	100	ของเด็กและเยาวชนทุกรายทีอ่ยูใ่นศูนย์ฝึกและ 

อบรมเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	โดยในปีการศึกษา	พ.ศ.	2562	มีเด็กสอบผ่าน
เกณฑ์การวัดและประเมนิผลทางการศึกษา	ร้อยละ	98.76	
และการศึกษาเป็นส่วนส�าคัญให้การกระท�าผิดซ�้าของเด็ก
และเยาวชนหลังจากได้รับการปล่อยตัวลดลง	อย่างไรก็ตาม
ยังมีข้อจ�ากัดในเร่ืองของส่ือการเรียนการสอนและจ�านวน
บุคลากรท่ีท�าหน้าท่ีจัดการศึกษาด้านสามัญไม่เพียงพอ	
ท�าให้คุณภาพการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	
และดูแลเด็กและเยาวชนได้ไม่ท่ัวถึง	 รวมท้ังไม่สามารถ 

น�าผลการเรียนไปเทียบโอนกับศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ่ืนได้	 หลักสูตรวิชาชีพท่ีใช้
ส�าหรับจัดการศึกษายังขาดความหลากหลายไม่สอดคล้อง
กับบริบทของตลาดแรงงานจึงมีข้อเสนอแนะให้ส่งเสริม
ความร่วมมอืกับสถาบนัทางการศึกษาเข้ามามส่ีวนร่วมและ 

มีบทบาทในการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา	 การฝึก
วิชาชีพ	 ส�าหรับเด็กและเยาวชนให้มีมาตรฐานตรงตาม
สถานการณ์การศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 และตรงตาม 

ความต้องการของตลาดแรงงาน
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 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	 (องค์การมหาชน)	 ส�านัก
นายกรัฐมนตรี	ได้จัดท�าโครงการสร้างโอกาสให้กับบุคลากร 
ในอาชีพให้ได้รับการรับรองคุณวุฒวิิชาชีพ	เพ่ือให้การจัดท�า 
และทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	 เป็นท่ี 

ยอมรับของทุกภาคส่วน	และสนบัสนนุการประเมนิสมรรถนะ 

ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้ได้ใบรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพ	 รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 
เพ่ือยกกระดับการพัฒนาก�าลังคน	 จากการติดตามผล	
พบว่า	 สามารถจัดท�ามาตรฐานอาชีพ	 จ�านวน	 7	 สาขา
วิชาชีพ	(จากเป้าหมาย	5	สาขาวิชาชีพ)	และมีการทบทวน
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	 จ�านวน	 34	 อาชีพ	 
(จากเป้าหมาย	25	อาชีพ)	รวมทั้งมีการประเมินสมรรถนะ
ของบุคคล	จ�านวน	21,503	คน	(จากเป้าหมาย	10,000	
คน)	 มีผู้ผ่านการประเมิน	 จ�านวน	 14,972	 คน	 ไม่ผ่าน 

การประเมนิ	จ�านวน	4,598	คน	และอยูร่ะหว่างการประเมนิ	 
1,933	คน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2563)	ทั้งนี้	
เนื่องจากโครงการฯ	 มีประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง	 
จึงมข้ีอเสนอแนะให้ประชาสัมพันธ์โครงการและหน่วยงาน
ให้ประชาชนทราบและเข้าถึงโครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
 ด ้านการสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร ้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด�าเนินการติดตามผลการ
ด�าเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	
(องค์การมหาชน)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล	9	แห่ง	
ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ดังนี้
	 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	 (องค์การ 
มหาชน)	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ได้จัดท�าโครงการพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา	กรณีศึกษาโครงการ
จัดการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน	 (O-NET)	 ช้ัน	 ป.6	 
วิชาภาษาไทยด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย	 เพ่ือส่งเสริม 

และพัฒนาทักษะด้านการอ่านเขยีนภาษาไทยของนกัเรียน	
ซึ่งผลการทดสอบสามารถสะท้อนศักยภาพด้านการอ่าน
และเขียนได้	โดยนักเรียนได้รับการประเมินตรงตามสภาพ
จริงและเป็นธรรม	 รวมทั้งครูผู้สอน	 อาจารย์มหาวิทยาลัย
และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้	 
การเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย	 ไม่มีความล�าเอียง	 และเป็น
มาตรฐานซ่ึงจากการติดตามผล	 พบว่า	 สามารถอบรม 

การพัฒนาครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนยั	วิชาภาษาไทย	ทุกภมูภิาค	 
จ�านวน	1,694	 คน	 จัดท�าเกณฑ์การตรวจข้อสอบอัตนัย	
สามารถปฏิบัติการตรวจกระดาษค�าตอบอัตนัย	 จ�านวน	
3,098,717	 แผ่น	 โดยนักเรียนมีการเขียนเล่าเร่ือง 
เป็นประโยคและน�าเสนอความคิดได้ชัดเจนมากขึน้	สามารถ 

จับประเด็นจากการอ่านได้	อย่างไรก็ตาม	ครูผู้ตรวจข้อสอบ
อัตนยับางส่วนตรวจข้อสอบคลาดเคลือ่น	จึงมข้ีอเสนอแนะ
ให้พัฒนาอบรมครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนยัให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน	 เพ่ือท�าเกณฑ์การตรวจข้อสอบให้มีความชัดเจน
และสามารถอธิบายได้ทุกกรณี
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 (มทร.)	 9	 แห่ง	 
(มทร.	กรุงเทพ,	มทร.	ธัญบรีุ,	มทร.	พระนคร,	มทร.	ตะวันออก, 
มทร.	 รัตนโกสินทร์,	 มทร.	 ล้านนา,	 มทร.	 สุวรรณภูมิ,	
มทร.	ศรีวิชัย	และ	มทร.	อีสาน)	กระทรวงการอุดมศึกษา	
วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	ได้จัดท�าโครงการพัฒนา 
และผลิตก�าลังคนของประเทศ	 เพ่ือรองรับนโยบาย	 
Thailand	4.0	 โดยร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอน	
เพ่ือมุง่ผลิตบณัฑิตท่ีมคีวามเช่ียวชาญด้านอุตสาหกรรมเป้า
หมายออกสู่ตลาดแรงงาน	รองรับนโยบาย	Thailand	4.0	 
ซึ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจ 

ท่ีขบัเคล่ือนด้วยนวัตกรรม	มกีารต่อยอด	5	อุตสาหกรรมเดิม	 
(The	 First	 S-Curves)	 เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสามารถ 

แข่งขันในเวทีโลก	รวมทั้งสร้าง	5	อุตสาหกรรมใหม่	(The	 
New	S-Curve)	เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้มีศักยภาพ 

รองรับการแข่งขันในอนาคต	 ท้ังนี้	 จากการติดตามผล	 
พบว่า	 อาจารย์และบุคลากรในบางสาขายังไม่เพียงพอ	 
การปรับปรุงหลกัสูตรและรายวิชาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ยังไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี	 รวมทั้งยังขาดอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในการผลิต 

นักปฏิบัติยุค	 4.0	 ดังนั้น	 จึงควรเพ่ิมจ�านวนบุคลากร 
สายวิชาการส�าหรับจัดการการเรียนการสอนและเพ่ิม 

เคร่ืองมอืวิจัยให้เพียงพอเพ่ือรองรับนโยบาย	Thailand	4.0
	 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 กระทรวง
ศึกษาธิการ	 ได ้ จัดท�าโครงการส ่งเสริมสถานศึกษา
อาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง	 โดยมุ่งพัฒนา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพ
เฉพาะทางในการผลิต	 และพัฒนาก�าลังคนให้มีสมรรถนะ
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และทักษะตรงตามความต้องการของประเทศ	 ซึ่งม ี

การก�าหนดกรอบการพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง	14	ด้าน	
จากการตดิตามผล	พบว่า	ปัจจุบนัมสีถานศึกษาเฉพาะทาง 
จ�านวน	22	แห่ง	และเปิดท�าการสอน	18	สาขาวิชา	รองรับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มกลไกขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจเพ่ืออนาคต	 (New	 Engine	 of	 Growth)	 ของ
ประเทศ	 (10	 อุตสาหกรรมเป้าหมาย)	 ท้ังนี้	 พบปัญหา
อุปสรรคในการด�าเนินงาน	 อาทิ	 ผู้บริหารเปลี่ยนแปลง 
บ่อยคร้ังท�าให้การด�าเนนิงานไม่ต่อเนือ่ง	ขาดแคลนครูผู้สอน 

ท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง	 ยังไม่มีการร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืน	 ๆ	 ในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน 

การสอน	 จึงมีข้อเสนอแนะให้มีการคัดเลือกผู้บริหาร 
และบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถมาบริหารจัดการ
สถานศึกษาเฉพาะทาง	จัดสรรอัตราครูสาขาวิชาเฉพาะทาง
ให้เพียงพอ	 ร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาหลักสูตร
และพัฒนาบุคลากร	
 ด้านการเสริมสร้างคนให้มีสุขภาวะทีดี่	กรมสนบัสนนุ 

บริการสุขภาพ	 กระทรวงสาธารณสุข	 ได้จัดท�าโครงการ
พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนกลุ่มวัย	 (พัฒนาและ 

ยกระดับความรู้อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ�าหมูบ้่าน	หรือ	
อสม.	ให้เป็นหมอประจ�าบ้าน)	โดยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)	และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง	 
ครอบครัว	 และชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น	 เพ่ือเป็น 

ส่วนหนึ่งในการลดปัญหาความแออัดของโรงพยาบาล	
และลดการพ่ึงพาโรงพยาบาล	 จากการติดตามผล	พบว่า	
มี	 อสม.	 ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับเป็น	
อสม.	หมอประจ�าบ้าน	จ�านวน	83,153	คน	จากเป้าหมาย	
จ�านวน	80,000	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	103.94	 อย่างไร 
ก็ตาม	เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 จึงปรับเปลี่ยนวิธีการ
อบรมเพ่ิมพูนทักษะ	โดยการจัดท�าสือ่ออนไลน์ส�าหรับ	อสม.	 
หมอประจ�าบ้าน	ให้เรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือลดการรวมกลุม่กัน 

จ�านวนมาก

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม ติดตามผลโครงการส�าคัญ	
จ�านวน	6	ด้าน	ดังนี้
 ด้านการเสริมสร้างพลังทางสังคม	 ด�าเนินการ 
ติดตามผลการด�าเนินงานของกรมท่ีดิน	 ส�านักงานปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม	และส�านกังานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั	 
ดังนี้	
	 กรมที่ดิน	กระทรวงมหาดไทย	ได้จัดท�าโครงการที่ดิน 

ของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนท่ียากจน	 เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ความยากจน	ลดความเหล่ือมล�า้ของสังคม	โดยจัดท่ีดินท�ากิน 

และท่ีอยู ่อาศัยให้แก ่ประชาชนท่ียากจนท่ีไม ่มี ท่ี ดิน 

ท�ากินเป็นของตนเอง	พร้อมจัดสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

ท่ีจ�าเป็น	เพือ่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ 

ของประชาชน	 จากการติดตามผล	 พบว่า	 ข้อมูล	 ณ	 
30	มิถุนายน	2563	มีประชาชนได้รับการจัดที่ดินท�ากิน	 
พร้อมท้ังจัดท�าสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจ�าเป็น	จ�านวน	2,055	 
ครัวเรือน	จากเป้าหมาย	2,300	ครัวเรือน	คิดเป็นร้อยละ	
89.35	(จัดสรรที่ดิน	รวม	2,625	แปลง)	อย่างไรก็ตาม 

มข้ีอจ�ากัดพ้ืนท่ีด�าเนนิการ	เนือ่งจากเป็นท่ีสาธารณประโยชน์ 

ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	เขตป่าไม้ถาวรและเขตปฏิรูป
ที่ดิน	ท�าให้การด�าเนินการมีปัญหาในทางปฏิบัติ	เนื่องจาก 

อยูใ่นความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน	และการด�าเนนิการ 
ในพ้ืนท่ีเพ่ือส�ารวจรังวัดท�าแผนท่ี	 พบว่า	 เคร่ืองจักรกล 

ท่ีใช้งานมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน	 ท�าให้มี
การซ่อมบ�ารุงบ่อยและมีค่าซ่อมบ�ารุงท่ีสูง	 ประกอบกับ 

ช่างซ่อมและอะไหล่ของเครื่องจักรกลค่อนข้างหายาก
	 ส�านกังานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	กระทรวงวัฒนธรรม	 
ได้จัดท�าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื ้นฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของส�านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด	 เพ่ืออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม
ส�าคัญของชาติและภูมิปัญญาท้องถ่ินให้อนุชนรุ่นหลัง
ได้เรียนรู้และสืบทอดเป็นมรดกวัฒนธรรมต่อไป	 รวมท้ัง 
ให้ประชาชนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน	ก่อให้เกิดความรัก 

ความสามัคคีในชุมชน	 โดยก�าหนดจัดกิจกรรม	 ส่งเสริม	 
สนับสนุน	 สืบสาน	 ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม 

ที่ดีงาม	 (งานเทศกาลประเพณี/วัฒนธรรม)	 และวันส�าคัญ 

ในพ้ืนท่ี	76	จังหวัด	ๆ 	ละ	ไม่น้อยกว่า	4	กิจกรรม	รวมท้ังส้ิน	 
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304	 กิจกรรม	 รวมถึงการพิจารณาพัฒนาและยกระดับ
งานเทศกาล	 ประเพณีท่ีมีศักยภาพ	 เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จักใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	
2019	 (COVID-19)	 จึงมีมาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ
เก่ียวกับเทศกาล	ประเพณี	พิธีทางศาสนา	และพิธีการต่าง	ๆ 	 
รวมท้ังให้งดหรือเลื่อนการจัดงานเทศกาล	 ประเพณี	 
พิธีทางศาสนา	 และพิธีการต่าง	 ๆ	 ท่ีเป็นการรวมตัวของ 
คนจ�านวนมาก	 และกรณีที่มีความจ�าเป็นไม่สามารถ 

งดหรือเลื่อนการจัดงานได้ให้ปฏิบัติตามประกาศ	 ค�าสั่ง 
และข้อก�าหนดอย่างเคร่งครัด	
	 ส�านกังานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั	กระทรวงวัฒนธรรม	
ได้จัดท�าโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย	 
กิจกรรมการส ่ง เสริมและพัฒนาศิลปะสร ้างสรรค ์	 
โดยมุ่งสร้างและขยายเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	
และส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจอัตลักษณ์ไทยและ
ความเป็นไทยผ่านงานเรขศิลป์	 (Graphic	 Design)	 โดย
ผลิตรายการเพ่ือการถ่ายทอดการเรียนรู้ด้านเรขศิลป์ 
ในลักษณะรายการเกมส์โชว์	โดยเน้นรูปแบบรายการท่ีเป็น 

การบูรณาการระหว่างการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านเรขศิลป์และการสร้างสรรค์ผลงาน	พร้อมการบันทึก
เทปโทรทัศน์และผลิตเป็นรายการเผยแพร่	เพื่อให้เยาวชน
ได้เรียนรู้และสามารถพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต	 ท้ังน้ี	 
ผู้ท่ีมีความรู้และสนใจงานเรขศิลป์ในแบบต่าง	 ๆ	 ยังมี 

จ�านวนน้อย	 หากมีการประชาสัมพันธ์หรือถ่ายทอด 

การแสดงทางโทรทัศน์และส่ือต่าง	ๆ 	จะท�าให้เกิดการถ่ายทอด 

องค์ความรู้ไปสู่ผู้ท่ีสนใจได้อีกด้วย	 อีกท้ังยังท�าให้ผลงาน 

การออกแบบของนักออกแบบรุ่นใหม่เป็นท่ีประจักษ์ต่อ
ประชาชนในวงกว้างมากขึ้น	
 ด้านการส่งเสริมการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่	 
กระทรวงมหาดไทย	 ได้จัดท�าโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	DLTV	 เพ่ือคุณภาพ
บุคลากรทางการศึกษา	 โดยใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
องค์ความรู้พัฒนาทักษะในการดูแลเด็กปฐมวัยที่ถูกต้อง	 
มคุีณภาพมาตรฐาน	 ลดความเหล่ือมล�า้ทางการศึกษาและ 

การขาดแคลนครูผู้สอน	 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริม 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต	เพ่ือให้สามารถมคีวามรู้และทักษะใหม่ 

ท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย	จากการติดตามผล	 
พบว่า	 สามารถสนับสนุนชุดอุปกรณ์ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก	 และโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย	 สังกัดองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น	จ�านวน	6,859	แห่ง	สังกัดเทศบาล	 
และองค์การบริหารส่วนต�าบล	 จ�านวน	 6,387	 แห่ง	
อย่างไรก็ดี	การด�าเนนิโครงการยงัมข้ีอจ�ากัดเร่ืองการจัดซือ้ 

จัดจ้างเป็นไปด้วยความล่าช้า	 เนื่องจากข้อมูลรายช่ือ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 และโรงเรียนในสังกัดไม่เป็นปัจจุบัน	 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการย้าย	 ยุบรวม	 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 ท�าให้ชุดอุปกรณ์ส�าหรับห้องเรียน
ได้รับการจัดสรรเกินความจ�าเป็น	 จึงมีการขอส่งคืน 

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและสถานศึกษาบางแห่ง
ไม่เอ้ืออ�านวย	 มีระบบไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

ชุดอุปกรณ์
 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก กรม
การพัฒนาชุมชน	 กระทรวงมหาดไทย	 ได้จัดท�าโครงการ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพ่ือเกษตรกร	และ
แหล่งสินเช่ือภาครัฐเพ่ือการเข้าถึงแหล่งทุน	 โดยมุ่งเน้น 

การช่วยเหลือให้เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยสามารถ 

เข้าถึงแหล่งทุน	 และสามารถน�าไปเป็นทุนสนับสนุน 

การสร้างอาชีพและรายได้ให้เกิดความยั่งยืน	 จากการ
ติดตามผล	พบว่า	มปีระชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถงึแหล่งทุน	 
จ�านวน	 116,061	 คน	 มีการประเมินผลกองทุนชุมชน	
จ�านวน	 1,542	 กลุ่ม/หมู่บ้าน	 ได้แก่	 กลุ่มออมทรัพย ์

เพื่อการผลิต	จ�านวน	901	กลุ่ม	และโครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจน	จ�านวน	641	หมูบ้่าน	อย่างไรก็ตาม	การเข้าถงึ 
แหล่งทุนของครัวเรือนกลุ ่มเป ้าหมายยังมีข ้อจ�ากัด	 
กรณีท่ีครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายมีอาชีพท่ีไม่มั่นคง	 มีรายได้ 
ไม่แน่นอน	 และไม่มีศักยภาพในการช�าระหนี้ตามก�าหนด	
ท�าให้กองทุนชุมชนไม่สามารถให้เงินกู้ยืมได้	 นอกจากนี	้
การประเมินศักยภาพกองทุนชุมชน	พบว่า	คณะกรรมการ
ไม่น�าเงินฝากธนาคาร	บางกองทุนไม่จัดท�างบการเงิน	และ
การท�าบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน	
 ด้านการสนบัสนนุการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางสังคม	 ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง	 กระทรวง
การคลัง	 ได้มีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจ
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ฐานรากและสงัคม	เพ่ือใช้จ่ายจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชน
ผู้มีรายได้น้อย	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเหล่ือมล�้า 
ทางเศรษฐกิจและสงัคม	และการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม	 
ตลอดจนยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างยัง่ยนื	จากการติดตามผล	พบว่า	สามารถลดค่าครองชีพ 

พ้ืนฐานแก่ผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรท่ีลงทะเบียนผู้ม ี

บตัรสวัสดิการแห่งรัฐ	จ�านวน	13.9	ล้านคน	อาทิ	ค่าใช้จ่าย 

ในครัวเรือน	(วงเงนิซือ้สนิค้าอุปโภคบริโภคและค่าก๊าซหงุต้ม)	 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	(ค่าโดยสารรถ	ขสมก.	บขส.	รถไฟฟ้า	 
รถไฟ)	บรรเทาค่าไฟฟ้า	ค่าน�้าประปา	นอกจากนี้	ยังพบว่า	
ฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยยังไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	
จึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานเร่งรัดปรับปรุงฐานข้อมูล 

ให้เป็นปัจจุบัน	
 ด้านสร้างความเสมอภาคทางการศกึษา	 ด�าเนนิการ
ติดตามผลการด�าเนินงานของส�านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ	 และส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พ้ืนฐาน	ดังน้ี	
	 ส�านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	กระทรวงศึกษาธิการ	 
ได้จัดท�าโครงการ	1	อ�าเภอ	1	ทุน	รุ่นที่	4	เพื่อสร้างโอกาส
ทางการศึกษา	 และลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม	 รวมท้ัง
ส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรอย่างท่ัวถึง	 
โดยจัดสรรทุนการศึกษาในแต่ละอ�าเภอ/เขตแห่งละ	 
1	ทุน	ให้แก่นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี	และความประพฤติดี	 
ครอบครัวมีรายได้น้อย	 ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ	 จากการ
ติดตามผล	พบว่า	 มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ	รุ่นที่	4	จ�านวน	
377	ราย	โดยมีนักศึกษาส�าเร็จการศึกษา	รวม	167	คน	
(ข้อมูล	ณ	 วันที่	 8	 มิถุนายน	2563)	 นอกจากนี้	 พบว่า 
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารส่งผลต่อนโยบายการด�าเนินงาน 

และหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกผู้รับทุนแต่ละรุ่นไม่สอดคล้อง 
ในทิศทางเดียวกัน	และระบบการติดตามข้อมลูนกัเรียนทุน 

ภายหลังส�าเร็จการศึกษายังไม่ได้รับการพัฒนา	 รวมท้ัง 
การพักการศึกษาของนักศึกษาทุนเนื่องจากปัญหาสุขภาพ
และการเปล่ียนแปลงสถานศึกษา	ส่งผลต่อกรอบระยะเวลา
การด�าเนินโครงการฯ	ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้	จึงมี
ข้อเสนอแนะให้ก�าหนดนโยบายให้ชัดเจน	ต้ังแต่การก�าหนด

คุณสมบัติ	หลักเกณฑ์/เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา	การใช้
ประโยชน์ภายหลังส�าเร็จการศึกษา	 และเร่งรัดการพัฒนา 
ระบบฐานข้อมลูให้สามารถเช่ือมโยงฐานข้อมูล	เพ่ือตรวจสอบ 

ท่ีอยู่ของนกัเรียนทุนท่ีเป็นปัจจุบนั	สถานภาพของการศึกษา	 
และสถานภาพของนักเรียนทุนภายหลังส�าเร็จการศึกษา	
เพ่ือการติดต่อ	การแจ้งข้อมลูข่าวสารและการประสานงาน
กับนักเรียนทุนอย่างเป็นระบบ	
	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน	 
กระทรวงศึกษาธิการ	 ได้จัดท�าโครงการสร้างโอกาสและ 

ลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาในระดับพื้นที่	เพื่อพัฒนา 
การศึกษาของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถิน่ทุรกันดารและโรงเรียน
พ้ืนท่ีเกาะแก่ง	 โรงเรียนในพ้ืนท่ีข้างเคียงโครงการพัฒนา 
ดอยตุง	 (พ้ืนท่ีทรงงาน)	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริให ้

นกัเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถงึและมีคุณภาพ	 
รวมท้ังมี ทักษะชีวิต	 ทักษะอาชีพและการมีงานท�า 
สามารถด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข	 น�าไปสู ่

การพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	 ท้ังนี้	 จากการติดตามผล	 
พบว่า	ณ	ไตรมาสที่	3	สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษา 
เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะวิชาการของโรงเรียน 

ในพ้ืนท่ีข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง	 (พ้ืนท่ีทรงงาน)	 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จ�านวน	26	โรง	และสามารถ 

สนบัสนนุค่าอาหารนกัเรียนพักนอนให้กับนกัเรียนในโรงเรียน 

ในพ้ืนท่ียากล�าบาก	 จ�านวน	 585	 แห่ง	 อย่างไรก็ตาม	
เนื่องจากมีการประกาศเล่ือนการเปิดภาคเรียนท่ีหนึ่ง	 
ปีการศึกษา	 2563	 ท�าให้การด�าเนินงานโครงการล่าช้า
กว่าแผนที่ก�าหนด	
 ด้านการสร้างหลักประกันทางสังคม ด�าเนินการ 
ติดตามผลการด�าเนนิงานของส�านกังานหลกัประกันสขุภาพ
แห่งชาติ	และสถาบนัพัฒนาองค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน)	
ดังนี้	
	 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 กระทรวง
สาธารณสุข	 ได้จัดท�าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติ	 (รายการค่าบริการสาธารณสุขผู้ป่วยติดบ้าน
ติดเตียงท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน)	 เพ่ือดูแลช่วยเหลือผู้มี
ภาวะทุพพลภาพและผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง	 (ติดเตียง 
และติดบ้าน)	 สามารถเข้าถึงระบบการดูแลระยะยาว 
อย่างเหมาะสมต่อเนือ่ง	โดยมกีารเชือ่มโยงของระบบการดูแล 
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ต้ังแต่สถานพยาบาล	ชุมชน	และครอบครัว	เพ่ือให้มคุีณภาพ 

ชีวิตท่ีดี	จากการติดตามผล	พบว่า	สามารถพัฒนาโปรแกรม	
Long	term	care	(LTC)	 เพื่อลงทะเบียน	ตรวจสอบสิทธิ์	 
สถานะของการมีชีวิต	และข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปที่จ�าเป็น 

ของผู ้ป ่วย	 และร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 
จัดหน่วยบริการส�ารวจและประเมินผู้ป่วย	รวมทั้งสามารถ
สนับสนุนค่าบริการตามแผนการดูแล	 (Care	 plan	 :	 CP)	
ให้กับหน่วยบริการประจ�าในพ้ืนท่ี	และกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น	 ท้ังนี้	 การด�าเนินงานดังกล่าว	 
โดยเฉพาะการร่วมมือกับภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ยังมีข้อจ�ากัด 

ด้านระเบยีบ	กฎหมายเก่ียวข้อง	ซึง่ต้องพัฒนาปรับปรุงต่อไป	
	 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 (องค์การมหาชน)	 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์	ได้จัดท�า 
โครงการผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคง
ในท่ีอยู่อาศัย	 เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท่ีอยู่อาศัย 

ของผู้มีรายได้น้อยทั้งในชุมชนเมืองและชนบท	โดยพัฒนา
ท่ีอยู่อาศัยและจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและ 

สิ่งแวดล้อมที่ดี	จากการติดตามผล	พบว่า	ณ	สิ้นไตรมาส	3	
สามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง	 จ�านวน	1,943	
ครัวเรือน	 และแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยบ้านมั่นคง	 จ�านวน	
475	ครัวเรือน	รวมท้ังพัฒนาท่ีอยูอ่าศัยช่ัวคราวกรณีไฟไหม้	 
ไล่ร้ือ	 จ�านวน	 595	 ครัวเรือน	 และพัฒนาท่ีอยู ่อาศัย 

บ้านพอเพียงชนบท	จ�านวน	12,367	ครัวเรือน	อย่างไร
ก็ตาม	 การด�าเนินงานยังมีข้อจ�ากัด	 โดยเฉพาะไม่มีท่ีดิน
รองรับในการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยท่ีไม่มี
ความสามารถในการซือ้ท่ีดิน	เนือ่งจากราคาท่ีดินเพ่ิมสงูขึน้
 ยุทธศาสตร์ที ่๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	 ติดตามผล
โครงการส�าคัญ	จ�านวน	2	ด้าน	ดังนี้
 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับส่ิงแวดล้อม	 กรมควบคุมมลพิษ	 กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 ได้จัดท�าโครงการฟื้นฟูล�าห้วย 

คลิต้ีจากการปนเปื ้อนสารตะกั่ว	 จังหวัดกาญจนบุรี	
เพ่ือด�าเนินการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของสารตะก่ัว 
ในล�าห้วยคลิต้ี	 อ�าเภอทองผาภูมิ	 ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 

การปล่อยน�้าเสียท่ีมีสารตะก่ัวปนเปื ้อนจากโรงแต่งแร ่
ไหลลงสูล่�าห้วยคลต้ีิ	จากการติดตามผล	พบว่า	ณ	ไตรมาสท่ี	3	 

สามารถจัดท�ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมจากการก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย	
ปรับปรุงถนนระหว่างหมูบ้่านคลิต้ีบนและคลิต้ีล่าง	ก่อสร้าง
ฝายดักตะกอน	จ�านวน	1	แห่ง	ปิดคลุมพ้ืนท่ีโรงแต่งแร่และ 

บ่อเก็บตะกอนหางแร่แล้วเสร็จ	และอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 
ฝายดักตะกอนอีก	1	แห่ง	ท้ังนี	้จากมาตรการป้องกันการแพร่ 
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	
ท�าให้ขาดแคลนแรงงานส่งผลให้การด�าเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก�าหนด	
 ด้านการสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน อนุรักษ์ฟื้นฟู  
และป้องกันการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ ส�านักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	 (องค์การมหาชน)	
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 ได้จัดท�า 
โครงการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนจาก 

ฐานชีวภาพ	โดยส่งเสริมการสร้างพ้ืนท่ีป่าในพ้ืนท่ีเอกสารสิทธ์ิ 

ของประชาชนท่ัวไป	 ส่งผลให้เกิดเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวนอกเขต
อนุรักษ์	 ประชาชนเจ้าของพ้ืนท่ีสามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรท่ีหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ี	 สร้างรายได ้

ให้กับตนเองได้อย่างยั่งยืน	 จากการติดตามผล	 พบว่า	
สามารถจัดท�าแผนท่ีพ้ืนท่ีสีเขียวนอกเขตอนุรักษ์	 จ�านวน	
4,722	 ไร่	 (สมาชิก	 457	 ราย	 พ้ืนท่ี	 546	 แปลง)	 
ซึ่งประเมินมูลค่าระบบนิเวศ	 จ�านวน	424.98	 ล้านบาท	
เกิดรายได้จากการขายผลผลิต	 เฉล่ีย	 6,356	บาท/ไร่/ป	ี 
คิดเป็นเงิน	 จ�านวน	 9,826,376	 บาท	 และสามารถ 

สร้างเครือข่ายประชาชนและผลักดันให้เกิดการน�าร่อง 
ชุมชนต้นแบบ	 เพ่ือปลูกป่าเศรษฐกิจ	 จ�านวน	10	 ชุมชน	
นอกจากนี้	 ชุมชนท้องถิ่นยังขาดความรู้ความเข้าใจเร่ือง 
การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ	 ดังนั้น	 หน่วยงานควรเผยแพร่/ประชาสัมพันธ ์

ให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
 ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ติดตามผลโครงการ
ส�าคัญ	จ�านวน	2	ด้าน	ดังนี้	
 ด้านการพัฒนาประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 	 ด�าเนินการติดตามผลการด�าเนินงานของ 
กรมการปกครอง	และส�านักงบประมาณ	ดังนี้	
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	 กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	ได้จัดท�าโครงการ 
พัฒนาระบบฐานข้อมลูหวักระสุนปืน	โดยการพัฒนาระบบ 

เทคโนโลยีและอุปกรณ์	 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ 
หวักระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนของอาวุธปืนทุกกระบอก	 
สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาท่ีเกิดจากการ 
ใช้อาวุธปืนได้จริง	รวมท้ังป้องกันและควบคุมการใช้อาวุธปืน 

ในการก่อเหตุอาชญากรรม	 จากการติดตามผล	 พบว่า	 
สามารถจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืน	 จ�านวน	 8,781	
กระบอก	 และใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลดังกล่าว 
เพ่ือสืบสวนสอบสวนในคดีส�าคัญจนน�าไปสู่การจับกุม 

ผู้กระท�าความผิดได้	 อย่างไรก็ตาม	 การด�าเนินโครงการ 
ยังมีข้อจ�ากัดเร่ืองจ�านวนบุคลากรท่ีมีความช�านาญงาน 

ด้านการจัดเก็บฐานข้อมูลหวักระสนุปืนและปลอกกระสนุปืน 

ไม่เพียงพอ	 จึงเห็นควรพิจารณาเร่งรัดการเพ่ิมอัตราก�าลัง 
ของบุคลากรโดยเฉพาะต�าแหน่งท่ีมีความเช่ียวชาญ 

ในการยิงทดสอบและจัดเก็บข้อมูลหัวกระสุนปืนและ 

ปลอกกระสุนปืนต่อไป
	 ส�านักงบประมาณ	 ส�านักนายกรัฐมนตรี	 ได้จัดท�า 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ	
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบงบประมาณ	 โดยมุ่งเน้น 

การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยรับงบประมาณได้อย่างม ี

ประสิทธิภาพ	 เกิดผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

จากการใช ้จ ่ายงบประมาณ	 รวมท้ังมีความคุ ้มค ่า 
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ	 ตลอดจนตอบสนองต่อเป้าหมาย 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนการปฏิรูปประเทศ	 
และแผนอ่ืน	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	 รวมท้ังนโยบายเร่งด่วนและ 

นโยบายส�าคัญของรัฐบาล	ทั้งนี้	จากการติดตามผล	พบว่า	 
สามารถพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณและพัฒนา 
ระบบเทคโนโลยีรองรับการจัดสรรงบประมาณได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น	 ส่งผลให้หน่วยรับงบประมาณ 

สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก	รวดเร็วมากยิง่ข้ึน	โดยเฉพาะ 

หน่วยรับงบประมาณรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรงเพ่ิมเติมขึ้นมาใหม่	
นอกจากนี้ยังสามารถบริหารงบประมาณให้สอดรับกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว	

 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ	ด�าเนนิการติดตามผลการด�าเนนิงานของส�านกังาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 สถาบันพระปกเกล้า	
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	
ส�านักงานอัยการสูงสุด	ดังนี้	
	 ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 ส�านัก
นายกรัฐมนตรี	 ได้จัดท�าโครงการสนับสนุนการด�าเนินงาน 

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการคุ้มครอง 
ผูบ้ริโภคประจ�าจังหวัด	76	จังหวัด	เพ่ือพัฒนางานคุ้มครอง 
ผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ	 ประชาชนได้รับการคุ้มครอง 
อย่างท่ัวถึง	 สะดวก	 รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	 โดยจัดต้ังส�านัก
ประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด	เพ่ือเป็น 

กลไกในการขบัเคล่ือนภารกิจงานของส�านกังานคณะกรรมการ 
คุ ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัด	 จากการติดตามผล	
พบว่า	 สามารถรับเร่ืองร้องทุกข์จากผู ้บริโภค	 จ�านวน	
1,618	 เร่ือง	 (1,656	 ราย)	 และด�าเนินการแก้ไขจนได ้

ข้อยุติ	 จ�านวน	 958	 เร่ือง	 (970	 ราย)	 คิดเป็นร้อยละ	 
59.20	 โดยผู้บริโภคได้รับการชดเชย/เยียวยา	 มีมูลค่า 
ความเสียหาย	 รวม	 14,061,324	 บาท	 รวมท้ัง
สามารถลงพ้ืนท่ีตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือด�าเนินคดี 

ตามกฎหมาย	 จ�านวน	 79	 ราย	 และลงพ้ืนท่ีเพ่ือแนะน�า 
ผู้ประกอบธุรกิจให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	 จ�านวน 

2,152	ราย	นอกจากนีย้งัด�าเนนิการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ให้กับประชาชน	เพ่ือให้ทราบงานคุ้มครองผู้บริโภค	จ�านวน	 
1,055	ครั้ง	อย่างไรก็ตาม	เนื่องจากสถานการณ์การแพร ่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 
จึงชะลอการด�าเนินกิจกรรมบางประเภท	 และจะเร่งรัด 

การด�าเนนิการภายหลงัจากผ่อนคลายมาตรการต่าง	ๆ 	ต่อไป	
	 สถาบันพระปกเกล้า	 ได้จัดท�าโครงการการสร้าง 
ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	 เพ่ือสร้างและพัฒนา 
องค ์ความรู ้ทางด ้านการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย	 น�าไปสู่การพัฒนาและเสนอแนะการแก้ไข
ปัญหาเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ	มีความสอดคล้องเหมาะสม 

กับบริบทของสังคมไทยและบ่งช้ีสถานการณ์ด้านประชาธิปไตย	 
การกระจายอ�านาจ	 และสันติสุข	 รวมถึงการตอบปัญหา
จ�าเป็นเร่งด่วนของสังคม	 ท�าให้มีทิศทางการขับเคล่ือน
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ประชาธิปไตยชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 ท้ังนี้	 เนื่องจากสถาบัน 

พระปกเกล้าได้รับการอนมุติัจัดสรรงบประมาณเต็มจ�านวน
ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต้ังแต่
ต้นปีงบประมาณ	ซึง่ในระบบบริหารการเงนิการคลังภาครัฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์	 (GFMIS)	 จะแสดงผลการเบิกจ่าย 

งบประมาณท้ังหมดร้อยละ	100	จึงท�าให้ไม่สามารถทราบ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่แท้จริงได้	ดังนั้น	การจัดสรร 
งบประมาณ	ควรก�าหนดเป้าหมายในการเบกิจ่ายงบประมาณ 

เป็นรายไตรมาส	โดยจะต้องสอดคล้องกับแผนการปฏบิติังาน 

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน	
	 ส�านกังานสถติิแห่งชาติ	กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ	 ได้จัดท�าผลผลิตข้อมูลสถิติ	 รายการ 
การส�ารวจข้อมลูสถติิ	โครงสร้างพืน้ฐานด้านเศรษฐกิจและ
สังคม	โดยการเก็บรวบรวมข้อมลูสถติิพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ
และสังคม	 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการก�าหนด 

นโยบายการพัฒนาประเทศในส่วนที่เก่ียวข้อง	 รวมถึง 
ภาคเอกชนสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ด้านการวางแผนธุรกิจ	 
การตัดสินใจลงทุน	การขยายกิจการ	ท้ังนี	้จากการติดตามผล	 
พบว่า	 สามารถจัดท�ารายงานผลการส�ารวจ	 และเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชน	จ�านวน	6	ฉบบั	อาทิ	รายงานผลฉบบัสมบรูณ์
โครงการส�ารวจแรงงานนอกระบบ	พ.ศ.	 2562	 รายงาน
การส�ารวจการย้ายถิ่นของประชากร	พ.ศ.	2562	รายงาน
ส�ารวจการเปลีย่นแปลงทางการเกษตร	พ.ศ.	2561	รายงาน
การส�ารวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	 
พ.ศ.	2561	รายงานการส�ารวจความพิการ	พ.ศ.	2560	
รายงานการส�ารวจอนามัยและสวัสดิการ	 พ.ศ.	 2562	 
และอยู ่ระหว่างการส�ารวจและจัดท�ารายงานเพิ่มเติม 

ไม่ต�่ากว่า	 6	 เร่ือง	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	 
ส่งผลต่อแผนการลงพ้ืนท่ีส�ารวจข้อมูล	 จึงปรับเปลี่ยนวิธี
การจัดเก็บข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น	
	 ส�านักงานผู ้ตรวจการแผ่นดิน	 ได ้จัดท�าผลผลิต 

การพิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริงตามค�าร้องเรียน	 
เพ่ือรองรับการด�าเนนิงานตามภารกิจของผูต้รวจการแผ่นดิน 

ในด้านการแสวงหาและสอบสวนข้อเท็จจริงเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชน	
ตลอดจนงานติดตามและรายงานผลการติดตามการปฏบิติั

ตามค�าวินิจฉยัของผูต้รวจการแผ่นดิน	การส่งเสริมให้ความรู้ 
เก่ียวกับบทบาท	อ�านาจหน้าท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินและสิทธิ
ท่ีจะร้องเรียนตามกฎหมายบญัญัติ	ท้ังนี	้เนือ่งจากส�านกังาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ 

เต็มจ�านวนตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช ้จ ่าย 

งบประมาณต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ	 ซึ่งในระบบบริหาร 
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์	 (GFMIS)	 
จะแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังหมดร้อยละ	 100	
จึงท�าให้ไม่สามารถทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ท่ีแท้จริงได้	 ดังนั้น	 การจัดสรรงบประมาณ	 ควรก�าหนด 

เป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส	 
โดยจะต ้องสอดคล ้องกับแผนการปฏิบั ติ งานและ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
	 ส�านักงานอัยการสูงสุด	 ได้จัดท�าผลผลิตการอ�านวย 

ความยุติธรรม	 รักษาผลประโยชน์ของรัฐและคุ้มครอง 
สิทธิประชาชน	 เพ่ือให ้ประชาชนได ้ รับการอ�านวย 

ความยุติธรรมตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม	 และได้รับ
ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ	 รวมท้ังได้รับการช่วยเหลือ 

ทางกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	นอกจากนีภ้าครัฐ 

สามารถรักษาผลประโยชน์สาธารณะได้อย่างมปีระสทิธิผล	
จากการติดตามผล	 พบว่า	 ณ	 ไตรมาสท่ี	 2	 สามารถส่ัง
และด�าเนินคดีอาญาและคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐ
แล้วเสร็จ	 จ�านวน	 940,551	 คดี	 ซึ่งผลการด�าเนินคดี 

เป็นไปตามฟ้อง	 ร้อยละ	 98.37	 และสามารถให้ความ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย	จ�านวน	86,188	
ราย	ท้ังน้ี	จากการเพ่ิมขึน้ของศาลยติุธรรมและศาลปกครอง	
ส่งผลให้ปริมาณงานของส�านักงานอัยการฯ	 เพ่ิมมากขึ้น	 
ซึ่งอัตราก�าลังของข้าราชการฝ่ายอัยการท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอ
จึงมีข้อเสนอแนะเร่งรัดการแต่งต้ังและบรรจุอัตราก�าลัง 
ตามกรอบที่คณะกรรมการอัยการก�าหนดไว้ต่อไป	
	 ส�านักงานศาลยุติธรรม	ได้จัดท�าโครงการจัดหาระบบ 

ผัดฟ้องฝากขงัทางไกลผ่านจอภาพ	ระยะท่ี	1	โดยพนกังาน 

สอบสวนสามารถด�าเนินการขอผัดฟ้องฝากขังผ่านจอภาพ 

ได้ต้ังแต่การขอผัดฟ้องฝากขังในคร้ังแรก	 ซึ่งลดขั้นตอน 

การท�างานและลดความแออัดของผู้ต้องหาท่ีต้องถกูควบคุมตัว 
มาท่ีศาล	รวมท้ังประหยดังบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่าย 

ในการขนย้ายผู้ต้องหา	 และประชาชนสามารถเข้าถึง
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การอ�านวยความยุติธรรมได้โดยสะดวก	 รวดเร็วมากขึ้น	 
จากการติดตามผล	พบว่า	สามารถจัดหาระบบผดัฟ้องฝากขงั 
ทางไกลผ่านจอภาพ	 เพ่ือรองรับการใช้งานระบบส่ือสาร
ทางไกลผ่านจอภาพระหว่างศาลยุติธรรม	 และหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรม	 อาทิ	 สถานีต�ารวจ	
เรือนจ�า	ส�านักงานอัยการ	สถานพินิจ	จ�านวน	915	แห่ง	 
ท้ังนี้	 เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องยังขาดทักษะ 

การใช้งานระบบผัดฟ้องฝากขัง	 จึงมีข้อเสนอแนะจัดการ
อบรมหลักสูตรทักษะการใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ส�าหรับการปฏิบัติงานผัดฟ้องฝากขังให้แก่เจ้าหน้าท่ี 

ปฏิบัติงานต่อไป	
 ๓. การติดตามและประเมินผลภายหลังการใช้จ ่าย 
งบประมาณ	ด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้	
 3.1 การติดตามผลโครงการส�าคัญและโครงการ 
ที่มีวงเงินงบประมาณสูงแบบเชิงลึก
	 ส�านักงบประมาณ	 ได ้ด�า เนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการส�าคัญและโครงการท่ีมีวงเงิน 

งบประมาณสูงแบบเชิงลึก	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	 
จ�านวน	10	โครงการ	ดังนี้
   3.1.1 โครงการพฒันาและส่งเสริมบคุลากร
สร้างสรรค์และธุรกิจไทยให้น�านวัตกรรมและความคิด 
สร้างสรรค์ไปใช้ยกระดับสินค้าและบริการ	ด�าเนนิงานโดย
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 (องค์การมหาชน)	 
(สศส.)	ส�านักนายกรัฐมนตรี	โดย	สศส.	ด�าเนินการพัฒนา 
และส่งเสริมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้นแบบจ�านวน	 3	 
ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฯ	ประกอบด้วย	(1)	ย่านฯ	เจริญกรุง	 
กรุงเทพฯ	(2)	ย่านฯ	เมืองเก่าเชียงใหม่	จ.	เชียงใหม่	และ	
(3)	ย่านฯ	ศรีจันทร์	จ.ขอนแก่น	เพื่อน�าร่องย่านเศรษฐกิจ 

สร้างสรรค์และก�าหนดแผนการขยายย่านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในพ้ืนท่ีอ่ืน	ๆ 	โดยมกีารจัดเทศกาลงานออกแบบ 

ปี	 2562	 ในพ้ืนท่ีท้ัง	 3	 ย่านฯ	 ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 (GDP)	 ดังนี้	 (1)	 ย่านฯ	
เจริญกรุง	 กรุงเทพฯ	 จ�านวน	 183.9800	 ล้านบาท	 
(2)	 ย่านฯ	 เมืองเก่าเชียงใหม่	 จ.เชียงใหม่	 จ�านวน	
963.3217	 ล้านบาท	 และ	 (3)	 ย ่านฯ	 ศรีจันทร์	 
จ.ขอนแก่น	จ�านวน	0.9490	ล้านบาท

   ข้อเสนอแนะ	 สศส.	 ควรมุ่งเน้นการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจท่ีก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์	และท�างานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือร่วมกันพฒันาและส่งเสริมย่านฯ	โดยมุง่เน้นการพัฒนา
ย่านฯ	ที่มีศักยภาพในระดับท้องถิ่นให้มากขึ้น	และควรจัด
กิจกรรมในย่านฯ	อย่างต่อเนือ่ง	เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจทั่วประเทศตลอดทั้งปี
   3.1.๒ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า 
ชุมชน	 ด�าเนินงานโดยกรมการพัฒนาชุมชน	 กระทรวง
มหาดไทย	ซึ่งในปี	พ.ศ.	2561	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ ์

สินค้าชุมชน	โดยโครงการชุมชนท่องเที่ยว	OTOP	นวัตวิถ ี

ท�าให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ	 มีรายได้เพ่ิมขึ้น	 
สามารถยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแขง็	มกีารจัดกลุ่ม 

ชุมชนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน	 เช่น	 ชุมชน
ท่องเท่ียวดาวเด่น	 ชุมชนท่องเท่ียวดาวรุ่ง	 ชุมชนโดดเด่น
เฉพาะด้าน	ชมุชนสนิค้า	OTOP	มีนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน	
จ�านวน	 3,254,636	 คน	 และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน	
จ�านวน	 3,815.4171	 ล้านบาท	 และในปีงบประมาณ	
พ.ศ.	 2563	 ได้ด�าเนินการพัฒนากลุ่มชุมชนท่องเท่ียว 
ดาวรุ่งให้เป็นชุมชนท่ีมีความสะอาด	ปลอดภยั	และยกระดับ 

คุณภาพสินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน	 สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว	โดยมีสินค้าชุมชน	จ�านวน	
2,040	 ผลิตภัณฑ์	 ท่ีได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 ท�าให้ผู ้บริโภคมีความมั่นใจ 

ในผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น	 
และประชาชนมีรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
   ข้อเสนอแนะ	 ควรสร้างความรู้ความเข้าใจ 

เก่ียวกับโครงการให้แก่ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง	 เช่น	 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	ผู้น�าระดับท้องถิ่น	ประชาชนทุกกลุ่ม	 
และผู้ประกอบการเดิมในท้องถ่ิน	 เพ่ือให้ทุกภาคส่วน 

มีความเข้าใจในหลักการและประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก 

การด�าเนินโครงการ	 รวมท้ังควรพัฒนาทักษะและความรู้ 
ด้านการจัดท�าส่ือประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ได้น�าไปใช้ประโยชน์	และควรให้มแีผนรองรับการด�าเนนิงาน 

และน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการด�าเนินโครงการมากขึ้น
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   3.1.3 มาตรการชิมช้อปใช้	 ด�าเนินงานโดย
กรมบัญชีกลาง	กระทรวงการคลัง	พบว่า	มีผู้ประกอบการ 
ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมมาตรการชิมช้อปใช้	 จ�านวน	
170,000	ราย	ได้รับเงินจากประชาชนผู้มีสิทธิ์ผ่านบัญชี	 
g-Wallet	จ�านวน	103,053	ราย	และประชาชนท่ีลงทะเบยีน 

เข้าร่วมมาตรการฯ	จ�านวน	18,067,767	ราย	โดยมผีูไ้ด้รับ
สิทธ์ิตามมาตรการในระยะท่ี	1	-	3	จ�านวน	14,354,159	 
ราย	 มียอดการใช้จ ่ายผ่านบัญชี	 g-Wallet	 จ�านวน	
28,819.90	ล้านบาท	ซึง่การด�าเนนิมาตรการฯ	ส่งผลบวก
ต่อการใช้จ่าย	การท่องเท่ียว	และผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัด	
(Gross	Provincial	Product	:	GPP)	ซึง่มผีลบวกต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ	(Gross	Domestic	Product	:	GDP)	
และคาดว่า	จะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ	 
0.1	-	0.3
   ข้อเสนอแนะ	 ควรพัฒนาปรับปรุงระบบและ
แอปพลิเคชันให้มีความเสถียรและใช้งานง่าย	 อ�านวย
ความสะดวกในการใช้สทิธ์ิให้ผู้ประกอบการและประชาชน 

ทุกกลุ่ม	โดยเฉพาะระดับฐานรากให้สามารถเข้าถงึมาตรการฯ	 
ได้อย่างเท่าเทียม	ทุกภาคส่วนควรมส่ีวนร่วมในการก�าหนด
แนวทางของมาตรการ	 และเสนอให้มีการน�าเทคโนโลย ี

มาประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 ควรพัฒนา
ระบบให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือป้องกันการทุจริต	 และควรมีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 

ในระยะยาวควบคู่ไปกับการด�าเนินมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจในระยะสั้นเพ่ือให้ผลการด�าเนินมาตรการฯ	 
มีความยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
   3.1.4 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ 
แปลงใหญ่	ด�าเนนิงานโดยกรมส่งเสริมการเกษตร	กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	 เป็นโครงการท่ีส่งเสริมให้เกษตรกร 
มกีารรวมกลุ่มท�าการผลติสนิค้าเกษตร	ด้านสนิค้าพืช	ปศุสตัว์	 
และประมง	มกีารบริหารจัดการร่วมกัน	เกิดการรวมกันผลติ 

และรวมกันจ�าหน่าย	โดยมตีลาดรองรับท่ีแน่นอนเกษตรกร 
สามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมข้ึน	 
ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน	โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 
สามารถพัฒนาพ้ืนท่ีการเกษตรให้เป็นระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่จ�านวนกว่า	 1,856	 แปลง	 
และเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกแปลงใหญ่สามารถลดต้นทุน
และผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	จ�านวน	1,477	แปลง

   ข้อเสนอแนะ	ควรโอนภารกิจผู้จัดการแปลงใหญ่ 

ให ้แก ่ประธานกลุ ่มแปลงใหญ่ ท่ี มีความพร ้อมและ 

มีความสามารถให้บริหารจัดการด้วยตนเองเพ่ือให้เกิด
ความยัง่ยนื	ประสานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองแหล่งน�า้ 
เพ่ือจัดหาแหล่งน�้าให้กลุ่มเกษตรกรมีน�้าใช้อย่างเพียงพอ	 
ควรเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและโรคระบาด	
ประเมินความต้องการของผู ้ผลิตและผู ้ประกอบการ
ก่อนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพและตรงตาม 

ความต้องการ	 รวมท้ังเพ่ิมช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า 
แบบออนไลน์กระจายสินค้าสู่ตลาดมากขึ้น
   3.1.๕ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ากินของเกษตรกร	 ด�าเนินงาน 

โดยส�านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม	 (ส.ป.ก.)	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ส่งผลให้ประชาชนผู้ยากไร้
ได้รับการจัดท่ีดินท�ากินและเปล่ียนสภาพจากการเป็น
ผู้บุกรุกท่ีดินของรัฐให้สามารถเข้าท�าประโยชน์ในท่ีดิน
ของรัฐตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก�าหนด	 ท�าให้เกิด
ความม่ันคงในการถือครองท่ีดิน	 รวมท้ังการส่งเสริม 

การประกอบอาชีพ	การเข้าถงึแหล่งเงนิทุน	การรวมกลุ่มสหกรณ์	 
ช่วยสร้างรายได้ให้คนในพ้ืนท่ี	 ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได ้

เ พ่ิมขึ้น	 โดยมีจ�านวนพ้ืนท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดินได ้ รับ 

การพัฒนาในรูปแบบแปลงรวม	 จ�านวน	 1,773	 ราย	
จ�านวนพ้ืนท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดินได้รับการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและมีการวางแผนการพัฒนาอาชีพ	 จ�านวน	
28	 พ้ืนท่ี	 และเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ในพ้ืนท่ี
ได้รับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม	 จ�านวน	 606	 ราย	 
รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนของเกษตรกรท่ีเข ้าร ่วม 

โครงการเพ่ิมข้ึนเปรียบเทียบกับปีท่ีผ ่านมา	 จ�านวน	 
37,190	บาท	คิดเป็นร้อยละ	8.56	โดยคดิจากรายได้สุทธิ
ก่อนเข้าร่วมอบรม	จ�านวน	434,511	บาท	และรายได้สุทธิ
หลังเข้าร่วมอบรม	จ�านวน	471,701	บาท
   ข้อเสนอแนะ ควรวางแผนและจัดท่ีดิน	รวมท้ัง
ประเมนิค่าใช้จ่ายในการพัฒนา	และปรับปรุงพ้ืนท่ี	ปรับปรุง
คุณภาพดิน	 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้น	 โดยพิจารณา 
ในรูปแบบต้นทุนต่อไร่	 (unit	 cost)	 ซึ่งเป็นการพิจารณา
ถึงความคุ้มค่าในการลงทุนของการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 และ 

ควรมกีารติดตามประเมนิผลเป็นระยะ	หากพบว่า	เกษตรกร
ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือกไม่เข้าท�าประโยชน์ในพ้ืนท่ี 
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ให้ประเมินและคัดเลือกผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ 
เข้ามาท�าประโยชน์แทน	 ควรบูรณาการหน่วยงานในพ้ืนท่ี
เพ่ือจัดท�าหลักสูตรการฝึกอบรมให้เหมาะสมและตรงกับ
ความต้องการของแต่ละพ้ืนท่ี	แต่ละภาค	วัฒนธรรมท้องถิน่	 
ส่ิงแวดล้อม	ลักษณะของประชาชนโดยตรง	เพ่ือให้เกษตรกร 
มีองค์ความรู้ตรงตามความต้องการต่อไป
   3.1.6 โครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพ่ือสนับสนุน 
การพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (โครงการเน็ต 
ประชารัฐ)	 ด�าเนินงานโดยส�านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม	 โครงการด�าเนินการแล้วเสร็จในปี	 2560	 
โดยมีจ�านวนหมู่บ้านท่ีมีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิ้ลใยแก้วน�าแสง	 (FTTx)	 จ�านวน	
24,700	หมูบ้่าน	และมจุีดให้บริการสญัญาณอินเทอร์เน็ต 

ไร้สาย	(Wi-Fi)	ท่ีระดับความเร็ว	30/10	Mbps	(Download/ 
Upload)	โดยประมาณ	จ�านวนหมู่บ้านละ	1	จุดให้บริการ	
ซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายได้ 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	(Free	Wi-Fi)	โดยพบว่า	ประชาชนใช้เนต็ 

ประชารัฐในการสืบค้นข้อมูลและขอรับความช่วยเหลือ 

ด้านการเกษตร	ท�าให้ประชาชนสามารถประหยดัค่าใช้จ่าย
มีรายได้เพิ่มขึ้น	และมีความเป็นอยู่สะดวกสบายขึ้น
   ข้อเสนอแนะ	 ควรเพ่ิมจุดให้บริการเพ่ือให้ 
การใช้งานเนต็ประชารัฐครอบคลุมท้ังหมูบ้่าน	โดยหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้องควรร่วมกันขับเคล่ือนและประชาสัมพันธ์ให้มี
การใช้งานเน็ตประชารัฐเพ่ิมขึ้น	 ควรมีกิจกรรมท่ีส่งเสริม 

การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ	 เช่น	 การใช้งาน 

ในด้านการเกษตร	 การศึกษาสาธารณสุข	 การค้า	 รวมท้ัง 
เพ่ิมป้ายสัญลักษณ์ของโครงการเน็ตประชารัฐและวิธีการ
เข้าใช้งานในบริเวณจุดให้บริการ	 และติดตามดูแลสญัญาณ
อินเทอร์เน็ตแบบเชิงรุกให้มีความเสถียรพร้อมใช้งาน 

ได้ตลอดเวลา
   3.1.7 การบริหารจัดการน�้าในพื้นที่ EEC  

ด�าเนินงานโดยกรมชลประทาน	 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	 แบ่งเป็น	 4	 โครงการ	 ได้แก่	 (1)	 ระบบสูบผัน 

น�า้คลองสะพาน-อ่างเก็บน�า้ประแสร์	ต.	ชุมแสง	อ.	วังจันทร์	
จ.	ระยอง	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	-	2562	สามารถ

เพ่ิมประสทิธิภาพในการบริหารจัดการน�า้ในอ่างฯ	ประแสร์	 
โดยมีปริมาณน�้าต้นทุนเพ่ิมในอ่างฯ	 ประแสร์	 ปีละ	 50	 
ล้านลูกบาศก์เมตร	บรรเทาความเสียหายเนือ่งจากอทุกภัย 

ใน	 จ.ระยอง	 และสามารถสูบผันน�้าส่งกลับเข้าไปช่วย 

เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนน�า้ในฤดูแล้ง	(2)	ระบบท่อส่งน�า้ 
และอาคารประกอบ	 โครงการส่วนขยายอ่างฯ	 ประแสร	์ 
ต.ห้วยยาง	อ.แกลง	จ.ระยอง	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	-	 
2562	 ส ่งผลให ้มี พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมขึ้นจ�านวน	
3,000	 ไร ่	 ในเขต	 ต.ห ้วยยาง	 อ.แกลง	 จ.ระยอง	 
เพ่ิมประสิทธิภาพพ้ืนท่ีชลประทานระบบส่งน�้าฝั ่งขวา	 
โครงการฯ	ประแสร์	ประมาณ	จ�านวน	23,321	ไร่	และ 

มีน�้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค	 จ�านวน	 1,120	 ครัวเรือน	 
(3)	คันก้ันน�า้และอาคารประกอบโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การเก็บกักน�้าอ่างเก็บน�้าประแสร์	 ต.ชุมแสง	 อ.วังจันทร	์
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	-	2562	สามารถป้องกันน�า้ท่วม 

พ้ืนท่ีบริเวณขอบอ่างเก็บน�้าท่ีอยู ่นอกเขตชลประทาน 

รวมถึงแนวเขตป้องกันการบุกรุกพ้ืนท่ีอ่างเก็บน�้า	 และ
สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรส�าหรับการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร	และ	(4)	โครงการอาคารอัดน�า้ท้ายอ่างเก็บน�า้ 
ประแสร์	 ต.ชุมแสง	 อ.วังจันทร์	 จ.ระยอง	 ปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2561	ส่งผลให้มีปริมาณน�้าต้นทุนเพิ่มขึ้น	สามารถ 

สูบผันน�า้จากอ่างฯ	ประแสร์ได้ปีละ	160	ล้านลูกบาศก์เมตร	 
ท�าให้เกิดความม่ันคงด้านแหล่งน�้าเพ่ือสนับสนุนโครงการ	
EEC	 และช่วยบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ีลุ่มน�้าประแสร์ได้
เนื่องจากการผันน�้ามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
   ข้อเสนอแนะ ควรผลักดันการบริหารจัดการน�า้ 
ในพ้ืนท่ี	 EEC	 ให้มีปริมาณน�้าเพียงพอต่อการใช้งาน 

อย่างเป็นรูปธรรม	 ควรน�าข้อมูลความต้องการใช้น�้าและ
ข้อมูลปริมาณแหล่งน�้ามาวางแผนในระยะยาว	จัดท�าแผน
ส�ารองน�้าและการจ�าลองสถานการณ์น�้า	ท�างานบูรณาการ 
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	
ร่วมมือกับภาคเอกชนเพ่ือลดต้นทุนในการบริหารจัดการ
ของภาครัฐ	ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมกีารบริหารจัดการ 
ในเร่ืองการบ�าบัดน�้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ	 สนับสนุน
ให้เกิดประสิทธิภาพของการใช้น�้าและสร้างแรงจูงใจให้
ภาคอุตสาหกรรมมีนโยบายประหยัดน�้า	 รวมท้ังส่งเสริม
อุตสาหกรรมการผลิตน�้าจืดจากน�้าทะเลและอุตสาหกรรม
ที่ใช้น�้าน้อย
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   3.1.8 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่  
ด�าเนินงานโดยกรมท่าอากาศยาน	 กระทรวงคมนาคม	 
เป็นโครงการท่ีมรีะยะเวลาการด�าเนนิงาน	5	ปี	(ปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	 2561	 -	 2565)	 ปัจจุบันการก่อสร้างสามารถ
ด�าเนินการได้เป็นบางส่วน	 เนื่องจากการลงนามในสัญญา
ล่าช้าและท่าอากาศยานกระบี่ไม่สามารถส่งมอบพ้ืนท่ีให้
ผู้รับจ้างได้ท้ังหมดเนื่องจากมีเท่ียวบินท�าการบินขึ้นลง 
ประจ�า	 จึงยังคงมีความจ�าเป็นต้องให้บริการผู้โดยสาร 
อยู่ตลอดเวลา	 ผลการด�าเนินงานภาพรวมในการก่อสร้าง 
ไม่เป็นไปตามแผนท่ีก�าหนด	 ซึ่งหากโครงการด�าเนินการ
แล้วเสร็จคาดว่า	ท่าอากาศยานกระบีจ่ะมขีดีความสามารถ
ในการรองรับผู้โดยสารได้	จ�านวน	8,000,000	รายต่อปี	
(ปัจจุบนั	สามารถรองรับผู้โดยสารได้	จ�านวน	4,193,764	
ราย)	 และสามารถรองรับอากาศยาน	 737	 ได้	 จ�านวน	 
30	 ล�าในเวลาเดียวกัน	 ซึ่งจะสามารถสนับสนุนการขนส่ง 
ทางอากาศโดยเป็นศูนย์กลางของการขนส่ง	(Transportation	 
Hub)	 เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับบริการที่ดี	 สะดวก	ปลอดภัย	
รวมถึงเช่ือมโยงการเดินทางไปสถานท่ีท่องเท่ียวและพ้ืนท่ี
อื่น	ๆ	ในจังหวัดใกล้เคียง	และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของจังหวัดกระบี่ได้เพิ่มมากขึ้น	อีกทั้งยังเป็นการยกระดับ
มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ได้อย่างยั่งยืน
   ข้อเสนอแนะ	 ควรมีการก�าหนดงวดงานและ 

งวดการเบิกจ่ายเงิน	 ให้สอดคล้องกับงวดงาน/งวดเงิน 

ท่ีสามารถด�าเนนิการได้จริงและมกีารตรวจสอบความพร้อม
ในการด�าเนินโครงการและความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นก่อน 

ขอรับการจัดสรรงบประมาณ	ควรมกีารวางแผนการด�าเนนิงาน 

ร่วมกันระหว่างกรมท่าอากาศยานและหน่วยงานต่าง	 ๆ	 
ท่ีปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน	 และสายการบินต่าง	 ๆ	 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใน 

ท่าอากาศยาน	รวมท้ังสร้างความร่วมมอืกับเกษตรกร/ประมง 
จังหวัดกระบีเ่พ่ือจัดแสดงสนิค้าของดีเมอืงกระบีใ่นบริเวณ
พ้ืนทีท่่าอากาศยานกระบี	่และจัดให้มกีารบริการรถโดยสาร
สาธารณะระหว่างท่าอากาศยานกระบีไ่ปยงัสถานท่ีท่องเท่ียว 

ที่ส�าคัญของจังหวัดเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

   3.1.๙ บัญชีนวัตกรรมไทย	 ด�าเนินงานโดย
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัย	และนวัตกรรม	
พบว่า	 มีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชี
นวัตกรรมไทย	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2560	 -	 ปัจจุบัน	 
(ณ	วันที่	3	กันยายน	2563)	จ�านวนทั้งสิ้น	431	รายการ	 
และมีการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชี
นวัตกรรมไทยของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	 
จ�านวน	407.2976	ล้านบาท	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	
จ�านวน	 1,211.6074	 ล้านบาท	 และปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	 2562	 จ�านวน	594.4671	 ล้านบาท	 วงเงินรวม 

ทั้งสิ้น	2,213.3721	ล้านบาท
   ข้อเสนอแนะ	 ควรมีการประชาสัมพันธ์ถึง 
ขัน้ตอน	หลักเกณฑ์	หรือเอกสารท่ีใช้ประกอบการพิจารณา
ขอขึน้ทะเบยีนบญัชีนวัตกรรมให้ชัดเจน	และรวมเล่มบญัชี
นวัตกรรมเพ่ือให้สะดวกต่อการค้นหา	 และการเผยแพร่ 
ต่อสาธารณะ	ควรมกีารส�ารวจความต้องการของหน่วยงาน 

ของรัฐเพ่ือน�ามาก�าหนดเป็นเป้าหมายหรือล�าดับความส�าคัญ 

ในการส ่งเสริมการข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย	 
ควรก�าหนดมาตรการเชิงรุกเพือ่ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ
มกีารจัดซือ้จัดจ้างสินค้าในบญัชีนวัตกรรมไทยเพ่ิมมากขึน้	
เช่น	การก�าหนดวงเงนิส�าหรับการขอรับจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดซื้อสินค้าและบริการในบัญชีนวัตกรรมไทย 

โดยเฉพาะในแต่ละหน่วยงาน	 หรือก�าหนดให้การจัดซื้อ
สินค้าในบัญชีนวัตกรรมเป็นตัวช้ีวัดหนึ่งของหน่วยงาน	 
รวมท้ังก�าหนดมาตรการช่วยเหลือทางการเงนิหรือมาตรการ 
อ่ืน	 ๆ	 เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการในขั้นตอน 

การวิเคราะห์ทดสอบผลิตภณัฑ์และบริการท่ีขอขึน้ทะเบยีน
บัญชีนวัตกรรมไทย
   3.1.10 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ 
ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ	ด�าเนนิงาน 

โดยส�านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงสาธารณสุข	 
ซึ่งเป็นโครงการเพ่ือส่งเสริมให้องค์ความรู ้กับชุมชน 

ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 โดยมีทีมแพทย์
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เวชศาสตร์ครอบครัวกับประชาชนในสดัส่วน	1	:	10,000	
และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	 
ทีมสหวิชาชีพ	 และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องอ่ืน	 ๆ	 จ�านวน	 
4,543	คน	และ	38	สถาบัน	 โดยพบว่า	ต้นทุนทางตรง 
ทางการแพทย์ในการบริการผู้ป่วยนอกของคลินิกหมอ
ครอบครัวต�า่กว่าต้นทุนทางตรงทางการแพทย์ในการบริการ 
ผู ้ป ่วยนอกของโรงพยาบาลชุมชนเท ่ากับ	 147.9	
บาทต่อคร้ัง	 และต�่ากว่าต้นทุนทางตรงทางการแพทย ์

การบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาล 

ศูนย์เท่ากับ	 162.17	 บาทต่อคร้ัง	 รวมท้ังการรักษา 
ท่ีคลินิกหมอครอบครัวยังสามารถลดต้นทุนทางตรง 
ท่ีไม่เก่ียวกับการแพทย์และต้นทุนค่าเสียเวลาของผู้ป่วย
และญาติได้เท่ากับ	139.6	บาทต่อครั้ง	 เมื่อเปรียบเทียบ
กับต้นทุนทางตรงท่ีไม่เก่ียวกับการแพทย์ของผูป่้วยท่ีรักษา
ท่ีโรงพยาบาล	 ส่งผลให้ประชาชนมีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับ
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขลดลงและสามารถลด
ความเหล่ือมล�้าในการเข้ารับการรักษาพยาบาลได้มากขึ้น	 
สามารถคืนประโยชน์ในทางเศรษฐศาสตร์	 คิดเป็นมูลค่า
รวมทั้งสิ้น	158,628	ล้านบาท	ในกรอบระยะเวลา	10	ปี	 
(ไม่รวมผลได้ทางอ้อมจากการลดการใช้บริการของผู้ป่วย
และเพ่ิมคุณภาพบริการท่ีหน่วยบริการทุติยภมูแิละตติยภมิู)	 
โดยมีผลท่ีได้จากการให้บริการเสริมสร้างสุขภาพและ 

ป้องกันโรคที่ดีขึ้นสูงสุด	คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น	73,672	
ล้านบาท	รองลงมา	 ได้แก่	 ผลได้จากการลดการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	 คิดเป็นมูลค่ารวมท้ังสิ้น	 
59,553	 ล้านบาท	 และสุดท้าย	 ผลท่ีได้จากการลด 

การใช้บริการท่ีโรงพยาบาลโดยไม่จ�าเป็น	 คิดเป็นมูลค่า 
รวมทั้งสิ้น	25,403	ล้านบาท
   ข้อเสนอแนะ	 ควรจัดท�าบัญชีครุภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับบริบทของหน่วยบริการปฐมภูมิแต่ละแห่ง	
เพ่ือให้สามารถจัดสรรครุภัณฑ์ได้ตรงตามความจ�าเป็น 

เร่งด่วนของหน่วยบริการปฐมภูมเิป็นล�าดับแรกควรจัดสรร
บุคลากรให้ครบตามกรอบโครงสร้างของหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ	 เพ่ือให้สามารถพัฒนางานได้ตามพันธกิจท่ีได้รับ
มอบหมายและสร้างขวัญก�าลังใจให้บุคลากรในทีมหมอ
ครอบครัว	 รวมท้ังพัฒนาศักยภาพ	 ความรู้	 ทักษะของ

บุคลากรในทีมหมอครอบครัวเพ่ือรองรับบริบทของสังคม
ผู้สูงอายุท่ีมีแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของปัญหาโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง	 ควรมีการวัดความคุ้มค่าในการจัดท�าโครงการ 
จากการด�าเนนิงานจริง	เช่น	ค่าใช้จ่ายท่ีลดลงจากการเดินทาง 
ของประชาชน	 ค่าใช้จ่ายท่ีลดลงจากการไม่ต้องนอน 

โรงพยาบาล	 เป็นต้น	 เพื่อใช้ในการประกอบการสนับสนุน
การของบประมาณ
 3.๒ การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการ 
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 
และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
	 	 	 สืบเนือ่งจากพระราชบญัญัติวิธีการงบประมาณ	
พ.ศ.	 2561	 หมวด	 7	 การประเมินผลและการรายงาน	
ก�าหนดให้มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป 

อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	โดยมกีารติดตาม	ตรวจสอบ	 
และประเมนิผลการด�าเนนิงาน	เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณ 

เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด	 รวมถึงการวางระบบการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	
เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการใช้จ่าย
งบประมาณ	 ประกอบด้วยการติดตามและประเมินผล	 
ก่อนการจัดสรรงบประมาณ	ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ	
และภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณ	รวมท้ังระเบยีบว่าด้วย 

การบริหารงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 ได้ก�าหนดให้ 
หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงานและ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	เมือ่ส้ินระยะเวลาในแต่ละไตรมาส	 
และปีงบประมาณท่ีส้ินสุดด้วยเช ่นกัน	 ประกอบกับ 

มติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	14	มกราคม	2563	เห็นชอบ
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	และก�าหนดเป้าหมายการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นรายไตรมาส	 เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณ
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 
ซึ่งต่อมาได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ท่ีมีการแพร่ระบาด 

ขยายวงกว้างไปท่ัวโลก	รวมท้ังเกิดภัยธรรมชาติ	เช่น	ภยัแล้ง	 
น�า้ท่วม	เป็นต้น	เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ 

ดังกล ่าว	 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบมาตรการ 
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ด้านการงบประมาณเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	 
และได้จัดท�าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย	 พ.ศ.	 2563	 จึงมีผลให้งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	 2563	 เปล่ียนแปลงไปจากวงเงินเดิมท่ีได้รับจัดสรร	 และอาจส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีลดลง 
ในสาระส�าคัญของค่าเป้าหมายการด�าเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ	 ส�านักงบประมาณจึงได้มีหนังสือแจ้งหน่วยรับ 

งบประมาณปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว	 โดยให้คง 
เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	
และหักงบประมาณที่น�าไปจัดท�าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย	พ.ศ.	2563	ออก
	 	 	 ส�านักงบประมาณจึงได้จัดท�าสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	 (ไตรมาสท่ี	 4)	 
และผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 และรายงาน 

ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ	ท้ังนี	้สรุปรายงานผลการปฏิบติังานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับ 

งบประมาณประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	(ไตรมาสที่	4)	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2562	ถึงวันที่	30	กันยายน	2563	 
วงเงินงบประมาณรวมท้ังส้ิน	 3,200,000.00	 ล้านบาท	 มีผลการเบิกจ่าย	 จ�านวน	 2,943,859.92	 ล้านบาท	 
มีการก่อหนี้แล้ว	 จ�านวน	3,158,669.08	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 92.00	 และ	 98.71	 ตามล�าดับ	 รายละเอียด 

ปรากฏตามตารางที่	1

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 ไตรมาสที่ 4

หน่วย	:	ล้านบาท
งบประมาณทั้งสิ้น วงเงินตาม พ.ร.บ. ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ผลการก่อหนี้ ร้อยละ

งบประมาณทั้งสิ้น 3,200,000.00 2,943,859.92 92.00 3,158,669.08 98.71
รายจ่ายประจ�า 2,555,574.30 2,575,943.70 100.80 2,613,609.29 102.27
รายจ่ายลงทุน 644,425.70 367,916.22 57.09 545,059.79 84.58

	 	 	 หากพิจารณางบประมาณรายจ่ายกรณีไม่รวมงบกลาง	วงเงนิงบประมาณภายหลังหกัรายการโอนงบประมาณ
รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย	พ.ศ.	2563	จ�านวนทั้งสิ้น	88,452.60	
ล้านบาท	(จ�าแนกเป็นรายจ่ายประจ�า	จ�านวน	48,566.38	ล้านบาท	รายจ่ายลงทุน	จ�านวน	39,886.22	ล้านบาท)	
คงเหลือวงเงินงบประมาณตามเป้าหมายการใช้จ่าย	ไตรมาสที่	4	จ�านวนทั้งสิ้น	2,530,067.02	ล้านบาท	หรือคิดเป็น
ร้อยละ	100	ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย	จ�านวน	2,328,953.60	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	92.05	มีการก่อหนี้แล้ว	จ�านวน	
2,514,555.27	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	99.39	ผลการก่อหนี้ต�่ากว่าเป้าหมาย	ร้อยละ	0.61	(เป้าหมายก�าหนดไว้	 
ร้อยละ	100)	จ�าแนกเป็นรายจ่ายประจ�ามีผลการเบิกจ่าย	จ�านวน	1,970,284.71	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	98.76	 
มีการก่อหนี้แล้ว	 จ�านวน	1,994,738.76	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 99.98	 ผลการก่อหนี้ต�่ากว่าเป้าหมาย	 ร้อยละ	
0.02	 (เป้าหมายก�าหนดไว้	 ร้อยละ	100)	 รายจ่ายลงทุนมีผลการเบิกจ่าย	 จ�านวน	358,668.89	 ล้านบาท	 คิดเป็น 

ร้อยละ	67.04	มีการก่อหนี้แล้ว	จ�านวน	519,816.51	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	97.16	ผลการก่อหนี้ต�่ากว่าเป้าหมาย	 
ร้อยละ	2.84	(เป้าหมายก�าหนดไว้	ร้อยละ	100)	รายละเอียดปรากฏตามตารางที่	2
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งบประมาณ 
(ไม่รวมงบกลาง)

งบประมาณ 
ภายหลัง พ.ร.บ.โอน

เป้าหมาย 
ตามมติ ค.ร.ม. ร้อยละ เบิกจ่าย/ก่อหนี้ ร้อยละ สูง/ต�่า 

กว่าเป้าหมาย ร้อยละ

ภาพรวม 2,530,067.02

-	เบิกจ่าย 2,530,067.02 2,328,953.60 92.05 -201,113.42 -7.95

-	ก่อหนี้ 2,530,067.02 100 2,514,555.27 99.39 -15,511.75 -0.61

รายจ่ายประจ�า 1,995,077.54

-	เบิกจ่าย 1,995,077.54 1,970,284.71 98.76 -24,792.83 -1.24

-	ก่อหนี้ 1,995,077.54 100 1,994,738.76 99.98 -338.78 -0.02

รายจ่ายลงทุน 534,989.48

-	เบิกจ่าย 534,989.48 358,668.89 67.04 -176,320.59 -32.96

-	ก่อหนี้ 534,989.48 100 519,816.51 97.16 -15,172.97 -2.84

หน่วย	:	ล้านบาท

ตารางที่ ๒ แสดงรายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 ไตรมาสที่ 4 (ไม่รวมงบกลาง)*

*	 ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ	(GFMIS)	กรมบัญชีกลาง	กระทรวงการคลัง	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	 
	 ภายหลังหักงบประมาณที่น�าไปจัดท�าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย	พ.ศ.	2563

	 	 	 ส�าหรับผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	และผลสัมฤทธ์ิ 
หรือประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	จ�าแนกตามยทุธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ	6	ยุทธศาสตร์	และ	1	รายการ	(ไม่รวมงบกลาง)	ประกอบด้วย

ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานที่ส�าคัญตามแผนแม่บทฯ
	 กองทัพมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ	 ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์	 
พระบรมวงศานุวงศ์	 อย่างสมพระเกียรติเป็นไปตามพระราชประสงค์	 ด�าเนินการเพ่ือลด 

ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	รวมถึงรักษาความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล	 
การต่อต้านการก่อการร้าย	 การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์เป็นไป 

ตามเป้าหมาย	ด�าเนนิการตามแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ตามท่ีได้รับมอบหมาย	ประชากร 
วัยเสี่ยงสูงไม่กระท�าความผิดในกรณียาเสพติด	 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ด้านความมัน่คง	ด�าเนนิการแก้ไขสถานการณ์ฉกุเฉนิในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการต่างประเทศ
มมีาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดแูลคนไทยในต่างประเทศ	ภายใต้ศูนย์บริหาร 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ด�าเนินการ 
ช่วยเหลือผู้มีสัญชาติไทยท่ีต้องการเดินทางกลับประเทศไทย	 และให้ความช่วยเหลือ 

ผูม้สีญัชาติไทยท่ีตกทุกข์ในต่างประเทศ	รวมท้ังสนิค้าประมงสามารถส่งออกไปยงัสหภาพ
ยุโรปโดยไม่ติดเง่ือนไข	 IUU	 และบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้เข้าสู่ระบบการท�างาน 

ที่ถูกกฎหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ด้านความมั่นคง

พ.ร.บ. 63  
 400,6๕๒.41 ลบ. 
เป้าหมาย 
 400,6๕๒.41 ลบ  
 (100.00%) 
ก่อหนี้ฯ 
 3๙7,๙๙7.๕๒ ลบ.  
 (๙๙.34%)
ผลเบิกจ่าย 
 347,7๙0.74 ลบ.  
 (86.81%)
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ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานที่ส�าคัญตามแผนแม่บทฯ
	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ประกอบกับ 

มาตรการล็อคดาวน์จากภาครัฐเกิดผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก	 
ท้ังภาคการผลติ	การส่งออก	การท่องเท่ียวและบริการ	อีกท้ังการลงทุนจากภาครัฐและเอกชน 

ท้ังทางตรงและทางอ้อมได้รับผลกระทบเช่นกัน	รวมถงึเป็นคร้ังแรกท่ีเศรษฐกิจท่ัวโลกเข้าสู ่
สภาวะถดถอยพร้อมกันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม	 โดยข้อมูล
จากส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานว่า	 เศรษฐกิจไทย 

ในไตรมาสที่	3	ของปี	2563	ปรับตัวลดลงร้อยละ	6.4	รวม	9	เดือนแรกของปี	2563	
เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงถึงร้อยละ	6.7	ภายหลังมีการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน	์
รวมถึงมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศสร้างโอกาสให้	 SMEs	 เข้าถึงตลาด	 
ก่อให้เกิดมลูค่าการค้าผ่านช่องทางท่ีส่งเสริม	จ�านวน	1,900.89	ล้านบาท	สบืเนือ่งมาจาก 

ความส�าเร็จของมาตรการชิมช้อปใช้	 ส่งผลต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ	 โดยมี 
การกระจายตัวของการใช้จ่ายครอบคลุมท่ัวประเทศและร้านค้ารายย่อยได้รับประโยชน	์
ด้านการท่องเท่ียวยังคงหดตัวสูงจากผลของมาตรการจ�ากัดการเดินทางระหว่างประเทศ	
สินค้าเกษตร	 สินค้าเกษตรแปรรูป	 สินค้าบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์	 (GI)	 ได้รับการส่งเสริม 

เพ่ิมข้ึน	 การผลิตและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

เพ่ิมขึ้น	 ภาครัฐให้ความส�าคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจภายในประเทศ	 พัฒนาทุนมนุษย	์ 
รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น

ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานที่ส�าคัญตามแผนแม่บทฯ
	 ประชาชนสามารถเข้าถงึหลกัสตูร/สือ่/แหล่งเรียนรู้ท่ีจดัการศกึษาในรูปแบบการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต	 ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง	 ประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีความมั่นคง 
ในชีวิต	 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล	 (GCTI)	 ดีขึ้นจาก
ปีท่ีผ่านมา	 ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทักษะ	 การส่งเสริมให้มีงานท�าและได้รับสวัสดิการ
ด้านแรงงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	 ประชาชนมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ให้เกิดประโยชน์	 อาทิ	 ดิจิทัลแพลตฟอร์มท่ีช่วยสื่อสารทางไกล	 จัดประชุม	 หรืออีเวนท์	 
การใช้ช่องทีวดิีจทัิลและการเรียนรู้เสริมผ่านโปรแกรมออนไลน์ต่าง	ๆ 	ประชาชนสามารถเข้าถงึ 
สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 ร้อยละ	 98.65	 (จ�านวน	 66.64	 ล้านคน)	 
รวมท้ังสามารถปรับแผนการด�าเนินนโยบายจัดการเรียนการสอนเพ่ือลดผลกระทบ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 
ได้อย่างมีนัยส�าคัญ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

พ.ร.บ. 63  
 360,๕๙6.68 ลบ. 
เป้าหมาย 
 360,๕๙6.68 ลบ.  
 (100.00%)
ก่อหนี้ฯ 
 3๕8,1๙6.๒1 ลบ.  
 (๙๙.33%)
ผลเบิกจ่าย 
 31๒,๙67.7๒ ลบ.  
 (86.7๙%)

พ.ร.บ. 63  
 ๕60,367.88 ลบ. 
เป้าหมาย  
 ๕60,367.88 ลบ.  
 (100.00%)
ก่อหนี้ฯ 
 ๕๕7,183.37 ลบ.  
 (๙๙.43%)
ผลเบิกจ่าย  
 ๕3๕,๒36.0๒ ลบ.  
 (๙๕.๕๒%)
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ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานที่ส�าคัญตามแผนแม่บทฯ
	 ประชาชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพให้พึ่งพาตนเองได้	ผู้มีรายได้น้อยได้รบั 

การแก้ไขหนี	้กลุม่ด้อยโอกาสและกลุม่เปราะบางได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครอง
ทางสังคม	 รวมถึงประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของสภากาชาดไทย	 
ทั้งระดับตติยภูมิ	ทุติยภูมิ	ปฐมภูมิ	ซึ่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคและหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่
ตามมาตรฐานหรือแนวทางท่ีได้รับการยอมรับ	 แรงงานในระบบและนอกระบบได้รับ 

ความคุม้ครองตามกฎหมายแรงงาน	ประชาชนได้รับบริการด้านงานยติุธรรม	งานคุ้มครอง
สทิธแิละเสรีภาพ	และงานช่วยเหลอืทางกฎหมาย	ส่งผลให้ผูเ้สยีหายจากขบวนการค้ามนษุย์
ได้รับการช่วยเหลอืคุ้มครองและกลบัคืนสูส่งัคม	สนบัสนนุสวสัดิการให้แก่ผูส้งูอายุ	นกัเรียน
ท่ีเป็นผู้พิการ	 ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ	 เด็กแรกเกิด 

ได้รับเงินอุดหนนุเพ่ือการเลีย้งดู	นอกจากนี	้ประชารัฐสวสัดิการได้ให้การช่วยเหลอืประชาชน 

ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจในระดับฐานราก

ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานที่ส�าคัญตามแผนแม่บทฯ
	 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษา	จ�านวน	102.56	ล้านไร่	ขับเคลื่อนการบริหารจัดการน�้า 
ท้ังระบบ	 พ้ืนท่ีชลประทานเดิมได้รับการบริหารจัดการ	 จ�านวน	 28.18	 ล้านไร่	 พ้ืนท่ี
ชลประทานเพิ่มขึ้น	จ�านวน	71,762	ไร่	ปริมาตรการกักเก็บน�้า/ปริมาณน�้าต้นทุนเพิ่มขึ้น	 
จ�านวน	 178.07	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 ปริมาณน�้าบาดาลสามารถพัฒนาเพ่ือการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร	 จ�านวน	 24,051,200	 ลูกบาศก์เมตรต่อปี	 ก๊าซเรือนกระจก 

ลดลงไม่น้อยกว่า	57.84	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	พื้นที่ที่ได้รับการป้องกัน
น�้าท่วมริมตลิ่งเพิ่มขึ้น	จ�านวน	115,500	เมตร	รวมทั้ง	การจัดระบบติดตามสถานการณ์
ภัยธรรมชาติอย่างต่อเน่ืองและก�าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือให้สามารถบรรเทา 
ความเดือดร้อนของประชาชนให้ทันท่วงที	 โดยมีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และ
เครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา	จ�านวน	17,100	ราย

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการสร้างโอกาส  
และความเสมอภาค 
ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม

พ.ร.บ. 63  
 6๙7,700.6๕ ลบ. 
เป้าหมาย 
 6๙7,700.6๕ ลบ.  
 (100.00%)
ก่อหนี้ฯ 
 6๙๒,017.3๕ ลบ.  
 (๙๙.1๙%)
ผลเบิกจ่าย 
 6๕4,70๒.40 ลบ.  
 (๙3.84%)

พ.ร.บ. 63  
 114,660.77 ลบ. 
เป้าหมาย  
 114,660.77 ลบ.  
 (100.00%)
ก่อหนี้ฯ  
 113,๕๕6.06 ลบ.  
 (๙๙.04%)
ผลเบิกจ่าย 
 ๙4,600.๕3 ลบ.  
 (8๒.๕0%)
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ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานที่ส�าคัญตามแผนแม่บทฯ
	 หน่วยงานภาครัฐได้รับการสนบัสนนุสามารถจดัการงบประมาณให้สนองต่อนโยบาย
และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	 สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ	และนโยบายรัฐบาล	หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมเป็นเครือข่ายระบบ
ราชการ	4.0	 ร้อยละ	87.79	 รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนินงาน	(ITA)	จ�านวน	8,303	หน่วยงาน	ผ่านเกณฑ์การประเมิน	
จ�านวน	 1,095	 หน่วยงาน	 คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของประเทศ	 67.90	 คะแนน	 
อยู่ในระดับปานกลาง	โดยสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา	1.16	คะแนนท�าให้คดีทุจริตในภาพรวม	 
ลดลงจากปีท่ีผ่านมา	 จากการสนับสนุนร่วมกันของภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ประชาชนได้รับ 

ความเช่ือมั่นด้านกระบวนการยุติธรรมงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 และงานช่วยเหลือ
ด้านกฎหมาย	ทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา	เจ้าหน้าที่ภาครัฐ	และประชาชน
มคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกับกฎหมายและกระบวนการยติุธรรมท้ังทางอาญาและทางแพ่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ
พ.ร.บ. 63  
 1๕๙,๒64.๕0 ลบ. 
เป้าหมาย  
 1๕๙,๒64.๕0 ลบ.  
 (100.00%)
ก่อหนี้ฯ  
 1๕8,781.๕8 ลบ.  
 (๙๙.70%)
ผลเบิกจ่าย  
 147,๙1๒.๙๙ ลบ.  
 (๙๒.87%)

รายการค่าด�าเนินการภาครัฐ	จ�านวน	236,824.13	ลบ.	เป้าหมาย	จ�านวน	236,824.13	ลบ.	ผลการก่อหนี ้
ผูกพัน	จ�านวน	236,823.18	ลบ.	(100.00%)	ผลการเบิกจ่าย	จ�านวน	235,743.20	ลบ.	(99.54%)

 ปัญหาและอุปสรรค 
	 (1)	สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ประกอบกับ 

มาตรการล็อคดาวน์จากภาครัฐ	 ส ่งผลต่อกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจอย่างมาก	 ท้ังภาคการผลิต	 การส่งออก	 
การท่องเท่ียวและบริการ	 อีกท้ังการลงทุนจากภาครัฐ 

และเอกชนท้ังทางตรงและทางอ้อมได้รับผลกระทบ 

เช่นกัน	 รวมถึงเป็นคร้ังแรกท่ีเศรษฐกิจท่ัวโลกเข้าสู่สภาวะ
ถดถอยพร้อมกัน	ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม	 
โดยข้อมูลจากส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ	 รายงานว่า	 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี	 3	 
ปรับตัวลดลงร้อยละ	 6.4	 ต่อเนื่องจากไตรมาสท่ี	 2	 
ท่ีมีการปรับตัวลดลงร้อยละ	 12.1	 รวม	 9	 เดือนแรก

ของปี	 2563	 เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงร้อยละ	 6.7	 
จากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนและสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว	
ประกอบกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	มผีลบงัคับใช้ล่าช้า	(มผีลบงัคับใช้ 

เม่ือวันท่ี	 26	 กุมภาพันธ์	 2563)	 รวมท้ังผลกระทบจาก
มาตรการลอ็คดาวน์ดังกล่าว	หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถ 

ด�าเนนิการในขัน้ตอนการจัดซือ้จัดจ้างได้	ส่งผลให้หน่วยรับ 

งบประมาณต้องด�าเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเดิมท่ีก�าหนดเป้าหมายไว	้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขันซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
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	 (2)	ปัญหาท่ีเกิดกับส่วนราชการในพ้ืนท่ีจังหวัด	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	พบว่า	บคุลากรในพ้ืนท่ียงัขาด 

ความช�านาญ	 และองค์ความรู้เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐไม่สามารถ
ลงนามในสัญญาได้	 เนื่องจากความล่าช้าของกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ต้องใช้เวลาและมีขั้นตอนมาก	การประกาศ
ร่างขอบเขตงาน	 (TOR)	 ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	 
(e-GP)	 มีผู้วิจารณ์หลายคร้ังท�าให้คณะกรรมการต้องมี 

การปรับปรุงและแก้ไขร่างขอบเขตงาน	(TOR)	ตามการวิจารณ์	 
ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจะด�าเนินงาน/แผนงาน/
โครงการ	 ในความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีสังกัดก่อน	 
แล้วจึงด�าเนินโครงการในส่วนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

ในล�าดับถดัไป	ประกอบกับการด�าเนนิงานท่ีต้องใช้ระยะเวลา	 
เพ่ือขออนุมัติในการด�าเนินงานมีจ�านวนหลายขั้นตอน	 
จึงเป็นสาเหตุหลกัท�าให้การด�าเนนิงานในพ้ืนท่ีมคีวามล่าช้า
ไม่เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้
	 (3)	การด�าเนนิการตามแผนงาน/โครงการของหน่วยรับ 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน 

บูรณาการส่วนใหญ่มีลักษณะการด�าเนินโครงการตาม
บทบาทภารกิจ	(Function)	ของหน่วยงานตนเองเป็นหลกั	
โดยขาดการบูรณาการร่วมกันตั้งแต่แรก	ท�าให้ผลลัพธ์ของ
การด�าเนนิการเป็นผลลัพธ์ในระดับโครงการ	ซึง่ไม่สามารถ
สะท้อนให้เห็นความเช่ือมโยง	 ความสอดคล้อง	 และการ
สนับสนุนการด�าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน	รวมทั้ง
การบรรลุความส�าเร็จตามเป้าหมายของแผนงานบรูณาการ
และยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละระดับได้อย่างแท้จริง
 ข้อเสนอแนะ

	 (1)	เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ส่งผลให้วิถีชีวิต 

ของประชาชน	การประกอบอาชีพ	และการบริหารจัดการ 
ภาคส่วนต่าง	ๆ 	เปล่ียนแปลงไป	(New	Normal)	หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้องควรน�าแนวโน้มดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา 
ก�าหนดทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
บริบทที่เปล่ียนแปลงไป	 เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณ
เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างแท้จริง	 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การใช้จ่ายงบประมาณและประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ	
นอกจากนี	้เพ่ือให้การบริหารงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร

ของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 เห็นสมควร
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อจ�ากัดทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	
หรือใช้กลไกการอนุมัติเงินจัดสรรให้หน่วยงานดังกล่าว
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ในแต่ละช่วงเวลา	 เพื่อให้การบริหารงบประมาณแผ่นดิน
สามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือจ�าเป็นได้อย่าง
เหมาะสม	 และให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วย 

วิธีการงบประมาณ
	 (2)	หน ่วยงานในพ้ืนท่ีส ่วนใหญ ่ เ กิดข ้อป ัญหา 
ในการด�าเนนิการตามพระราชบญัญติัการจัดซือ้จัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	2560	และระเบยีบท่ีเก่ียวข้อง	
เป็นผลให้การด�าเนินการก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่าย 

งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนท่ีก�าหนด	 จึงเห็นสมควรท่ี
กระทรวงการคลังจะสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก ่

บุคลากรหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่องและชัดเจน	 
สร้างความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างท่ีถกูต้อง
ครบถ้วนแก่ผู้ประกอบการ	 รวมท้ังน�าปัญหาและอุปสรรค
ในการด�าเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ	 มาปรับปรุง
เพ่ือหาแนวทางให้เกิดความคล่องตัวในการด�าเนินการ 
ตามกฎหมายและระเบยีบท่ีเก่ียวข้องต่อไป	พร้อมท้ังส่งเสริม 

ให้ส่วนราชการในพ้ืนท่ีท�างานร่วมกันแบบบูรณาการ 
เพ่ือขบัเคลือ่นภารกิจของจังหวัดและกลุม่จังหวัดควบคู่ไปกับ 

ภารกิจของส่วนราชการ	ไม่ให้เกิดความซ�า้ซ้อนของโครงการ 
ที่จะด�าเนินการในพื้นที่
	 (3)	หน่วยรับงบประมาณควรวางแผนและก�าหนด 

แผนการด�าเนนิงานร่วมกัน	และก�าหนดหน้าท่ีความรับผดิชอบ 

อย่างชัดเจน	 มีการจัดล�าดับความส�าคัญของโครงการ	
เพ่ือให้เกิดการร้อยเรียงหรือส่งต่อการท�างานระหว่างกัน 

ได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ	 การด�าเนินโครงการควรมี 

การติดตามประเมินผลอย ่างใกล ้ ชิดและต ่อเนื่อง	 
เพ่ือให้รับทราบถึงความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคท่ีพบ
จากการด�าเนนิงาน	ท�าให้สามารถทบทวนและแก้ไขปัญหา
อุปสรรคได้ทันท่วงที	 โดยอาจเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เข้าร่วมประชุมระดมความเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการ
ด�าเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การติดตามและประเมินผลแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และนโยบายส�าคัญของรัฐบาล
 ๑. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

	 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ภาพรวมทุกแผนงานบูรณาการ	 จ�านวน	15	 แผนงาน	พบว่า	ณ	 สิ้นปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	2563	ต้ังแต่วันท่ี	1	ตุลาคม	2562	-	30	กันยายน	2563	งบประมาณหลังจากหกัพระราชบญัญติัโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 แล้ว	 คงเหลืองบประมาณจ�านวนท้ังส้ิน	 216,802.0076	 ล้านบาท	 
เบิกจ่ายแล้ว	 จ�านวนท้ังส้ิน	 164,367.3564	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 75.81	 และมีการก่อหนี้แล้ว	 จ�านวนท้ังสิ้น	
214,209.7534	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	98.80

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
จ�าแนกรายยุทธศาสตร์ชาติ และรายจ่ายประจ�า/ลงทุน

หน
่วย

	:	ล
้าน

บา
ท

๒๕0,000.00

๒00,000.00

1๕0,000.00

100,000.00

๕0,000.00

๒16,80๒.01 ๒14,๒0๙.7๕

1๒0,๕46.43
11๙,4๕4.80

1,138.๕8 3,๒0๒.๒๙
๕7,101.๙1๕6,63๒.7๕ 1๙,107.01

18,๕๙3.๙๙8๙๕.0๙
868.413,0๕๕.๙61,017.60

14,810.6๙
14,๕86.๒๕

ภาพรวม 
งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง

๒. ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้าง 
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน

3. ยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

4. ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

๕. ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้าง 
การเติบโต 

บนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ

7. แผนงาน 
บูรณาการพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค

งปม. หลังจากหัก พ.ร.บ โอน ๒16,80๒.01   14,810.6๙  1๒0,๕46.43   1,138.๕8   3,๒0๒.๒๙   ๕7,101.๙1   8๙๕.0๙ 1๙,107.01
 ก่อหนี้ ๒14,๒0๙.7๕ 14,๕86.๒๕ 11๙,4๕4.80 1,017.60 3,0๕๕.๙6 ๕6,63๒.7๕ 868.41 18,๕๙3.๙๙    

งปม. หลังจากหัก พ.ร.บ โอน   1๙1,41๙.๒๒   10,๕37.71   8,018.3๙   1,080.0๕   ๒,๕๙4.๒7   1,067.64   8๒๙.๒4   1,๒๕๕.4๙ 
 ก่อหนี้   188,63๙.87   10,3๒๙.83   7,๙88.13   ๙๕4.08   ๒,๕14.3๒   1,370.00   80๒.46   1,611.06

ภาพรวม

รายจ่ายประจ�า
ภาพรวม 

รายจ่ายประจ�า
1. ยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง

๒. ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้าง 
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน

3. ยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

4. ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

๕. ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ

7. แผนงาน 
บูรณาการพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค

หน
่วย

	:	ล
้าน

บา
ท

๒00,000.00
180,000.00
160,000.00
140,000.00
1๒0,000.00
100,000.00

80,000.00
60,000.00
40,000.00
๒0,000.00

1๙1,41๙.๒๒
188,63๙.87

10,๕37.71
10,3๒๙.83

8,018.3๙
7,๙88.13

1,080.0๕
๙๕4.08

๒,๕๙4.๒7 1,067.64
1,370.00

8๒๙.๒4
80๒.46

1,๒๕๕.4๙
1,611.06

๒,๕14.3๒
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ภาพรวม 
รายจ่ายประจ�า

1. ยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง

๒. ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้าง 
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน

3. ยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

4. ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

๕. ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้าง 
การเติบโต 

บนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ

7. แผนงาน 
บูรณาการพัฒนา
พื้นที่ระดับภาครายจ่ายลงทุน

หน
่วย

	:	ล
้าน

บา
ท

๒00,000.00
180,000.00
160,000.00
140,000.00
1๒0,000.00
100,000.00

80,000.00
60,000.00
40,000.00
๒0,000.00

1๙1,41๙.๒๒
188,63๙.87

11๒,๕๒8.04
111,466.67

4,๒7๒.๙8
๕8.๕3

63.๕๒
608.0๒

๕6,034.๒7 ๕๕,๒6๒.74

๕41.63
6๕.86

6๕.๙๕

17,8๕1.๕๒
16,๙8๒.๙4

4,๒๕6.4๒

งปม. หลังจากหัก พ.ร.บ. โอน 1๙1,41๙.๒๒   4,๒7๒.๙8   11๒,๕๒8.04   ๕8.๕3   608.0๒   ๕6,034.๒7   6๕.86   17,8๕1.๕๒ 
ก่อหนี้ 188,63๙.87   4,๒๕6.4๒   111,466.67   63.๕๒   ๕41.63   ๕๕,๒6๒.74   6๕.๙๕   16,๙8๒.๙4

 ๒. การติดตามและประเมินผล

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 ส�านักงบประมาณ
ได้ด�าเนินการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของ
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	จ�านวน	1	แผนงานบูรณาการ	
คือ	แผนงานบูรณาการด้านการป้องกัน	ปราบปราม	และ
บ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	 และ	 1	 นโยบายส�าคัญของ
รัฐบาล	 คือ	 นโยบายรัฐบาลด้านการจัดสรรงบประมาณ 

ท่ีเก่ียวข้องกับผู้สูงอาย	ุโดยการจ้างผู้ประเมนิจากภายนอก	
(External	Evaluator)	เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่เป็นกลาง	
ท้ังในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	 ด้านผลการด�าเนินงาน	
ด้านผลประโยชน์ท่ีได้รับและด้านผลกระทบ	เพ่ือให้ทราบถงึ 
ปัญหาอุปสรรค	 แนวทางการแก้ไขปัญหา	พร้อมท้ังจัดท�า
ข้อเสนอแนะ	 เพ่ือให้การด�าเนินงานแผนงานบูรณาการ 
มปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึน้	ผลท่ีได้จากการศึกษามสีาระส�าคัญ 

โดยสรุป	ดังนี้
 แผนงานบูรณาการ : แผนงานบูรณาการด้าน 
การป้องกัน ปราบปราม และบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
ด้านการป้องกัน 
	 การด�าเนนิการด้านการป้องกันยาเสพติดได้มกีารแบ่ง
การด�าเนินการตามกลุ่มเป้าหมายที่ส�าคัญ	ดังนี้	

	 1.	 กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นหมูบ้่าน/ชุมชน	มุง่เน้นการใช้
กระบวนการชุมชนเข้มแขง็	สร้างการมส่ีวนร่วมในหมูบ้่าน/
ชุมชนในการสอดส่องดูแล	 และควบคุมปัญหายาเสพติด 

ในหมูบ้่าน/ชุมชน	ของตนเอง	โดยเน้นการใช้ส่ือทุกประเภท
และวิธีการรณรงค์ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง	 ท้ังส่ือบุคคล	 
เสียงตามสาย	 รถกระจายเสียง	 การอบรมให้ความรู้และ 

สร้างทักษะให้ชุมชนและกลุม่เป้าหมายเกิดความตระหนกัถงึ 
โทษภัยของยาเสพติดและร่วมกันต่อต้าน	 รวมถึงส่งเสริม
บทบาทแกนน�าของหมู่บ้าน/ชุมชน	เช่น	กรรมการหมู่บ้าน	
(กม.)/กรรมการชุมชน	(กชช.)	ระดมก�าลังกลุ่มมวลชนต่าง	ๆ 	 
และส่งเสริมให้สมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของ 
การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด	การป้องกันยาเสพติดบางส่วน 

ด�าเนินการผ่านโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน	 โดยให ้

ผูป้ระสานงานหมูบ้่าน/ชุมชนประสานชุดปฏบิติัการอ�าเภอ	
(เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน)	ให้ค�าแนะน�าแนวทางการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	
	 2.	 กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเด็กเล็กและเยาวชนต้ังแต่
ระดับปฐมวัย	 ประถมศึกษา	 มัธยมศึกษา	 สถาบันการ
อาชีวศึกษา	 และอุดมศึกษา	 ใช้การฝึกอบรมเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันในสถาบันการศึกษา	 ท้ังน้ี	 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติประชากรท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติดในปี	 พ.ศ.	 2561	
จากข้อมลูผลการด�าเนนิงานจะเห็นว่า	จ�านวนผู้ต้องหาและ 
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ผู้เข้ารับการบ�าบัดรักษา	ร้อยละ	39	เป็นเด็ก	และเยาวชน	
กลุ่มอายุ	 20	 -	 24	 ปี	 เข้าไปเก่ียวข้องมากท่ีสุด	 รวมถึง
ผลจากการประเมินพบว่า	 ท่ีผ่านมาการส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษาให้มกิีจกรรมในการสร้างภมูคุ้ิมกัน
ยังมีน้อย	ทั้งนี้	ในระยะต่อไปควรมีการระดมความร่วมมือ 

จากทุกภาคส่วนในการส ่งเสริมการสร ้างภูมิ คุ ้มกัน 

โดยการสร้างความรู้	 ความตระหนักเก่ียวกับยาเสพติด	
ตลอดจนการส่งเสริมการท�ากิจกรรมเชิงบวกให้กับกลุม่เด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น	
	 3.	 กลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการมีปัญหา
การใช้ยาเสพติดในผู้ใช้แรงงานซึง่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยรวม	จึงได้มีนโยบายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการใช้ยาเสพติดในสถานประกอบการท่ีด�าเนินการ
อย่างต่อเนือ่ง	มกีารฝึกอบรม	รณรงค์เผยแพร่ความรู้ข้อมลู
ข่าวสารผ่านส่ือมวลชนและส่ือบุคคล	 เช่น	 อาสาสมัคร
แรงงาน	 เพื่อเสริมสร้างความตระหนักต่อปัญหายาเสพติด	
และร่วมรณรงค์ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด
 ผลการด�าเนินงาน	 พบว่า	 ยังคงมีผู ้เสพหน้าใหม่ 
ร้อยละ	 7.99	 ของผู้เข้ารับการบ�าบัดรักษาท้ัง	 3	 ระบบ 

สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้	ไม่เกินร้อยละ	7	เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีท่ีผ่านมา	 และแม้ผู้เสพรายใหม่จะลดลง	 แต่พบว่า	 
ผู้เสพรายเก่าท่ีกลบัมาเสพซ�า้ยงัเพ่ิมขึน้อย่างมาก	การป้องกัน 

ใช้การด�าเนินงานโดยการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก 

ปฐมวัย	โรงเรียนอนบุาล	ศูนย์เด็กเล็ก	และสถานประกอบการ	 
ร่วมกับการจัดระเบยีบสังคมในหมูบ้่าน/ชุมชน	แหล่งมัว่สุม
แหล่งอบายมขุ	โดยมกีลุม่เป้าหมายท่ีได้รับการสร้างภมูคุ้ิมกัน
ยาเสพติด	 จ�านวน	 9,625,379	 คน	 สูงกว่าเป้าหมาย 

ท่ีก�าหนดไว้	จ�านวน	9,092,000	คน	ครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย	 
ท้ังเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา	 สถานประกอบการ	 
ประชาชนท่ัวไป	 อีกท้ังยังมีสถานประกอบการท่ีได้รับ
การฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความตระหนักต่อปัญหาเร่ือง 
ยาเสพติด	จ�านวน	21,251	แห่ง	มีผู้ได้รับความรู้	จ�านวน	
1,532,027	 คน	 โดยมีอาสาสมัครแรงงาน	 จ�านวน	
26,580	 คน	 จากสถานประกอบการ	 จ�านวน	 7,988	
แห่ง	 ส�าหรับการด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาระดับ
หมู ่บ้าน/ชุมชนการด�าเนินการพบว่ามีหมู ่บ้าน/ชุมชน
ท่ีมีปัญหายาเสพติดลดลงร้อยละ	 16.21	 ซึ่งยังต�่ากว่า 
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ถึงร้อยละ	20	

 ด้านการปราบปราม	ในปี	พ.ศ.	2561	มีการจับกุม 

คดียาเสพติดเพิ่มขึ้นจาก	ปี	พ.ศ.	2560	ร้อยละ	27.13	 
โดยยาบ้าเป็นยาเสพติดท่ีมีการแพร่ระบาดมากท่ีสุด	 
รองลงมา	คือ	ไอซ์	และกัญชา	ตามล�าดับ	ส�าหรับยาเสพติด
ที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้น	ได้แก่	เฮโรอีน	และคีตามีน
 ผลการด�าเนินงาน	 พบว่า	 มีสัดส่วนผู้กระท�าผิด 

คดีผูค้้ายาเสพติดรายส�าคัญ	จ�านวน	149	คน	ต่อประชากร	
100,000	 คน	 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ท่ี 

ไม่เกิน	จ�านวน	120	คน	โดยสามารถจับกุมผู้กระท�าผดิคดี
ยาเสพติดรายส�าคัญได้	จ�านวน	83,308	คดี	จากเป้าหมาย 

ไม่น้อยกว่า	62,000	คดี	ผลจากการวิเคราะห์รายละเอียด
ข้อมลูคดี	พบว่า	สัดส่วนคดีในส่วนของผู้เสพเพ่ิมข้ึน	ในขณะที ่

สัดส่วนคดีของผู้ครอบครองและจ�าหน่ายลดลง	 โดยในปี	 
พ.ศ.	 2561	 มีคดีผู้ครอบครองและจ�าหน่าย	 จ�านวน	
64,395	คดี	คิดเป็นร้อยละ	19	ของคดีทั้งหมดจากสถิติ
การจับกุมของกลางพบว่าปริมาณยาเสพติดท่ีลักลอบน�าเข้า 
มมีากเกินความต้องการใช้ในประเทศ	ส่งผลให้ราคายาเสพติด 

ลดลง	 โดยเฉลี่ยยาบ้าราคาเม็ดละ	 100	 บาท	 (จากเดิม	
250	 บาท)	 ไอซ์ราคากรัมละ	 1,000	 บาท	 (จากเดิม	
1,500	 บาท)	 ส�าหรับคีตามีน	 พบว่า	 มีการแพร่ระบาด 

ในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร	
และในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่	 จากเดิมใน	 ปี	 พ.ศ.	 2558	 
มผู้ีเข้ารับการบ�าบดั	จ�านวน	74	คน	ในขณะท่ี	ปี	พ.ศ.	2561	 
มจี�านวนเพ่ิมสงูขึน้เป็น	470	คน	โดยเป็นผู้เข้ารับการบ�าบดั
รายใหม่	 จ�านวน	388	คน	และพบว่า	 จ�านวนประชากร 
ท่ีเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย	ุ15	-	
24	ปี	คิดเป็นร้อยละ	39	ท้ังนี	้เป็นผูม้งีานท�าถงึร้อยละ	78	
 ด้านการบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	 การด�าเนินงาน 

ท่ีผ่านมามีการประชาสัมพันธ์ชักชวนและจูงใจให้ผู้เสพ
และผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ�าบัดรักษา	 โดยการ 
ปรับทัศนคติให้เหน็ผลกระทบของการใช้ยาเสพติด	การปรับ 

ทัศนคติของครอบครัว	ผูป้กครอง	ชุมชน	สถานศึกษา	และ 

สถานประกอบการเพ่ือให้เกิดการยอมรับปัญหาและ 

ด�าเนนิการตรวจหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด	
	 ส�าหรับการติดตามผู้ผ่านการบ�าบัดรักษา	 ได้มีการ 
ก�าหนดให้มกีารจัดต้ังศูนย์เพ่ือประสานงานผู้ผ่านการบ�าบัด
ฟื้นฟูระดับอ�าเภอเป็นแกนหลักส�าคัญ	พร้อมจัดโครงสร้าง
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ก�าลังในการปฏิบัติงานและจัดระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลในแต่ละพ้ืนท่ีอ�าเภอเพ่ือรองรับการติดตามท่ีชัดเจน	
และมีการมอบภารกิจให้ก�าลังใจผู้ใหญ่บ้าน	 อาสาสมัคร	
ต�ารวจ	 ชุมชนสัมพันธ์	 ผู้น�าชุมชน	 ชุดปฏิบัติการ	 และทีม
สหวิชาชีพด�าเนินการติดตาม	 รวมท้ังให้ความช่วยเหลือ
ตามความประสงค์	 การขอรับความช่วยเหลือของผู้ผ่าน 

การบ�าบัด	 โดยให้องค ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 

ภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมและจัดท�า
โครงการเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�าบัดในพื้นที่	
 ผลการด�าเนนิงาน	พบว่า	มอัีตราการคงอยูข่องผู้เข้ารับ 

การบ�าบดัฟ้ืนฟูในระบบบ�าบัดทุกระบบ	(Retention	Rate)	 
ร้อยละ	87.96	สูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	คือ	 ร้อยละ	 
70	 ส่วนการด�าเนินการติดตามผู้ผ่านการบ�าบัดรักษา
ให ้เป ็นไปตามเกณฑ์ ท่ีก�าหนดได ้	 ร ้อยละ	 62.15	 
ของผู้ผ่านการบ�าบัดรักษาทุกระบบ	 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย
ท่ีก�าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 50	 และพบว่า	 มีผู้ป่วย 

ท่ีใช้ยาเสพติดท่ีหยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา	 3	 เดือน	 
หลังจ�าหน่ายจากการบ�าบัดรักษาทุกระบบ	 (3	months 
remission	 rate)	 ร้อยละ	 95.92	 สูงกว่าเป้าหมาย 

ที่ก�าหนดไว้	คือ	ร้อยละ	90
 ผลการศึกษา พบว่า	 ปัจจัยในการแพร่ระบาด 

ของยาเสพติดสืบเนื่องมาจากการท่ีประเทศไทยได  ้

ด�าเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

อย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลให้จ�านวนผู้เสพในระบบบ�าบัดรักษา 
และผู้ถกูจับกุมในความผดิฐานเสพลดลงถงึร้อยละ	50	และ 

เกิดภาวการณ์จ�านวนยาเสพติดมมีากกว่าความต้องการเสพ	 
หรือการผลิตเกินความต้องการ	 (Over	 Supply)	 ท�าให้ 
ขบวนการค้ายาเสพติดต้องการให้ระดับความต้องการ 
ยาเสพติดในประเทศกลับไปเป็นเช่นเดิม	 โดยการเพ่ิม
จ�านวนคร้ัง	 และปริมาณการลักลอบล�าเลียงยาเสพติด
จ�านวนมากขึ้นเพ่ือให้การเข้าถึงยาเสพติดท�าได้ง่ายยิ่งขึ้น	
และลดราคายาเสพติดให้ถูกลงเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการใช	้
รายละเอียดของปัญหาที่พบ	มีดังนี้	
	 1.	 การก�าหนดกลวิธีในการค้าเพ่ือเป็นการรักษา 
ฐานลูกค้าในขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ท่ีมีการค้า 
ยาเสพติดจ�านวนมากต่อคร้ัง	คือหากความเสยีหายท่ีเกิดขึน้ 

ในระหว่างการขนส่งยาเสพติดจากต้นทางไปยังปลายทาง

หรือจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ	 ผู้ขายจะจัดส่งยาเสพติดตาม
จ�านวนท่ีเสียหายทดแทน/ชดเชยให้กับผู้ซื้อ	 จึงเป็นหนึ่ง
ในสาเหตุท่ีท�าให้มีการลักลอบล�าเลียงยาเสพติดเข้ามา 
จ�านวนมากเพื่อทดแทน/ชดเชยส่วนที่สูญเสียไป
	 2.	 เครือข ่ายนักค ้ายาเสพติดท่ีเป ็นอาชญากร
ข้ามชาติได้ใช้ประเทศไทยเป็นช่องทางในการลักลอบ
ล�าเลียงยาเสพติด	 เพ่ือส่งต่อไปยังประเทศท่ีผ่านช่องทาง 
ธรรมชาติตามแนวชายแดน	 โดยเฉพาะพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

ตอนบนท่ีจังหวัดเชียงราย	 จังหวัดเชียงใหม่	 รองลงมา 
พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ท่ีจังหวัดเลย	 จังหวัด 

หนองคาย	จังหวัดบึงกาฬ	จังหวัดนครพนม	ภาคตะวันตก 

ท่ีจังหวัดกาญจนบรีุ	และพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	พบว่า	
ส่วนใหญ่มีการลักลอบน�าเข้าใบกระท่อมผ่านจังหวัดสตูล	
	 3.	 ด้านการค้าภายในประเทศ	 พบว่า	 กลุ่มนักค้า 
มีการน�าเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
มาเป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์	
โดยใช้เป็นช่องทางในการติดต่อซื้อขาย	 ยาเสพติด	 เช่น	 
การติดต่อซื้อขายยาเสพติดผ่านทาง	 Social	 Media	 
การท�าธุรกรรมทางการเงนิผ่านระบบ	Mobile	Application	 
และ	 Internet	 Banking	 ของธนาคารพาณิชย์ต่าง	 ๆ	 
ในการโอนเงินค่ายาเสพติด	 ส่งผลให้การค้ารายย่อย 

ขยายวงกว้างและรวดเร็วมากขึ้น	
	 4.	 ป ัญหาด ้านการส ่งมอบยาเสพติดสามารถ
กระท�าได้ง่ายข้ึน	 โดยใช้ระบบโลจิสติกส์ของบริษัทรับส่ง
พัสดุไปรษณีย์ท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมหีลากหลาย
บริษัทในการลักลอบส่งยาเสพติด	
 ผลกระทบ (Impact)	 การประเมินผลกระทบ 

ได้ใช ้การประเมินมูลค่าแบบอ้างอิง	 โดยใช้งานวิจัย 

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการบ�าบัด
รักษาการใช้สิ่งเสพติดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น	
ร่วมกับงานวิจัยผลกระทบจากการใช้ยาเสพติดในผู้เข้ารับ 

การบ�าบัดรักษาโรงพยาบาลธัญรักษ์อุดรธานี	 พบว่า	 
การประมาณผลกระทบมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

ในภาพรวมของผู้เข้ารับการบ�าบดัรักษาจากการใช้ส่ิงเสพติด 

มีมูลค่าสูงถึง	 จ�านวน	 5,322,337	 บาท	 โดยมีค่าเฉล่ีย
การใช้จ่ายในการบ�าบัดรักษาคิดเป็นจ�านวน	54,323.72	
บาท	 ต่อคน	 จ�านวนผู้เสพท่ีเข้ารับการบ�าบัดโดยสมัครใจ 
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ในปี	พ.ศ.	2561	มีจ�านวน	107,079	คน	และสามารถ 

คิดมูลค่าจากการลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจได้เป็น	
จ�านวน	 5,604,837,167.79	 บาท	 ท้ังนี้	 หากผู้ติด 

ยาเสพติดเป็นเวลานานและมีอาการท่ีต้องบ�าบัดรักษา
ยาวนาน	ก็ยิ่งเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากขึ้น	
 ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ควรมีการพิจารณาเพิ่มเติมเรื่องระยะเวลาในการ
จัดสรรงบประมาณ	และจ�านวนงบประมาณท่ีมกีารจัดสรร
มายังพ้ืนท่ีด�าเนินการให้เหมาะสมกับกิจกรรมท่ีจะต้อง
ด�าเนินการ
	 2.	 ควรมีการพิจารณาเพ่ิมเติมว่าหน่วยงานในพ้ืนท่ี
ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ	 มีการโอนงบประมาณ 

ไปใช้ในการด�าเนนิการเร่ืองอ่ืน	ๆ 	ท่ีไม่สอดคล้องกับกิจกรรม/ 
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือมีการน�างบประมาณ 

ไปใช้จ่ายในส่วนท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับงานด้านยาเสพติด
โดยตรง	หรือไม่
	 3.	 ควรมีการจัดท�าระบบฐานข้อมูลต่าง	 ๆ	 ใน 

การจัดเก็บข้อมลูและการรายงานผล	เนือ่งจากการรวบรวม	 
ผลการด�าเนินงานของแผนงานบูรณาการด้านการป้องกัน	
ปราบปราม	 และบ�าบัดรักษาผู ้ ติดยาเสพติดยังขาด 

ความครบถ้วนสมบรูณ์	ท�าให้ขาดข้อมูลในการน�ามาประมวลผล 

เพื่อพัฒนาการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไปได้
	 4.	 ควรมีการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิ ท้ังในระดับ 

การด�าเนินงานในภาพใหญ่	และในระดับพื้นที่	 โดยไม่ควร 
วิเคราะห์แบบรายโครงการ	 เพ่ือให้สามารถสะท้อน 

ผลการด�าเนินงานของแผนงานบูรณาการด้านการป้องกัน	
ปราบปราม	และบ�าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดได้อย่างเหมาะสม
	 5.	 การประเมนิผลการด�าเนนิงานจากสถติิข้อมลูและ
การด�าเนินการตามตัวชี้วัด	บางตัวชี้วัด	ควรมีการพิจารณา
เชิงคุณภาพประกอบด้วย	เช่น	จ�านวนคดีการจับกุม	อาจต้อง 
พิจารณาสัดส่วนของประเภทคดีครอบครองจ�าหน่ายด้วย
เพื่อสะท้อนความส�าเร็จในการขยายผล
	 6.	 การด�าเนนิการเพ่ือให้เกิดความย่ังยนืของโครงการ	
ควรมีผลการศึกษาในเชิงวิจัยหรือมีการทดลองศึกษา 
เปรียบเทียบเชิงผลกระทบของการด�าเนนิงาน	เนือ่งจากรูปแบบ 

โครงการเดียวกันแต่บริบทพ้ืนท่ีต่างกัน	 อาจท�าให้เกิด 

ความส�าเร็จแตกต่างกัน	เช่น	การบ�าบัดรักษาโดยชุมชนมปัีจจัย 

ท่ีส่งผลกระทบและความยัง่ยนืท่ีแตกต่างกัน	ท้ังนี	้หน่วยงาน 

จะต้องพิจารณากลไกการด�าเนินการท่ีเหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่และก�าหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยง	
	 7.	 เนื่ องจากผลกระทบด ้ านสั งคม ท่ี เ กิดจาก 

การพัฒนาหรือป้องกันเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนไม่สามารถ 

วัดผลได้ในระยะเวลาอันส้ัน	 และในระดับโครงการ 
ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลไว้	 ควรมีการน�าข้อมูลสถิติอ่ืน	 ๆ	 
มาใช้ประกอบการวิเคราะห์
 นโยบายส�าคญัของรัฐบาล : การจดัสรรงบประมาณ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
	 บริบทในการด�าเนนิงานของประเทศไทยมกีารเคล่ือน
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ	 โดยมีอัตราส่วนของ
ผู้สูงอายุอยู ่ในอันดับสองของอาเซียนรองจากประเทศ
สงิคโปร์	ส�าหรับบทบาทภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายใุนระดับ
สากล	ทั้งสหประชาชาติ	องค์การอนามัยโลก	และอาเซียน	
ต่างให้ความส�าคัญกับเร่ืองผู้สูงอายุ	 โดยเน้นเร่ืองผู้สูงอายุ
กับการพัฒนาสุขภาพและสุขภาวะท่ีดี	 สภาพแวดล้อม 

ท่ีเก้ือหนนุ	การเข้าถงึหลักประกันในชีวิตและบริการสาธารณะ	 
การศึกษาและเพ่ิมพูนความสามารถของครอบครัวใน
การดูแลผู้สูงอายุ	 การบูรณาการเร่ืองผู้สูงอายุในนโยบาย
สาธารณะ	 ในขณะท่ีธนาคารโลกเน้นเร่ืองระบบการออม 

รูปแบบต่าง	 ๆ	 ส�าหรับประเทศไทยมีการก�าหนดนโยบาย
ด้านผู้สูงอายุและมีมติคณะรัฐมนตรีท่ีเห็นชอบมาตรการ
ต่าง	ๆ	เกี่ยวกับผู้สูงอายุ	ซึ่งมีการด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน	
อาทิ	 การพัฒนาการคุ้มครองทางสังคม	 การออมและ
สวัสดิการชุมชน	 การจ้างงานผู้สูงอายุ	 ที่พักอาศัย	 สินเชื่อ 

ท่ีอยู่อาศัยและการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	 จึงเห็นได้ว่า	 
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แนวนโยบายของประเทศไทยมีความครอบคลุมสอดคล้อง
กับแนวทางของสากล	 โดยประเทศไทยมีสัดส่วนของ 
ผู้สูงอายุในเมืองและในชนบทแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย	
เนื่องจากอยู่ในช่วงรอยต่อ	 (Transition)	 ระหว่างกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา
 งบประมาณและผลเบิกจ่ายที่ เกี่ยวข้องกับผู ้สูงอายุ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ได้รับจัดสรรงบประมาณท่ี 

เก่ียวข้องกับผูส้งูอาย	ุเป็นเงนิท้ังสิน้	69,790.3577	ล้านบาท	 
และมีผลการเบิกจ่ายท้ังส้ิน	 เป็นเงิน	 69,603.1445	 
ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	99.82	ประกอบด้วย
	 1.	 แผนงานบูรณาการ	จ�านวน	10	แผนงาน	ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ	จ�านวน	69,462.2018	ล้านบาท	
คิดเป็นร้อยละ	99.53	ของงบประมาณท้ังหมดท่ีเก่ียวข้อง
กับผู้สูงอายุ	 และมีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	 99.82	
โดยแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ�านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากท่ีสุด	 คิดเป็นร้อยละ	
95.77	ของงบประมาณแผนงานบูรณาการทั้งหมด	
	 2.	 แผนงานยทุธศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	
จ�านวน	 187.6786	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 0.27	 
ของงบประมาณท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ	 และมี 
ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	96.91	
	 3.	 แผนงานพ้ืนฐานได้รับการจัดสรรงบประมาณ	
จ�านวน	 140.4773	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 0.20	
ของงบประมาณท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ	 และมี 
ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	98.84
 แนวทางการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ แบ่งเป็น 3 
แนวทาง คือ
	 1.	 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ	ฉบับที่	2	(พ.ศ.	2545	-	 
2564)	 มุ่งเน้นให้ครอบครัวและชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการดูแลผูส้งูอาย	ุและมรีะบบสวัสดิการจากรัฐบาล
เป็นมาตรการเสริม	 โดยมุ ่งให้เกิดการบูรณาการและ 

ให้ความส�าคัญกับการด�าเนนิงานตามเป้าหมายยทุธศาสตร์
เป็นหลัก	

	 2.	 แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพ่ือ
รองรับสงัคมผูส้งูอาย	ุมวัีตถปุระสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อม
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ	 พัฒนาระบบการดูแล
ด้านสุขภาพ	พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
และระบบการคุ้มครองส�าหรับผู้สูงอายเุพ่ือให้มสุีขภาวะท่ีดี	
รวมท้ังปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิง่อ�านวยความสะดวก
ให้เหมาะสมและเอื้อต่อการด�ารงชีวิต
	 3.	 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ�านาจ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่าย
เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุโดยหน่วยงานหลักท่ีเป็นกลไก 

ขับเคลื่อนแผนดังกล่าว	 ได้แก่	ส�านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	(พมจ.)	กรมกิจการผู้สูงอายุ	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 กระทรวงสาธารณสุขและ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	อาทิ	กรมอนามัย	
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	(รพ.	สต.)	และมกีลไก 

ที่ส�าคัญ	คือ	อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน	(อสม.)
 ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับ
	 1.	 ด้านสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการด�ารงชีวิตเพ่ือ
รองรับสังคมผู้สูงอาย	ุสามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการ
ร้อยละ	 100	 รวมท้ังบรรลุผลตามตัวช้ีวัดด้านระยะเวลา
และค่าใช้จ่ายตามที่ก�าหนดไว้	แต่ยังมีปัญหาเรื่องข้อจ�ากัด
ด้านงบประมาณ	และปัญหาด้านแรงงานจิตอาสา	โดยควร
หาความร่วมมอืจากหน่วยงานภายนอก	หรือการมส่ีวนร่วม
ของชุมชนในการพ่ึงพาตนเองเพ่ือเสริมสร้างความยั่งยืน
ของโครงการ	(Sustainability)	ให้เกิดขึ้น
	 2.	 ด้านการเข้าถึงระบบการบริการและคุ้มครอง 
ทางสังคม	สามารถบรรลุผลท้ังในด้านจ�านวน	ด้านระยะเวลา 
ด�าเนนิการ	และด้านค่าใช้จ่ายในวงเงนิงบประมาณท่ีก�าหนด	 
ผ่านอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน	 (อผส.)	 แต่ขาดความ
ต่อเนื่องในการด�าเนินโครงการ	 และมีข้อจ�ากัดในเร่ือง
ประสทิธิภาพของการอบรมความรู้ให้กับ	อผส.	ในการน�ามา 
ปฏิบัติจริง
	 3.	 ด้านการพัฒนากลไกในการสร้างความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจและสังคม	มีการตั้งเครือข่ายด�าเนินกิจกรรม
เตรียมประชากรเพ่ือเป็นผู ้สูงอายุท่ีมีคุณภาพ	 โดยใช  ้

การจัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	 
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(ศพอส.)	โดยสามารถจัดต้ังได้	1,573	เครือข่าย	ซึง่เกินกว่า 
จ�านวนเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	1,430	เครือข่าย	แต่จ�านวน
ผู้สงูอายท่ีุได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตมเีพียงร้อยละ	52.22	
จากเป้าหมายท่ีก�าหนดท�าให้การพัฒนาผู้สูงอายุให้มี 

ความมั่นคงในชีวิตยังไม่ประสบผลเท่าที่ควร
 ข ้ อ เ สนอแนะ เชิ ง น โ ยบ ายแล ะ เชิ ง ปฏิ บั ติ 
ในการบริหารจัดการ
	 1.	 ควรมกีารทบทวนนโยบายและแผนท่ีเก่ียวข้องกับ
ผู้สูงอายเุนือ่งจากโครงการท่ีด�าเนนิการเป็นโครงการเชิงรับ
มีลักษณะการสงเคราะห์หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากับ
กลุ่มเป้าหมายเดิม	 ๆ	 จึงควรทบทวนนโยบายและแผนให้
ครอบคลุมเป้าหมายอย่างยั่งยืน	 และสามารถตอบสนอง 
ผู้สูงอายุได้ดีขึ้น
	 2.	 ควรมีการศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของ 
ผู้สูงอายใุนกลุ่มต่าง	 ๆ	 เพ่ือน�ามาใช้ในการก�าหนดนโยบาย
หรือโครงการเพ่ือให้มคีวามชัดเจน	และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

มากขึ้น	 โดยมีการจัดล�าดับความจ�าเป็นเร่งด่วนเพ่ือให ้

การจัดสรรงบประมาณท่ีมอียูอ่ย่างจ�ากัดเกิดประโยชน์สูงสุด
	 3.	 ด ้านการปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอ�านวย 

ความสะดวกส�าหรับผู้สูงอาย	ุควรมหีน่วยงานหลกัในการดูแล 

ภาพรวมในพ้ืนท่ีระดับจังหวัด	 เพ่ือช่วยให้การจัดสรร 
งบประมาณมีประสิทธิภาพและไม่ซ�้าซ้อน	 ตลอดจน 

การปรับกลยุทธ์ในการด�าเนินโครงการให้มีความยั่งยืน	
(Sustainability)	เพ่ือแก้ปัญหาเร่ืองข้อจ�ากัดด้านทรัพยากร	
และสามารถช่วยรองรับสังคมผู้สูงอายุ	 โดยอาศัยทุน 

ทางสังคม	(Social	Capital)
	 4.	 ควรมีการปฏิรูประบบอาสาสมัครท่ีช่วยท�างาน 

ให ้ กับหน ่วยงานภาครัฐ	 เนื่องจากเป ็นกลไกหนึ่ ง
ท่ีมีความส�าคัญในการช่วยดูแลผู ้สูงอายุ	 โดยเฉพาะ 

เรื่องการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติจริง
 ข้อเสนอแนะในการติดตามประโยชน์โครงการ 
ผู้สูงอายุ
	 1.	 ควรเสริมศักยภาพของหน่วยงานประเมินผล 

ให้มีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะการประเมินผล 

ให้มากขึน้	สร้างระบบและก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการติดตาม
ประเมินผล	และมีการบังคับใช้การติดตามประเมินผลตาม	
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ	พ.ศ.2561	

	 2.	 ปรับปรุง ตัว ช้ี วัดผลการด�า เนินงาน	 (Key	 
Performance	Indicators	-	KPIs)	ให้มลีกัษณะเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ	 ให้สามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงานจริง	
และมีการน�าผลการติดตามและประเมินผลมาใช้ในการ
จัดสรรงบประมาณในปีถัดไป
	 3.	 พัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานเพ่ือ
รองรับการติดตามประเมินผล	โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยรับงบประมาณกับส�านักงบประมาณ	 เพ่ือให้ทราบ
สถานะความก้าวหน้าของโครงการและแผนงานได้ทันเวลา	 
และสามารถรายงานต่อรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 
เพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ. ๒๕๖๓
	 พระราชบญัญติัโอนงบประมาณรายจ่าย	พ.ศ.	2563	
เป็นเคร่ืองมือส�าคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา	2019	(COVID-19)	ซึ่งถือเป็นภัยพิบัติสาธารณะ
ร้ายแรงส่งผลกระทบต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ	 รวมท้ังปัญหาจากภัยพิบัติ	 ภัยแล้ง	
อุทกภัย	และกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจ�าเป็นอื่น	โดยในช่วง
คร่ึงแรกของปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 รัฐบาลได้ใช้จ่าย 

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	 รายการเงินส�ารองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉกุเฉนิหรือจ�าเป็น	เพ่ือด�าเนนิการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
ต่าง	ๆ 	เช่น	การแก้ไขปัญหาภยัพิบติั	อุทกภัย	ภัยแล้ง	ปัญหา 
เศรษฐกิจ	การบรรเทาและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	เป็นต้น	ส่งผลให้ 

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	 รายการเงินส�ารองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉกุเฉนิหรือจ�าเป็น	ท่ีต้ังไว้ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	 
จ�านวน	 96,000	 ล้านบาท	 ไม่เพียงพอ	 ประกอบกับ
หลายหน่วยรับงบประมาณไม่มภีารกิจโดยตรงในการแก้ไข
ปัญหาหรือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	
และสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นหรือท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อไป	 จึงไม่
สามารถบริหารงบประมาณตามรายการและวงเงินท่ีได้รับ
จัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าป ี

งบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 ให้สอดคล้องกับสถานการณ ์
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ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	จึงมีความจ�าเป็นต้องโอนงบประมาณ 

รายจ่ายบางส่วนของหน่วยรับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
ตามพระราชบัญญั ติ งบประมาณรายจ ่ ายประจ� า
ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 ไปต้ังไว้เป็นงบประมาณ 

รายจ่ายงบกลาง	 รายการเงินส�ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจ�าเป็นดังกล่าว	 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการด�าเนิน
ภารกิจของหน่วยรับงบประมาณผ่านกลไกของงบประมาณ
รายจ่าย	 เพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ทัน 

ต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	
	 พระราชบญัญติัโอนงบประมาณรายจ่าย	พ.ศ.	2563	
มีวัตถุประสงค์ส�าคัญ	2	ประการ	ประกอบด้วย
 ประการแรก	 เพ่ือน�างบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 ของหน่วยรับงบประมาณ	 
บางรายการ	 จ�านวนท้ังสิ้น	 88,452.5979	 ล้านบาท	 
ไปต้ังจ่ายเป็นงบกลาง	 รายการเงินส�ารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจ�าเป็น
 ประการท่ีสอง	เพ่ือให้พระราชบญัญติัโอนงบประมาณ
รายจ่าย	 พ.ศ.	 2563	 เป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการแก้ไข
ปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 และ
ปัญหาภัยพิบัติ	 ภัยแล้ง	 อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลาย
ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 รวมท้ังกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน 

หรือจ�าเป็นอื่น	
		 งบประมาณและรายการท่ีน�าไปจัดท�าพระราชบญัญติั
โอนงบประมาณรายจ่าย	พ.ศ.	2563	ตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี	 7	 เมษายน	 2563	 ท่ีก�าหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2563	ประกอบด้วย	
	 1.	 รายจ ่ายประจ�าในทุกงบรายจ ่ายท่ียังไม ่ม ี

การเบกิจ่ายและไม่มีข้อผูกพัน	หรือสามารถชะลอข้อผกูพันได้	 
ณ	วันที่	7	เมษายน	2563	อาทิ	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา	 
การฝึกอบรม	 การประชาสัมพันธ์	 การจ้างท่ีปรึกษา	 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ	 การด�าเนินการ 
จัดงานกิจกรรมต่าง	ๆ	

	 2.	 รายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่าย	อาทิ	รายการปีเดียว 
ท่ียังไม่ประกาศด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันท่ี	 
7	 เมษายน	 2563	 และ/หรือ	 ไม่สามารถลงนามได้ทัน
ภายในวันท่ี	31	พฤษภาคม	2563	รายการท่ีสามารถชะลอ 

การด�าเนินการโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ	
หรือไม่สามารถด�าเนนิการได้ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563
	 ท้ังนี	้การโอนงบประมาณดังกล่าว	ได้ค�านงึถงึการบริหาร 
งบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่	3	และไตรมาสที่	4	ของ 
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 

ท่ีจ�าเป็นในการให้บริการสาธารณะภาครัฐ	 การสนบัสนนุ 

ค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการเพ่ือสร้างความเป็นธรรม 

ทางสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีค�านึงถึง 
การสร้างงานและรายได้ในระดับพ้ืนท่ี	 ตลอดจนรายจ่าย 

ตามข้อผูกพันต่าง	 ๆ	 ท่ียังสามารถด�าเนินการต่อไปได้ 
บนพื้นฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
	 วงเงินงบประมาณรายจ่ายท่ีน�ามาจัดท�าพระราช
บัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย	 พ.ศ.	 2563	 จ�านวน	
88,452.5979	ล้านบาท	จ�าแนกเป็น	 (1)	 งบประมาณ
รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	จ�านวน	39,893.1111	
ล้านบาท	 (2)	 งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	 จ�านวน	
13,256.4868	ล้านบาท	และ	(3)	งบประมาณรายจ่าย 

เพ่ือการช�าระหนี้ภาครัฐ	 จ�านวน	 35,303	 ล้านบาท	 
โดยวงเงนิงบประมาณรายจ่าย	ท่ีน�ามาจัดท�าพระราชบญัญติั 

โอนงบประมาณดังกล่าว	 จะน�าไปต้ังเป็นงบประมาณ 

รายจ่ายงบกลาง	 รายการเงินส�ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจ�าเป็น	เพ่ือน�าไปด�าเนนิแผนงาน/โครงการท่ีสอดคล้อง
กับภารกิจใน	3	เรื่องส�าคัญ	ดังนี้
	 1.	 การแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	
(COVID-19)
	 2.	 การป้องกัน	 แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับ 

ผลกระทบจากปัญหาภยัพิบติั	ภยัแล้ง	อุทกภัยท่ีอาจเกิดขึน้
ในช่วงปลายปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	
	 3.	 การด�าเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากกรณีท่ีมี
เหตุฉุกเฉินหรือจ�าเป็นอื่น
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การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์

แผนการก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยรับงบประมาณ

	 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 
มาตรา	4	ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นหน่วยรับ 

งบประมาณ	 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 หมายความว่า	
องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เทศบาล	องค์การบริหารส่วน
ต�าบล	กรุงเทพมหานคร	เมืองพัทยา	และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง)	 มาตรา	 29	 ก�าหนด
ให้การขอต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ือสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่เป็นเงนิอุดหนนุส�าหรับการด�าเนนิการ 
โดยท่ัวไปหรือส�าหรับการด�าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง
เป็นการเฉพาะ	ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นค�าขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เพ่ือเสนอต่อผู้อ�านวยการ	ท้ังนี	้ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และ
ระยะเวลาที่ผู้อ�านวยการก�าหนด
	 การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนส�าหรับ 

ด�าเนินการโดยท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
ให้ส�านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการก�าหนดแผนและขัน้ตอน
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 ตามมาตรา	 29	 แห ่งพระราชบัญญัติ วิ ธีการ 
งบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 ความตอนหนึ่งได้ให้อ�านาจ 

ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณสามารถก�าหนดหลักเกณฑ	์
วิธีการและระยะเวลา	ในการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ยื่นค�าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 จึงเป็นปีแรกท่ีส�านัก 

งบประมาณและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ด�าเนินการ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นค�าขอต้ังงบประมาณ 

รายจ่ายมายังส�านักงบประมาณโดยตรง	 โดยเร่ิมน�าร่อง	
(Pilot	Agencies)	จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด	76	แห่ง	 
(จาก	อปท.	ท้ังหมด	7,850	แห่ง	ไม่นบัรวมกรุงเทพมหานคร
และเมอืงพัทยา	ซึง่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรงอยูแ่ล้ว)	 
ท�าให้ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่อ่ืน	ได้แก่	เทศบาลเมอืง	180	แห่ง	เทศบาลนคร	

30	แห่ง	เทศบาลต�าบล	2,229	แห่ง	และองค์การบริหาร
ส่วนต�าบล	 5,335	 แห่ง	 ยังคงส่งค�าของบประมาณผ่าน 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเช่นเดิม	ด้วยเหตุผล	ดังนี้	
	 1.	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีมีศักยภาพและ
ความพร้อมสูง	และให้สอดคล้องกับความพร้อมของระบบ
สารสนเทศในการจัดท�าค�าขอต้ังงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	
		 2.	 อัตราก�าลังของส�านักงบประมาณ	 (นักวิเคราะห์ 
งบประมาณ)	 ท่ีในช่วงระยะแรก	 ยังไม่สามารถรองรับ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ครบทั้งหมด	7,850	แห่ง
	 3.	 เพ่ือให้สอดคล้องกับความพร้อมของระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์	 (GFMIS)	 
ของกรมบัญชีกลาง	 กระทรวงการคลัง	 ซึ่งปัจจุบันระบบ	 
GFMIS	 ยังไม ่สามารถรองรับหน่วยรับงบประมาณ	 
ตามท่ีกฎหมายก�าหนด	 (หน่วยรับงบประมาณระดับกรม)	 
ได้จ�านวนมากถึง	 7,850	 หน่วยงาน	 และหากจะต้องมี
จ�านวนผู้ใช้งานในระบบ	GFMIS	มากขึ้น	จะท�าให้ลิขสิทธิ ์
การใช้งานท่ีมอียูไ่ม่เพียงพอ	และไม่สามารถรองรับการใช้งาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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	 การด�าเนินการให ้องค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น 

ยื่นค�าขอตั้งงบประมาณมายังส�านักงบประมาณ	ให้ครบทั้ง	 
7,850	แห่ง	ตามนยัแห่งพระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ	 
พ.ศ.	 2561	 นั้น	 ต้องอาศัยความพร้อมของท้ังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่	ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	อัตราก�าลัง 
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
งบประมาณ	 ได้แก่	 ส�านักงบประมาณ	 กรมบัญชีกลาง	
ปัจจัยความพร้อมดังกล่าว	 จึงต้องใช้ระยะเวลาเพ่ือพัฒนา
ให้เกิดความพร้อมในทุกด้านเป็นขั้นเป็นตอนในแต่ละ
ปีงบประมาณ	รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองด้วย
	 กรมบญัชีกลางจึงได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาระบบ	
GFMIS	 ให้รองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ดังนี	้(ตามหนงัสอืกรมบญัชีกลาง	 
ที่	กค	0414.3/005897	ลงวันที่	7	กุมภาพันธ์	2562)
	 1)	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563 

	 	 ส�าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 
	 	 จ�านวน	76	แห่ง
	 2)	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564 

	 	 ส�าหรับเทศบาลนครและเทศบาลเมือง	 
	 	 จ�านวน	210	แห่ง
	 3)	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565 

	 	 ส�าหรับเทศบาลต�าบล	จ�านวน	2,229	แห่ง
	 4)	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2566 

	 	 ส�าหรับองค์การบริหารส่วนต�าบล	(อบต.)	 
	 	 จ�านวน	5,335	แห่ง
	 การด�าเนินการของกรมบัญชีกลางตาม	 ข้อ	 1)	 และ 

ข้อ	 2)	 ด�าเนินการพัฒนาในระบบ	 GFMIS	 ในปัจจุบัน	
ส�าหรับข้อ	 3)	 และข้อ	 4)	 จะด�าเนินการในระบบ	 New	
GFMIS	Thai
	 ดังนั้น	 แนวทางการด�าเนินการให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณท่ียื่นค�าขอต้ัง 
งบประมาณมายังส�านักงบประมาณ	ครบทั้ง	7,850	แห่ง	 
จึงใช ้แนวทางการพัฒนาระบบ	 New	 GFMIS	 ของ 
กรมบัญชีกลาง	กระทรวงการคลัง

	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 ส�านักงบประมาณได้
ก�าหนดวิธีการจัดท�าค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด	 เทศบาลนคร	 และเทศบาลเมือง	 ยื่นค�าขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยตรง	 ในระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท�างบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามท่ีส�านักงบประมาณ
ก�าหนด	โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวบรวมและ
ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย	 เ พ่ือยื่นค�าขอต้ังงบประมาณ 

ต่อผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	 ส�าหรับเทศบาลต�าบล 

และองค์การบริหารส่วนต�าบลยื่นค�าขอต้ังงบประมาณ 

เพ่ือตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ท่ีกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น	 โดยเสนอต้ังงบประมาณผ่านท้องถ่ินจังหวัดและ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด	 โดยวิธีการและรูปแบบการยืน่ค�าขอต้ัง 
งบประมาณรายจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด�าเนนิการ 
ตามท่ีก�าหนดไว้ในคู่มอืปฏบิติัการจัดท�างบประมาณรายจ่าย 

ประจ�าปี	 และให้ยื่นค�าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายมายัง
ส�านักงบประมาณด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	
	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2565	 เพ่ือให้เทศบาลต�าบล
และองค์การบริหารส่วนต�าบลมีความพร้อม	 มีองค์ความรู้
และความเข้าใจระบบงบประมาณ	 ตลอดจนการน�าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดท�าแผนงบประมาณ	
ค�าของบประมาณ	 การบริหารงบประมาณ	 และติดตาม 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ส�านกังบประมาณยงัคงเหน็ควร 
ให้เทศบาลต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบลเสนอ 

ค�าขอต้ังงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิน่จะรวบรวมน�าเสนอค�าขอต้ังงบประมาณ 

รายจ่ายของเทศบาลต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เสนอต่อส�านักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป
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การด�าเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร 
ด้านการงบประมาณ
	 ส�านักงบประมาณได้ด�าเนินการพัฒนาบุคลากรตาม 

แผนปฏิบติังานและนอกแผนปฏบิติังาน	ประจ�าปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	 2563	 ในรูปแบบการฝึกอบรม	 ประชุมสมัมนาเชิง 
ปฏิบัติการ	 ตลอดจนส่งบุคลากรของส�านักงบประมาณ 

ไปอบรมยังหน่วยงานภายนอก	 ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าว 
มุง่หวังให้บคุลากรของส�านกังบประมาณมคีวามรู้ความสามารถ	 
ทักษะ	 ความเช่ียวชาญด้านการงบประมาณและวิชาการ 
อย่างมอือาชีพ	มคีวามซือ่สัตย์	มีคุณธรรม	จริยธรรมและมีวินยั	
นอกจากการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้น	ส�านกังบประมาณ 

ยงัได้จัดหลักสตูรฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการงบประมาณแก่
บคุลากรภายนอก	เพ่ือให้สามารถน�าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ 

ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ถูกต้องเหมาะสม
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	
	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 ส�านักงบประมาณ 

ได้ใช้เงินงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
บริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	
จ�านวนท้ังสิ้น	 7,998,285	บาทจ�าแนกเป็น	 การพัฒนา
บุคลากรภายในส�านักงบประมาณและการพัฒนาบุคลากร
ภายนอกส�านักงบประมาณ	ประกอบด้วย
 ๑. การพัฒนาบุคลากรภายในส�านักงบประมาณ  
จ�านวนทั้งสิ้น	9	โครงการ/1	รายการ	อาทิ
	 	 1.1	 โครงการสัมมนาทางวิชาการผู้บริหาร 
ส�านักงบประมาณ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 
มีผู้เข้าอบรมจ�านวน	113	คน
	 	 1.2	 โครงการสัมมนาวิชาการด้านการวิเคราะห์
งบการเงินส�าหรับผู้บริหารส�านักงบประมาณ	มีผู้เข้าอบรม
จ�านวน	100	คน
	 	 1.3	 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส�านัก
งบประมาณ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	มผีูเ้ข้าอบรม
จ�านวน	951	คน

	 	 1.4	 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ส�าหรบั 

เจ้าหน้าที่ส�านักงบประมาณ	มีผู้เข้าอบรมจ�านวน	50	คน	
	 	 1.5	 โครงการทักษะค่ายภาษาอังกฤษ	(English	
Camp)	มีผู้เข้าอบรมจ�านวน	16	คน	
	 	 1.6	 โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างสุขภาพดี 

มีความสุขในการท�างาน	(Good	Health,	Happy	Work)	
มีผู้เข้าอบรมจ�านวน	100	คน
	 	 1.7	 โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรสายงาน
สนับสนุน	มีผู้เข้าอบรมจ�านวน	58	คน
	 	 1.8	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรของส�านักงบประมาณระดับปฏิบัติการและระดับ
ช�านาญการ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ผ่านระบบ
ออนไลน์	มีผู้เข้าอบรมจ�านวน	185	คน	
	 	 1.9	 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการพัฒนาองค ์ความรู ้และทักษะเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบั ติงานให ้บุคลากรของส�านัก 

งบประมาณ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ผ่านระบบ
ออนไลน์	มีผู้เข้าอบรมจ�านวน	398	คน	
	 	 1.10	 การส ่งบุคลากรไปอบรมหน ่วยงาน
ภายนอก	มีผู้เข้าอบรมจ�านวน	17	คน
 ๒. การพัฒนาบุคลากรภายนอกส�านักงบประมาณ 
จ�านวนทั้งสิ้น	3	โครงการ	ดังนี้
		 	 2.1	 โครงการหลักสูตรนกับริหารการงบประมาณ 

ระดับสูง	(นงส.)	รุ่นที่	7	มีผู้เข้าอบรมจ�านวน	100	คน	
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	 	 2.2	 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการการใช้งาน 

โปรแกรมบันทึกข้อมูลค�าขอต้ังงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ส�าหรับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	มีผู้เข้าอบรมจ�านวน	2,880	คน
	 	 2.3	 โครงการประชุมเชิงปฏิบั ติการเ พ่ือ 

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการงบประมาณ	 มีผู้เข้าอบรม
จ�านวน	120	คน

โครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณ
ระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๗
	 การด�าเนินงานในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 
ส�านักงบประมาณได้ด�าเนินการจัดโครงการหลักสูตร 
นักบริหารการงบประมาณระดับสูง	(นงส.)	จ�านวน	1	รุ่น	
คือ	รุ่นที่	7	ระหว่างวันที่	19	กุมภาพันธ์	-	12	กันยายน	
2563	 รวมระยะเวลาประมาณ	 7	 เดือน	 โดยเม่ือเร่ิม 

การด�าเนนิโครงการหลักสูตรฯ	ส�านกังบประมาณได้จัดการ
ศึกษาอบรม	ตั้งแต่	19	กุมภาพันธ์	2563	ถึง	14	มีนาคม	
2563	 รวม	4	 ครั้งทุกวันเสาร์	 ทั้งนี้จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	
ส�านักงบประมาณได้งดการจัดการศึกษาอบรมฯ	 และ 

ทุกกิจกรรม	นับตั้งแต่วันเสาร์ที่	21	มีนาคม	2563	จนถึง
ส้ินเดือนมิถุนายน	 2563	 และเร่ิมจัดการศึกษาอบรม 

อีกคร้ังในวันเสาร์ท่ี	 4	 กรกฎาคม	 2563	 -	 วันเสาร์ท่ี	 
12	กันยายน	2563	(รวม	10	ครั้ง)	มีผู้ส�าเร็จการศึกษา
อบรม	 จ�านวน	 99	 คน	 ประกอบด้วย	 ผู้บริหารระดับสูง
จากส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ	
จ�านวน	 84	 คน	 และจากภาคเอกชน	 จ�านวน	 15	 คน	 
งบประมาณท่ีใช้ด�าเนินการ	 วงเงิน	 3,725,000	 บาท	
ทั้งนี้	การด�าเนินการฯ	มีวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	กล่าวคือ	 
ผู้บริหารส่วนราชการฯ	รวมถึงภาคเอกชน	ตระหนักถึงการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความคุ้มค่า	 
การพัฒนาความรู	้ทักษะ	สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ 
งบประมาณ	 อีกท้ังยังเป ็นการสร ้างเครือข ่ายและ 

ความร่วมมือในการบริหารงานและการบริหารจัดการ 
ด้านงบประมาณ	ในกลุ่มนกับริหารระดับสูง	รวมท้ังการสร้าง 
การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ	์ 
ความคิดเหน็	และข้อเสนอแนะ	เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง

กฎ	ระเบยีบ	แนวปฏิบัติให้ทันสมยั	สอดคล้องกับสภาพการณ์ 

ในปัจจุบนั	โดยโครงการได้มกีารบริหารจัดการศึกษาอบรม
ภายใต้สถานการณ์ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่	 (New	Normal)	 
มีผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด�าเนินการของ
หลักสูตรโดยทีมท่ีปรึกษาโครงการฯ	 ท่ีเป็นทีมคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยว่า	 ประสบผลส�าเร็จและ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี	 ตลอดจนเป็น
หลักสูตรท่ีมีประโยชน์อย่างมากต่อส�านักงบประมาณและ
หน่วยงานต่าง	ๆ 	ในการน�าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการบริหาร
จัดการด้านงบประมาณ	ท้ังนี	้ส�านกังบประมาณได้ปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม	 ทันสมัยต่อสถานการณ์	
และบริบทของสงัคมท่ีมกีารเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ	โดยยงัคง 
เน้นการศึกษาอบรมให้ได้รับความรู้อย่างเข้มข้น	 ส�าหรับ
เนื้อหาของหลักสูตร	ประกอบด้วย
	 1.	 ความรู้ด้านการงบประมาณ		 จ�านวน	9	วิชา	
	 2.	 ความรู้ด้านวิชาการทั่วไป		 จ�านวน	6	วิชา	
	 3.	 ความรู้พื้นฐาน	 	 จ�านวน	6	วิชา	
	 รวมจ�านวน	 21	 วิชา	 ซึ่งเป ็นการบรรยายและ 

แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์	โดยผู้บริหารระดับสูง
ของส�านักงบประมาณ	 ผู้บริหารระดับสูงและผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
	 4.	 การเสริมสร้างประสบการณ์และองค์ความรู	้ 
โดยก�าหนดให้มกีารศกึษาดูงานภายในประเทศ	ในหน่วยงาน 

ท่ีประสบความส�าเร็จหรือมกีารด�าเนนิงานท่ีมปีระสทิธิภาพ
ของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน	เพ่ือมกีารแลกเปล่ียนความรู้ 
และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม	 จ�านวน	
3	 คร้ัง	 รวม	 8	 หน่วยงาน	 การก�าหนดให้มีการน�าเสนอ 

อนุทินเพ่ือประเมินการสะท้อนกระบวนการเรียนรู ้	
(Learning	 Reflection	 Process)	 ในเนื้อหาสาระท่ีได ้

เรียนรู้ในแต่ละรายวิชาและแนวทางการน�าไปใช้ประโยชน์	
และการถกแถลง	 ซึ่งก�าหนดหัวข้อท่ีเป็นประเด็นน่าสนใจ
ของสังคม	(Current	Issues)	เพ่ือให้มกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และแบ่งปันประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน	
	 5.	 การจัดท�ารายงานการศึกษากลุ่ม	จ�านวน	6	กลุ่ม	 
โดยมีการก�าหนดขอบเขตหัวข ้อรายงานให ้มีความ
หลากหลายและมีความน่าสนใจท่ีเก่ียวข้องกับด้านการ 
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งบประมาณ	ประกอบด้วย	 การลดช่องว่างเพ่ือขับเคล่ือน
การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน	 PPP	 (Public	 -	 
Private	 Partnership)	 แนวทางการสร้างความรับรู ้

ในการจัดท�างบประมาณตามนโยบายส�าคัญของประเทศ	 
การศึกษาความเป็นไปได้เชิงนโยบายในการประยุกต์ใช ้

เทคโนโลยีบล็อกเชน	 (Blockcain)	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การด�าเนินงานในกระบวนการทางงบประมาณ	 แนวทาง 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามและประเมนิผลการบริหาร
งบประมาณแบบมส่ีวนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่:	 
กรณีศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมาแนวทางการพัฒนา
ผู้ประกอบการเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์	(E	-	commerce)	และการบริหารเงินนอก
งบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา
	 ท้ังนี	้การจัดท�ารายงานการศึกษากลุม่เพ่ือมุง่หวังให้มี
การใช้ศักยภาพและองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาอบรม	
รวมท้ังความหลากหลายทางประสบการณ์ของผูเ้ข้ารับการ
ศึกษาอบรม	โดยมีการน�าเสนอผลการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์
และได้รับข้อเสนอแนะท้ังเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติท่ีเป็น
ประโยชน์ในการน�าไปประยุกต์ใช้กับการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณต่อไป	
	 อนึ่ง	ส�านักงบประมาณได้ด�าเนินการการศึกษาอบรม
ต้ังแต่ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2558	 จนถึงปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	 2563	 รวม	 7	 รุ ่น	 มีผู ้บริหารระดับสูงส�าเร็จ 

การศึกษาอบรมแล้ว	จ�านวน	640	คน	นบัได้ว่ามีการถ่ายทอด
ความรู้	 ประสบการณ์	 และข้อคิดจากการศึกษาอบรม 

และการศึกษาดูงาน	 ท้ังจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 
ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่าง	ๆ 	ในการน�าความรู้ 
ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ	 
เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ	 สามารถสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ 

ตลอดจนมีการบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่าง 
หน่วยงานและส�านกังบประมาณอย่างต่อเนือ่งในการบริหาร
จัดการด้านงบประมาณ	 ให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผ่นดินเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

โครงการฝ กึอบรมหลักสูตรการพัฒนา
บคุลากรของส�านกังบประมาณระดบัปฏบัิติการ 
และระดับช�านาญการ ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์
	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน	
ส�านักงบประมาณจึงได้ปรับรูปแบบแนวทางการฝึกอบรม
และวิธีการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์	เพื่อให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมและสภาวการณ์ปัจจุบนั	 ซึง่จะท�าให้การพัฒนา
บคุลากรของส�านกังบประมาณ	 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 จึงได้
น�าร่องจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
ของส�านักงบประมาณระดับปฏิบั ติการและระดับ 

ช�านาญการ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ผ่านระบบ
ออนไลน์	 ระหว่างวันที่	 19	 -	 28	 พฤษภาคม	 2563	 
ซึ่งประกอบด้วย	 5	 หลักสูตรวิชา	 ได้แก่	 1)	 การพัฒนา 
องค์ความรู้ด้านการงบประมาณ	 2)	 การพัฒนาทักษะ 

การใช้ระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ	3)	 เทคนิค
การน�าเสนออย่างมืออาชีพ	4)	การพัฒนาทักษะการเขียน 

หนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ	และ	5)	 การพัฒนา 
ทักษะด้านการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	 
โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น	จ�านวน	185	คน	

เงินทุนส�ารองจ ่ายตามกฎหมายวิธีการ 
งบประมาณ
	 เงินทุนส�ารองจ่ายตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ
เป็นวงเงินท่ีแยกต่างหากจากวงเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ�าปี	 ซึ่งเป็นเงินส�ารองไว้ส�าหรับใช้จ่ายในกรณีท่ีมี 

ความจ�าเป็นและเร่งด่วน	 เพ่ือประโยชน์แก่ราชการ	 
โดยก�าหนดกรอบวงเงินส�ารองไว ้ในกฎหมายให้เกิด 

ความชัดเจน	 ซึ่งเป็นการให้ความส�าคัญกับหลักการใช้จ่าย 

เงินแผ่นดินภายใต้กรอบวงเงินท่ีได้รับความเห็นชอบของ 
รัฐสภา	ท้ังนีก้ารก�าหนดให้มเีงนิทุนส�ารองจ่าย	ได้มกีารบญัญติั 

ไว้ในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ	พ.ศ.	2502	และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม	ดังนี้
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	 “มาตรา	14	รายจ่ายเพ่ือชดใช้เงนิคงคลงัก็ดี	รายจ่าย
เพื่อชดใช้เงินทุนส�ารองจ่ายตามมาตรา	29	ทวิ	ก็ดี	ให้แยก
ต้ังไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายและให้ถือว่าเป็นรายจ่ายของปีงบประมาณท่ีได้
จ่ายเงินคงคลังหรือเงินทุนส�ารองนั้น	ๆ	ไป	
	 มาตรา	29	ทวิ	ให้มเีงนิทุนจ�านวนหนึง่โดยให้รัฐมนตรี
จ่ายจากคลัง	 เรียกว่า	 “เงินทุนส�ารองจ่าย”	 เป็นจ�านวน 

หนึ่งร้อยล้านบาท	 เงินทุนนี้น�าไปจ่ายได้ในกรณีท่ีมีความ
จ�าเป็น	 เพ่ือประโยชน์แก่ราชการแผ่นดิน	 โดยอนุมัติ 

คณะรัฐมนตรี	และเมือ่ได้จ่ายไปแล้ว	ให้ขอต้ังรายจ่ายชดใช้
เพื่อสมทบเงินทุนนั้นไว้จ่ายต่อไป”
	 เมื่อได้มีการตราพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ	
พ.ศ.	 2561	 ขึ้นมาใช ้แทนพระราชบัญญัติ วิ ธีการ 
งบประมาณ	พ.ศ.	2502	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ได้ก�าหนด
เกี่ยวกับเงินทุนส�ารองจ่ายไว้ในมาตรา	45	ดังนี้
	 “มาตรา	 45	 ให้มีเงินทุนจ�านวนหน่ึงโดยให้รัฐมนตรี
จ่ายจากคลัง	 เรียกว่า	 “เงินทุนส�ารองจ่าย”	 เป็นจ�านวน
ห้าหมื่นล้านบาท	 เงินทุนนี้ให้น�าไปจ่ายได้ในกรณีท่ีมี
ความจ�าเป็นและเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์แก่ราชการแผ่นดิน	 
และงบประมาณรายจ่ายงบกลาง	 รายการเงินส�ารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็นไม่เพียงพอ	 ท้ังนี้	 โดยอนุมัต ิ

คณะรฐัมนตร	ีและเมือ่ไดจ่้ายเงนิไปแล้ว	ให้ตัง้งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ือชดใช้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
เพื่อสมทบเงินทุนนั้นไว้จ่ายต่อไปในโอกาสแรก”
	 ทั้งนี้	พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ	พ.ศ.	2561	
มาตรา	 45	 ก�าหนดเพ่ิมวงเงินของเงินทุนส�ารองจ่าย	 
จาก	 100	 ล้านบาท	 ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา	 29	 ทวิ	 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ	พ.ศ.	2502	และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม	เป็น	50,000	ล้านบาท	เพื่อให้เหมาะสม 

กับปัจจุบันโดยวงเงินท่ีเพ่ิมขึ้นนั้น	 หากเทียบกับวงเงิน 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ท่ีต้ัง 
ไว้เป็นจ�านวน	3,000,000	ล้านบาท	 เงินทุนส�ารองจ่าย
จะคิดเป็นร้อยละ	 1.6	 ของงบประมาณรายจ่ายประจ�าป	ี 
ในขณะท่ีเงินทุนส�ารองจ่ายจ�านวน	 100	 ล้านบาท	 
ตามท่ีก�าหนดไว้ในมาตรา	 29	 ทวิ	 ของพระราชบัญญัติ 

วิธีการงบประมาณ	พ.ศ.	2502	นั้น	หากเทียบกับวงเงิน 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 งบประมาณ	 พ.ศ.	 2502	 

ท่ีตั้งไว้เป็นจ�านวน	 7,186.4000	 ล้านบาท	 เงินทุน 

ส�ารองจ่าย	 จ�านวน	100	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 1.4	 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	ซึง่จะเหน็ได้ว่าเป็นสัดส่วน 

ท่ีใกล้เคียงกัน	 และนอกจากการเพ่ิมวงเงินเป็น	 50,000	 
ล้านบาทแล้ว	พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ	พ.ศ.	2561	 
ยงัได้เพ่ิมหลักเกณฑ์การใช้จ่ายให้ชัดเจนขึน้	 โดยก�าหนดให้
ใช้ได้เมือ่งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	รายการเงนิส�ารองจ่าย 

เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็นไม่เพียงพอเท่านั้น
 เงินทนุส�ารองจ่าย ตามมาตรา	45	แห่งพระราชบญัญติั 

วิธีการงบประมาณ	พ.ศ.	2561	เป็นเงินที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังส่ังจ่ายจากเงินคงคลัง	 มาต้ังไว้เป็นทุน
มีจ�านวน	 50,000	 ล้านบาท	 โดยมีวัตถุประสงค์ให้น�า
ไปจ่ายในกรณีท่ีมีความจ�าเป็นเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์แก่
ราชการแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายงบกลาง	รายการ
เงินส�ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็นท่ีต้ังไว้ในแต่ละ
ปีงบประมาณไม่เพียงพอท่ีจะใช้จ่ายแล้ว	 โดยการจ่าย 

เงินทุนส�ารองจ่ายต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี	 
และเมื่อได้จ่ายเงินไปแล้ว	 ต้องต้ังงบประมาณรายจ่าย 

เพื่อชดใช้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย	กล่าวคือ	 
พระราชบญัญติัโอนงบประมาณรายจ่าย	หรือพระราชบญัญติั 

งบประมาณรายจ ่ายเพ่ิมเติม	 หรือพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณถัดไป	โดยด�าเนนิการ 
ต้ังงบประมาณเช่นเดียวกับการต้ังงบประมาณรายจ่าย 

ชดใช้เงนิคงคลัง	ในโอกาสแรกท่ีกระท�าได้	ซึง่การก�าหนดให้ 

ต้องต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทุนส�ารองจ่าย 

ท่ีได้จ่ายไปแล้วนั้น	 เป็นไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	140	 
ท่ีบัญญัติให้การจ่ายเงินแผ่นดิน	 จะกระท�าได้เฉพาะ 

ท่ีได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย	 
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ	หรือกฎหมายเก่ียวด้วย 

การโอนงบประมาณ	 กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง	 หรือ
กฎหมายว่าด ้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐเว ้นแต  ่

ในกรณีจ�าเป็นรีบด่วนจะจ่ายไปก่อนก็ได้	แต่ต้องเป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ	 ในกรณีเช่นว่านี้
ต้องต้ังงบประมาณรายจ่ายชดใช้ในพระราชบัญญัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายหรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่าย 

เพ่ิมเติม	 หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณถัดไป
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	 การน�าเงนิทุนส�ารองจ่ายไปใช้จ่ายนัน้	พระราชบญัญติั
วิธีการงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ไม่ได้ก�าหนดให้ผู้อ�านวยการ 
ส�านักงบประมาณมีอ�านาจก�าหนดระเบียบเก่ียวกับ 

การใช้จ่าย	 แต่โดยท่ีเงินทุนส�ารองจ่ายมีวัตถุประสงค ์

เช่นเดียวกับงบประมาณรายจ่ายงบกลาง	 รายการเงินทุน 

ส�ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น	 ผู ้อ�านวยการ 
ส�านักงบประมาณจึงได้ก�าหนดวิธีปฏิบัติในการใช้เงินทุน 

ส�ารองจ่าย	และขอความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ 

หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ใช้เป็นแนวปฏิบัติ	 ซึ่งคณะรัฐมนตรี 
ได้มีมติเห็นชอบแล้วเม่ือวันท่ี	 21	 เมษายน	 2563	 
(หนังสือส�านักงบประมาณ	 ท่ี	 นร	 0702/ว	 77	 ลงวันท่ี	 
20	พฤษภาคม	 2563	 เร่ือง	 วิธีปฏิบัติในการใช้เงินทุน 

ส�ารองจ่าย	 ตามมาตรา	 45	 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการ 
งบประมาณ	พ.ศ.	2561)	โดยวิธีปฏิบติัดังกล่าวก�าหนดให้ 

การขอใช้เงินทุนส�ารองจ่าย	กระท�าได้ใน	4	กรณี	กล่าวคือ	 
1)	 เป็นรายจ่ายเพ่ือการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ ์

อันมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน	
หรือความมั่นคงของรัฐ	 2)	 เป็นรายจ่ายท่ีจ�าเป็นต้องจ่าย 

เพ่ือการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติ
สาธารณะร้ายแรง	3)		เป็นรายจ่ายท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ 

ไว้แล้ว	 แต่มีจ�านวนไม่เพียงพอและมีความจ�าเป็นเร่งด่วน
ของรัฐต้องใช้จ่ายหรือก่อหนีผู้กพันงบประมาณโดยเร็ว	และ	
4)	 เป็นรายจ่ายที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	แต่มีภารกิจ
จ�าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องด�าเนินการและต้องใช้จ่ายหรือ 

ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณโดยเร็ว		 	 	
	 ต้ังแต่พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ	พ.ศ.	2561	
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	2562	เป็นต้นมา	 
มีเหตุอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ท�าให้รัฐบาล
ต้องใช้เงินทุนส�ารองจ่ายเป็นคร้ังแรกในปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	2563	เป็นจ�านวน	25,000	ล้านบาท	แต่ไม่สามารถ
เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินทุนส�ารองจ่ายไว้
ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 

พ.ศ.	 2564	 ท่ีเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรได้ทัน	 แต่ก็ได้
เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงนิทุนส�ารองจ่าย	 
จ�านวน	 25,000	 ล้านบาท	 ท่ีได้ใช้จ ่ายไปดังกล่าว 

ต ่ อ สภ า ผู ้ แ ท น ร าษฎ ร ใ น ช้ั น ก า ร พิ จ า รณ า ขอ ง 
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 
โดยก�าหนดเป็นรายการไว้ในแผนงานชดใช้เงนิทุนส�ารองจ่าย	 
จ�านวน	25,000	ล้านบาท	อย่างไรก็ดี	คณะกรรมาธิการ 
ไม่เห็นชอบให้ต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทุน 

ส�ารองจ่ายตามท่ีรัฐบาลเสนอ	 ดังนั้น	 ในปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2564	จึงยังไม่มีการชดใช้เงินทุนส�ารองจ่าย	จ�านวน	
25,000	 ล้านบาท	 ซึง่มผีลให้เงนิทุนส�ารองจ่ายท่ีรัฐบาล 

จะยงัคงสามารถใช้ได้ตามมาตรา	 45	 แห่งพระราชบัญญัต ิ

วิธีการงบประมาณ	พ.ศ.	2561	คงเหลอือยูเ่พียง	25,000	
ล้านบาท	
	 ส�าหรับการด�าเนินการท่ีจะตั้งงบประมาณรายจ่าย 

เพ่ือชดใช้เงินทุนส�ารองจ่ายจ�านวน	 25,000	 ล้านบาท	 
ตามท่ีได้ใช้จ่ายไปแล้วในโอกาสต่อไปนั้น	 รัฐบาลจะต้อง
ขอต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้ในกฎหมายว่าด้วย 

งบประมาณรายจ่าย	ได้แก่	พระราชบญัญติัโอนงบประมาณ
รายจ่าย	หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	 
หรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 

ถัดไป	 ท้ังนี้	 การท่ีคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 ไม่เหน็ชอบ
ให้ต้ังงบประมาณรายจ่าย	 เพ่ือชดใช้เงินทุนส�ารองจ่าย 

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	มิได้เป็นข้อจ�ากัดว่ารัฐบาล
จะไม่สามารถเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช ้

เงินทุนส�ารองจ่ายในภายหลังให้ครบจ�านวน	 50,000	 
ล้านบาท	ตามที่กฎหมายก�าหนดต่อไปได้

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทาง
การพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล
	 เพ่ือให้สอดรับตามแนวทางของรัฐบาลดิจิทัลท่ีจะ
ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ไทยแลนด์	4.0	และสามารถ
ปฏิบัติงานตามมาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	
ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 ส�านักงบประมาณจึงได้มี
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 โดยแบ่งออกเป็น	
4	ด้าน	ดังนี้	
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 ๑. การพัฒนา และบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการปฏิบัติงานนอกสถานที่  
(Work from Home)

	 	 1.1	 ระบบเว็บไซต ์ส�าหรับเผยแพร ่ข ้อมูล
ข่าวสาร	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส�านักงบประมาณได้ทราบข้อมูล	
ข่าวสารจากแหล่งเดียวและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	
(Single	Message)
	 	 1.2	 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์กลาง	 
(bbmail)	 เพ่ือใช้รับ-ส่งในงานสารบรรณของธุรการกลาง 
ธุรการหน้าห้องผู้บริหาร	 ธุรการของส�านักงาน	 กอง	 ศูนย	์ 
สถาบนั	และกลุม่	ให้สามารถติดตามงานของส�านกังบประมาณ 

ได้อย่างต่อเนื่อง
	 	 1.3	 ระบบการประ ชุมทาง ไกล 	 ( VDO	 
Conference)	 ส�าหรับการประชุมผู้บริหารการติดต่อ
สื่อสารท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน	 รวมท้ังการใช ้

ในงานการฝึกอบรมสัมมนา	
	 	 1.4	 ระบบจัดเก็บไฟล์แบบออนไลน์	 (ระบบ	 
BB	 Drive)	 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตรองรับการน�าไฟล์ 
ไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ี	 การแชร์ไฟล์และการใช้งาน
ข้อมูลร่วมกัน
	 	 1.5	 การสนบัสนนุการปฏบิติังานต่าง	ๆ	 ได้แก่	
ระบบหนังสือเวียนผ่านแอปพลิเคชันไลน์	 การจัดเตรียม
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส�าหรับการปฏิบติังานนอกสถานท่ี	 
และการจัดเตรียมระบบ	 VPN	 ส�าหรับการเข้าถึงระบบ
สารสนเทศภายในส�านักงบประมาณ	เป็นต้น
 ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านการ
จัดการงบประมาณ

	 	 2.1	 ระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ
	 	 (1)	 พัฒนาและปรับปรุงระบบงบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส์รองรับการจัดท�างบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2564	 ให้มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ	 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	
และแสดงสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
ของหน่วยรับงบประมาณ	 รวมถึงการจัดท�างบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเพ่ิมจ�านวนหน่วยรับ 

งบประมาณ	ได้แก่	เทศบาลนคร	และเทศบาลเมือง	จ�านวน	
214	หน่วยงาน	
	 	 	 -	 พัฒนาและปรับปรุงให้รองรับการจ�าแนก
ประเภทของทนุหมนุเวียน	ท้ังการบนัทึกข้อมลูและการจัดท�า 
เอกสารงบประมาณ	โดยจ�าแนกเป็น	ทุนหมนุเวียนท่ีมฐีานะ
เป็นนิติบุคคล	จ�านวน	5	กองทุน	และทุนหมุนเวียนที่ไม่มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล	จ�านวน	21	กองทุน
	 	 	 -	 พัฒนาระบบให้รองรับการบันทึกข้อมูล
รายละเอียดท่ีใช้ในการค�านวณค่าใช้จ่ายบุคลากร	 ส�าหรับ
การจัดท�ารายละเอียดค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 เบื้องต้นในส่วนแผนงาน
บุคลากรภาครัฐ
	 	 (2)	 พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับเงินกู ้ 
เพ่ือการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม	 COVID-19	
เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณบันทึกข้อมูลขอรับการจัดสรร
เงนิกู้จากส�านกังบประมาณ	เมือ่ได้รับความเห็นชอบตามมติ
คณะรัฐมนตรี	(ครม.)	และรายงานสรุปการติดตามสถานะ	
การใช้จ่ายเงินกู้
	 	 2.2	 การแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
แบบอัตโนมัติ
	 	 2.2.1	น� าส ่ งและ รับข ้อมู ลระหว ่ า งระบบ	 
e-Budgeting	กับระบบ	GFMIS	กรมบัญชีกลาง	
	 	 	 (1)	 ข ้ อมู ลพระราชบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 และข้อมูล 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2562	ไปพลางก่อน	จากกรณีย้ายสังกัดของหน่วยรับ 

งบประมาณภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	
วิจัยและนวัตกรรม	ที่จัดตั้งขึ้นใหม่	จ�านวน	95	หน่วยงาน
	 	 	 (2)	 ข้อมูลเงินกู้ของโครงการภายใต้พระราช
ก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา	
เยียวยา	 และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบ 

จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 
พ.ศ.	 2563	 จ�านวน	 5	 ครั้ง	 (3	 รอบ	 มติ	 ครม.)	 รวม	 
4	หน่วยงาน	
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	 	 	 (3)	 รับข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปี	เงนิกันไว้เบกิเหล่ือมปีข้อมูลตามนโยบาย
หรือมาตรการเร ่งด ่วนของรัฐบาลและข้อมูลเงินกู ้ฯ	 
จากระบบ	GFMIS	รายสัปดาห์	
	 	 2.2.2	น� าส ่ งข ้ อ มูลระบบ	 e-Budget ing	 
ให้ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 (องค์การมหาชน)	 หรือ	
สพร.	โดยน�าส่งข้อมูลพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	พร้อมรหัสงบประมาณ
จากระบบ	GFMIS	เพ่ือเป็นข้อมลูต้ังต้นให้กับ	“ระบบข้อมลู
การใช้จ่ายภาครัฐ	(Thailand	Government	Spending)”	
		 	 2.3	 การสนับสนุนการบริหารงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 ด้วยระบบ	
GFMIS	ประกอบด้วย	
	 	 2.3.1	การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ไปพลางก่อน	และการด�าเนนิการ 
เก่ียวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ไปพลางก่อน	ท้ังหน่วยรับ 

งบประมาณเดิม	 และหน่วยรับงบประมาณท่ีเกิดขึ้นใหม่
ระหว่างปีงบประมาณ	 เช่น	 กระทรวงการอุดมศึกษา	
วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 
และกองทุนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล	
	 	 2.3.2	การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ทั้งในส่วนงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี	และรายการงบกลางที่อยู่ในความดูแลของส�านัก
งบประมาณ	 ได้แก่	 เงินส�ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จ�าเป็น	เงนิชดเชยค่างานส่ิงก่อสร้าง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	
	 	 2.3.3	การโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ 

งบประมาณ	 ไปต้ังไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายส�าหรับ 

งบกลาง	รายการเงนิส�ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉกุเฉนิหรือจ�าเป็น	
ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย	พ.ศ.	2563
	 	 2.3.4	การ โอน เป ล่ียนแปลงงบประมาณ 

รายจ ่ายบุคลากรภายใต ้แผนงานบุคลากรภาครัฐ	 
ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 ตามระเบียบว่าด้วย 

การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณ 

รายจ่ายบคุลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ	พ.ศ.	2562

	 	 2.3.5	การจัดสรรเงินกู ้ของโครงการภายใต้ 
พระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือ
แก้ไขปัญหา	เยียวยา	และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	
2019	พ.ศ.	2563	
	 	 2.3.6	การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการจัดสรร
งบประมาณในระบบ	GFMIS	แก่เจ้าหน้าท่ีส�านกังบประมาณ 

ให้สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
	 	 2.3.7	การเผยแพร่ข้อมลู	การบริหารงบประมาณ
และการใช้จ่ายงบประมาณบนเครือข่ายอินทราเน็ตของ
ส�านักงบประมาณ	เป็นรายสัปดาห์	รายเดือน	และรายงาน
เฉพาะกิจ
 ๓. การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของส�านักงบประมาณ

	 	 3.1	 การจัดท�านโยบาย	 และข้ันตอนปฏิบัติ	
(Policy	 and	 Procedure)	 ด้านความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศของส�านกังบประมาณ	เพ่ือให้การปฏบิติังาน	และ
การบริหารราชการมีความมั่นคงปลอดภัยและเช่ือถือได	้ 
ตลอดจนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
	 	 3.2	 มาตรฐานการให้บริการอินเทอร์เน็ต 

พื้นฐานและบริการที่รองรับ	IPv6	ใน	5	บริการหลัก	ได้แก่	
บริการเว็บไซต์	(Website)	บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	
(e	-	mail)	บริการโดเมนเนม	(DNS)	การเพ่ิมความปลอดภัย
ให้แก่ระบบโดเมน	 (DNSSEC)	 โดยเพ่ิมบริการ	 IPv6	 
Ready	 Logo	 ส�าหรับเว็บไซต์	 (IPv6	 Logo)	 ท�าให้ส�านัก 

งบประมาณสามารถยกระดับเครือข่ายอินเทอร์เนต็พ้ืนฐาน
และการให้บริการระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
จนได้รับรางวัล	 IPv6	 Award	 ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	 2558	
จนถึงปัจจุบัน
	 	 3.3	 ม า ต ร ฐ าน 	 EDNS 	 ( E x t e n s i o n	 
Mechanism	 for	 DNS)	 เพ่ือยกระดับความปลอดภัย 

บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามประกาศของมูลนิธิ 

ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย	 (THNIC	 Foundation)	 
ให้เกิดการตรวจสอบ/ปรับปรุง/ต้ังค่าซอฟต์แวร์ระบบ
โดเมน	(DNS)	ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
	 	 3.4	 จัดท�าแผนในการโอนย้าย	 (Migration)	
ระบบสารสนเทศของส�านักงบประมาณในส่วนระบบ 
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งานหลักและระบบงานสนับสนุนท่ีติดต้ังใช้งานอยู ่บน 

ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ	 รวมท้ังด�าเนินการตามแผนฯ	 
เพ่ือให้ระบบงานสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	 ทันต่อ
ความต้องการใช้งาน	และมีความปลอดภัย	
 ๔. การส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

	 	 4.1	 การให ้บริการระบบข ้อมูล	 รายงาน
สารสนเทศแบบออนไลน์เรียลไทม์	 รายสัปดาห์	 รายเดือน	 
และรายงานเฉพาะกิจ	 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แก่ 
เจ้าหน้าที่ส�านักงบประมาณ	
	 	 4.2	 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเอกสาร 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ส�านักงบประมาณด้านการจัดท�างบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 ระบบ	 ครม.	 สัญจร/ 
ข้อส่ังการนายกรัฐมนตรี	และระบบสนับสนนุการตรวจสอบ
การลงเวลาการปฏิบัติงานของส�านักงบประมาณ
	 	 4.3	 การให้บริการเผยแพร่ข ้อมูลข่าวสาร 
ด้านการงบประมาณผ่านเว็บไซต์ส�านักงบประมาณ	 
(www.bb.go.th)	ประกอบด้วย	
	 	 	 (1)	 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	
สร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ตามบทบัญญัติ
มาตรา	 77	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช	2560	และการให้บริการถาม	-	ตอบ	ข้อมูล
ด้านการงบประมาณ	 การจัดท�าร ่างพระราชบัญญัติ 

โอนงบประมาณรายจ่าย	 พ.ศ.	 2564	 และงบประมาณ	
ฉบับประชาชน	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564
	 	 	 (2)	 เผยแพร ่ข ้อมูลด ้านการงบประมาณ	
ประกอบด้วย	 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 งบประมาณ
ลงพ้ืนท่ีจังหวัด	 (Area)	 และปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 รวมถึง	 กฎหมาย	
ระเบยีบ	ข้อปฏบิติั	บญัชีราคามาตรฐาน	บญัชีนวัตกรรมไทย	 
ระบบสืบค้นบัญชีนวัตกรรมไทย	 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง	
คู่มือและเอกสารต่าง	 ๆ	 เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับ
หน่วยรับงบประมาณ	และประชาชน	ให้สามารถสืบค้นและ
เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย	สะดวก	รวดเร็ว

	 	 4.4	 การส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีส�านักงบประมาณ	
ได้เรียนรู้และสร้างทักษะในการน�าดิจิทัลมาใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน	สามารถท�างานได้ทุกที่ทุกเวลา	รวมถึงเป็นการ
ลดค่าใช้จ่ายทรัพยากรกระดาษ	 เช่น	 ระบบสนับสนุน 

การประชุม	ระบบต้นฉบับเอกสารงบประมาณ	เป็นต้น

การจัดท�าและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย
	 คณะรัฐมนตรีมีมติในวันที่	 22	 กันยายน	 2558	
มอบหมายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(ปัจจุบัน
เปล่ียนเป็นกระทรวงการอดุมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและ
นวัตกรรม	 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	
กรม	 (ฉบับท่ี	 19)	 พ.ศ.	 2562)	 โดยส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 เป็นหน่วย
ตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม 

ท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย	 และมอบหมาย 

ส�านกังบประมาณเป็นหน่วยตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์ 

และบริการ	รวมทั้งจัดท�าและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย	 
ต่อมา	นายกรัฐมนตรีมข้ีอสัง่การในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี	 
เมื่อวันที่	2	พฤษภาคม	2560	ให้หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการ
อย่างน้อยในอัตราส่วนร้อยละ	 30	 ของความต้องการ 
ใช้งานท้ังหมดของหน่วยงาน	 ข้อส่ังการนายกรัฐมนตรี 
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี	เมือ่วันท่ี	6	มถินุายน	2560	 
ให้ส�านักงบประมาณปรับปรุงบัญชีนวัตกรรมไทยให้มี
ความครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	 รวมท้ังจัดให้มี 
ช่องทางในการเผยแพร่	ให้ทุกหน่วยงานทราบอย่างชัดเจน 

และท่ัวถึงและข้อส่ังการนายกรัฐมนตรีในคราวประชุม 

คณะรัฐมนต รี 	 เมื่ อ วัน ท่ี 	 26	 กันยายน	 2560	 
ให้ส�านักงบประมาณติดตามและรายงานผลการจัดซื้อ 

จัดจ้างผลิตภณัฑ์และบริการนวัตกรรมไทยของส่วนราชการ
ให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ	ๆ 	ด้วย	กระบวนการจัดท�า
บัญชีนวัตกรรมไทยของส�านักงบประมาณจะต่อเนื่องจาก	
สวทช.	 โดยประสานรับข้อมูลผลงานท่ีผ่านการพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม	 
ท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยจาก	 สวทช.	 
เพ่ือด�าเนินการตรวจสอบราคา	 โดยมีรายละเอียดขั้นตอน
ตามผังงานกระบวนการตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์ 
และบริการนวัตกรรมฯ	ดังต่อไปนี้
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ผังงานกระบวนการตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมฯ

ส�านักงบประมาณ

สวทช. แจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติ ที่ผ่านการตรวจสอบฯ

สงป. จัดท�า MOU และตรวจสอบรายละเอียด 
ของข้อมูลตามแบบค�าขอ จาก สวทช.

สงป.  
พิจารณาตรวจสอบราคา  

ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาราคา และตรวจสอบ
ความครบถ้วนถูกต้อง 

ของข้อมูล

ผู้ยื่นค�าขอฯ ลงนาม MOU

แจ้งผู้ยื่นค�าขอฯ

แจ้งผู้ยื่นค�าขอฯ

ผ่านการพิจารณาฯ

ข้อมูลไม่ถูกต้อง

ข้อมูลราคา 
ไม่เพียงพอ

ชี้แจง 
ส่งเอกสารเพิ่มเติม

ชี้แจง 
ส่งเอกสารเพิ่มเติม

ข้อมูล 
ไม่เพียงพอ

ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทยทุกเดือน 
(ผลงานนวัตกรรมไทยได้รับการขึ้นทะเบียน 
เป็นเวลาสูงสุด 8 ปี)

รวบรวมข้อมูล: โครงสร้างราคาที่เคยจ�าหน่าย/ 
จัดซื้อช่วง 5 ครั้งล่าสุด ราคากลาง  
สืบราคาท้องตลาด และสรุปประเด็น/ข้อสังเกต

สวทช. 
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	 ส�านกังบประมาณได้ด�าเนนิการตรวจสอบราคาจัดท�า	 
และประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย	 ต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 2559	 
จนถงึปัจจุบนั	ซึง่มผีลงานในบญัชีนวัตกรรมไทยท่ีประกาศ
ไปแล้วต้ังแต่เดือนมกราคม	 2559	 -	 กันยายน	 2563	
จ�านวน	43	ฉบบั	รวมท้ังส้ิน	439	ผลงาน	3,204	รายการ	
จ�าแนกเป็น
	 1.	 ด้านก่อสร้าง	47	ผลงาน	261	รายการ
	 2.	 ด้านการเกษตร	31	ผลงาน	231	รายการ	
	 3.	 ด้านการแพทย์	258	ผลงาน	2,257	รายการ
	 4.	 ด้านการศึกษา	1	ผลงาน	1	รายการ
	 5.	 ด้านโฆษณาและเผยแพร่	1	ผลงาน	1	รายการ
	 6.	 ด้านไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์	และโทรคมนาคม	 
40	ผลงาน	185	รายการ
	 7.	 ด้านยานพาหนะและขนส่ง	10	ผลงาน	 
50	รายการ
	 8.	 ด้านโรงงาน	2	ผลงาน	4	รายการ
	 9.	 ด้านส�านักงาน	2	ผลงาน	8	รายการ
	 10.	ด้านวิทยาศาสตร์	9	ผลงาน	85	รายการ
	 11.	ด้านยุทโธปกรณ์และความมั่นคง	 8	 ผลงาน	 
9	รายการ
	 12.	ด้านอื่น	ๆ	30	ผลงาน	112	รายการ
	 เมือ่ผลิตภณัฑ์และบริการนวัตกรรมท่ีผ่านการพิจารณา 
และได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วกองมาตรฐาน 

งบประมาณ	2	จะด�าเนนิการจัดท�าสรุปบญัชีนวัตกรรมไทย	 
(Innovation	News)	ฉบบัรายเดือนในรูปแบบ	Infographic	 
ลักษณะ	One	Page	เพ่ือเวียนแจ้งส่วนราชการ	และมรีะบบ 

สืบค้นบัญชีนวัตกรรมไทย	 เพ่ืออ�านวยความสะดวก 

ในการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม	 รวมท้ัง 
เผยแพร่บัญชีนวัตกรรมไทยทางเว็บไซต์ส�านักงบประมาณ	
เพ่ือให้ส่วนราชการใช้ประกอบการพิจารณาการจัดซื้อ
จัดจ้างตามความต้องการต่อไป	 ผลงานนวัตกรรมได้รับ 

การข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย	 เป็นระยะเวลาสูงสุด	 
8	 ปี	 และได ้ รับสิทธิประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ ้าง	 
กฎกระทรวงการก�าหนดพัสดุ	และวิธีการจัดซือ้จัดจ้างพัสดุ	
ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน	พ.ศ.	2563	หมวด	4	
พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม	

การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการด้าน 
การงบประมาณ : OECD Asian Senior  
Budget Officials Meeting คร้ังที่ ๑๕  
ระหว่างวันท่ี ๑๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒  
ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ
	 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการด้านการ 
งบประมาณ	 :	OECD	Asian	 Senior	 Budget	Officials	
Meeting	 คร้ังท่ี	 15	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการงบประมาณระหว่างผู้เช่ียวชาญ
ของประเทศสมาชิก	OECD	กับประเทศอื่น	ๆ	 ในภูมิภาค
อาเซียน	 และแลกเปล่ียนองค์ความรู้ร่วมกับองค์กรกลาง
ระหว่างประเทศด้านการเงนิการคลงั	พร้อมท้ังแลกเปล่ียน
ประสบการณ์เพ่ือน�าองค์ความรู้ท่ีได้มาใช้ในการพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณของแต่ละประเทศ
	 ผู้เข้าร่วมประชุม	 ประกอบด้วย	 ผู้แทนจากประเทศ
ต่าง	 ๆ	 จ�านวน	16	 ประเทศ	 ได้แก่	 เครือรัฐออสเตรเลีย	
ราชอาณาจักรภูฏาน	 เนการาบรูไนดารุสซาลาม	 ไต้หวัน	
สาธารณรัฐเฮลเลนิก	ญี่ปุ่น	สาธารณรัฐเกาหลี	สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 เขตบริหารพิเศษมาเก๊า	 
สหพันธรัฐมาเลเซีย	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	
นิวซีแลนด์	 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	 สาธารณรัฐสิงคโปร์	
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต	 ประเทศไทย	 และ
หน่วยงานระหว่างประเทศ	5	หน่วยงาน	ได้แก่	ส�านักงาน
วิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน	+3	(ASEAN+3	 
Macroeconomic	 Research	 Office	 :	 AMRO)	 
สหภาพยโุรป	(European	Union	:	EU)	ธนาคารพัฒนาเอเชีย	 
(Asian	 Development	 Bank	 :	 ADB)	 กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ	(International	Monetary	Fund	:	IMF)	
และธนาคารโลก	(World	Bank	:	WB)	ส�าหรับประเทศไทย
มีผู้แทนจากหน่วยงานหลักด้านการเงินการคลัง	 ได้แก	่
กระทรวงการคลัง	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 ส�านักงาน 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ	ส�านกังบประมาณ	 
และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์จากหน่วยงานต่าง	ๆ	
	 การประชุมคร้ังนี้	 มีการน�าเสนอในหัวข้อเร่ืองท่ีเป็น
ปัญหาและความท้าทายต่อการก�าหนดนโยบายของภาครัฐ 
และการบริหารจัดการงบประมาณให้สามารถตอบสนอง 
ต่อสภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป	ดังนี้
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 ๑. พฒันาการด้านการงบประมาณในปัจจบัุนของเอเชีย 
(Roundtable on Recent Budgeting Developments in 
Asia)	เป็นการน�าเสนอพัฒนาการด้านการงบประมาณของ 
ประเทศท่ีเข้าร่วมประชุม	 พร้อมท้ังแลกเปลี่ยนความรู้ 
และประสบการณ์เก่ียวกับผลการด�าเนินงานทางการคลัง
ในปีที่ผ่านมาของแต่ละประเทศ
 ๒. ผลการศึกษาของ OECD เร่ือง “ระบบงบประมาณ 
ของประเทศไทย และแผนปฏิบัติการด้านการจัดท�างบประมาณ 
เพือ่ความเสมอภาคหญิงชาย” (OECD Review of Budgeting  
in Thailand and a Gender Budgeting Action Plan) 
เป็นการน�าเสนอผลการศึกษาจากโครงการ	 Advancing	
Budget	 Reform	 ซึ่งส�านักงบประมาณได้ด�าเนินการ 
ร่วมกับ	OECD	ภายใต้โครงการ	 Country	 Programme	
มีสาระส�าคัญเก่ียวกับพัฒนาการของระบบงบประมาณ
ประเทศไทย	และแผนปฏบิติัการด้านการจัดท�างบประมาณ
เพื่อความเสมอภาคหญิงชาย	
 ๓. พฒันาการของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
(Performance and Outcome) เป็นการน�าเสนอความ
ก้าวหน้าและความท้าทายในการจัดท�างบประมาณแบบ 

มุ่งเน้นผลงาน	 ซึ่งหลายประเทศ	 มีการจัดท�างบประมาณ
แบบมุง่เน้นผลงานเพ่ิมขึน้	โดยให้ความส�าคัญกับความคุ้มค่า 
ของงบประมาณและประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ	 รวมท้ังการจัดท�างบประมาณแบบ 

มุ่งเน้นความส�าคัญเฉพาะเรื่อง	(Priority	Budgeting)	
 ๔. การพัฒนาตัวช้ีวัดของ OECD เพื่อสนับสนุน 
การจัดท�างบประมาณ : มุมมองต่อรัฐบาลในกลุ่มประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ค.ศ. ๒๐๑๙ (Developing OECD  
Indicators to support Budgeting : 2019 Southeast  
Asia, Government at a Glance)	เป็นการน�าเสนอข้อมูลที่	 
OECD	 ได้จัดเก็บร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย	 (Asia	 
Development	 Bank	 :	 ADB)	 และกลุ่มเครือข่ายด้าน 

การจัดการรายจ่ายภาคสาธารณะในภูมภิาคเอเชีย	(Public	
Expenditure	Management	Network	in	Asia	:	PEMNA)	
ซึง่เป็นข้อมูลเก่ียวกับแนวทางปฏบิติัและวิธีการงบประมาณ	
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	และการเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

และรัฐบาลเปิด	เพ่ือให้รัฐบาลของประเทศต่าง	ๆ 	น�าไปใช้เป็น 

ข้อมลูประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย	หรือน�าข้อมลูไปใช้
ในการวางแผนการด�าเนินงานของภาครัฐ	

 ๕. การพัฒนาด้านการก�ากับดูแลโครงสร้างพื้นฐาน 
(Developments in the Governance of Infrastructure) 
เป็นการน�าเสนอเก่ียวกับการพัฒนากรอบการก�ากับดูแล
โครงสร้างพ้ืนฐานของ	OECD	ความท้าทายในการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในเอเชีย	และประสบการณ์
ในการพัฒนาด้านการก�ากับดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานของ
เครือรัฐออสเตรเลียและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับ
	 การประชุมได้มีการอภิปรายแลกเปล่ียนองค์ความรู้	
ประสบการณ์	ข้อคิดเหน็	และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์
และสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับบริบทของประเทศไทย	
สรุปได้ดังนี้
	 1)	 การวางแผนการจัดหารายได้เพ่ือรองรับภาระ 

ค่าใช้จ่าย	อันเนือ่งมาจากการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์
ต่าง	 ๆ	 ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต	 เช่น	 กรณีของสาธารณรัฐ
สิงคโปร ์	 ท่ีก�าหนดมาตรการเพ่ิมรายได ้ของรัฐบาล 

ร้อยละ	2	ต่อปี	ในช่วงปี	พ.ศ.	2564	-	2568	เพื่อรองรับ
ปัญหารายได้ภาครัฐไม่เพียงพอกับรายจ่าย	อันเป็นผลจาก
การเปล่ียนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 และกรณีของญี่ปุ่น	 
ท่ีมแีนวทางการหารายได้โดยการเพ่ิมอัตราภาษกีารบริโภค
จากร้อยละ	8	เป็นร้อยละ	10	ในปี	พ.ศ.	2562	เพื่อน�า
ไปใช้จ่ายในการลงทุนด้านการศึกษาและการประกันสังคม
	 2)	 การก�าหนดแนวทางการพัฒนาด้านการจัดท�า 
งบประมาณเพ่ือความเสมอภาคหญิงชายเป็นล�าดับขั้น	 
โดยในระยะเร่ิมแรก	 มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจ	
และการก�าหนดบทบาทของหน่วยงานรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

ระยะปานกลาง	 มีการติดตามผลลัพธ์ในมิติหญิงชาย	 
เพ่ือให้ทราบปัญหาและแก้ไขได้อย่างตรงจุด	 ระยะยาว  
มีการประเมินผลกระทบของนโยบายในมิติหญิงชาย	 
เพื่อน�ามาประกอบการก�าหนดนโยบายต่อไป
	 3)	 การเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามและการ 
ประเมินผลงบประมาณ	 โดยพิจารณาศึกษาแนวทาง 
การด�าเนนิงานของสาธารณรัฐเกาหลี	ท่ีมีการน�าเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดเก็บ	 ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล	 
เพื่อก�าหนดนโยบายและออกแบบการให้บริการประชาชน	
รวมท้ังการเปิดเผยข้อมลูเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส	และการม ี

ส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามผลการด�าเนินงาน 

ของภาครัฐ
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	 4)	 การจัดสรรงบประมาณด้านสังคม	 โดยพิจารณา
ศึกษาแนวทางการด�าเนินงานของสาธารณรัฐสิงคโปร์	 
ท่ีก�าหนดกลไกความรับผดิชอบร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
ประชาชน	เช่น	การร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาล	การเพ่ิมค่าตอบแทนให้กับแรงงานท่ีมค่ีาตอบแทน
ต�่า	แต่ต้องท�างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย	สามารถเป็นเจ้าของ
ท่ีอยูอ่าศัยได้โดยจะต้องเป็นผูม้งีานท�าเพ่ือรับสทิธ์ิดังกล่าว
	 5)	 ประเทศไทยมีปัญหาด้านการบริหารจัดการ
โครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน	 ซึ่งเป็นปัญหาจากปัจจัย 

เชิงสถาบัน	 เก่ียวข้องกับข้อจ�ากัดของกฎระเบียบและ 

ศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 เพ่ือแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว	 อาจพิจารณาน�าแนวทางการด�าเนินงาน
ของ	OECD	และ	ADB	มาประยุกต์ใช้	ดังนี้
	 	 5.1)	 การจัดท�าแผนการลงทุนของประเทศ 

ท่ีมคีวามครอบคลมุการลงทุนในทุกสาขา	และการจัดล�าดับ
ความส�าคัญของโครงการ	เพ่ือให้ภาครัฐสามารถประมาณการ 
และก�าหนดสัดส่วนภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
	 	 5.2)	 การศึกษาทางเลอืกของแหล่งเงนิทุนต่าง	ๆ 	 
ในการลงทุนหรือร่วมลงทุนให้ครอบคลุม	 เช่น	 กองทุน	 
เงินรายได้ของรัฐวิสาหกิจ	 เงินกู้	 และกองทุนรวม	 เพ่ือให้
ภาครัฐมีทางเลอืกของแหล่งเงนิทุนต่าง	ๆ 	ในการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ	และโครงการมงีบประมาณ
เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้โดยเร็ว
	 	 5.3)	 การวางระบบการติดตามและประเมินผล
โครงการลงทุนหรือร่วมลงทุนท่ีมปีระสิทธิภาพท้ังโครงการ
ท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จ	 โครงการท่ีอยู่ระหว่างด�าเนินการ	 
และโครงการท่ีจะด�าเนินการในอนาคต	 เพื่อติดตาม 

ความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้องได้อย่างทันท่วงที	
และเพ่ือต่อยอดบทเรียนและองค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการโครงการในอนาคต
	 	 5.4)	 การรับความช่วยเหลือด้านวิชาการจาก
หน่วยงานและผู้เช่ียวชาญของต่างประเทศเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร	 และศึกษาแนวทางการปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องจากประสบการณ์ท่ีดี 

ของนานาชาติ	เพ่ือปรับปรุงกฎหมายและระเบยีบท่ีเก่ียวข้อง 
ให้เป็นสากลและเอ้ือต่อการลงทุนของภาคเอกชนมากขึ้น	
ตามแนวทางการด�าเนินงานของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 

การด�าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.) ประจ�าป ีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓
	 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	 ส�านักงบประมาณ	
แบ่งโครงสร้างภายในเป็น	 2	 กลุ่มงาน	 ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการส�านักงบประมาณ	 ส�านักนายกรัฐมนตรี	
พ.ศ.	2559	ได้แก่	กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม	และกลุ่มงาน 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 
โดยได้ด�าเนินการตามภารกิจ	ดังนี้
 ด้านการคุ้มครองจริยธรรม

	 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมได้ด�าเนินงานด้านการ
คุ ้มครองจริยธรรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก ่บุคลากรส�านักงบประมาณ	 ประจ�า
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ดังนี้
 1. การจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของส�านักงบประมาณ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒
	 กลุ ่มงานคุ ้มครองจริยธรรมได ้ จัดท�ารายงาน 

ผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของส�านักงบประมาณ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	 
ตามแบบฟอร์มรายงานผลการด�าเนนิงานของกรมการศาสนา	 
และจัดส่งข้อมูลให้ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	 watchara.o@opm.go.th	
เพ่ือรวบรวมให้กรมการศาสนาในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติแล้ว	 เม่ือวันท่ี	 
28	ตุลาคม	2562	
 ๒. การจัดท�ารายงานการประเมินผลตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนของส�านักงบประมาณ 
	 กลุ ่มงานคุ ้มครองจริยธรรมได ้ จัดท�ารายงาน 

การประเมินผลตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ของส�านักงบประมาณ	 ตามแบบฟอร์มรายงานการ 
ประเมินผลของส�านักงาน	 ก.พ.	 และจัดส่งให้ส�านักงาน	
ก.พ.	 เพ่ือรวบรวมข้อมูลรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว	 
เมื่อวันที่	6	พฤศจิกายน	2562	
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 3. การจัดท�าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของส�านกังบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
	 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมได้จัดท�าแผนปฏิบัติการ 
ส่งเสริมคุณธรรมของส�านกังบประมาณ	ประจ�าปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	2563	ภายใต้กรอบของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ	ฉบบัท่ี	1	(พ.ศ.	2559	-	2564)	เพ่ือใช้ขบัเคลือ่น
การด�าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายใน
ส�านกังบประมาณ	และจัดส่งแผนปฏบิติัการฯ	ให้ส�านกังาน
ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	
watchara.o@opm.go.th	 รวบรวมให้กรมการศาสนา 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม 

แห่งชาติแล้ว	เมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2562
 4. การจัดท�าข้อมูลสรุปผลการด�าเนินงานของ 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
	 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมได้พิจารณาจัดท�าข้อมูล
รายงานผลการส ่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม	 
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ตามเกณฑ์การประเมิน
ในคู่มือส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาองค์กร	 ชุมชน	 อ�าเภอ	
และจังหวัดคุณธรรม	โดยส�านกังบประมาณประเมนิตนเอง	 
ได้คะแนน	 11	 คะแนน	 อยู ่ในระดับองค์กรคุณธรรม	 
และจัดท�าแบบสรุปผลการขับเคล่ือนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 1	 (พ.ศ.	 2559	 -	 2564)	 
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	 ในแบบฟอร์มท่ีก�าหนด	 
และด�าเนนิการจัดส่งให้กับส�านกังานปลดัส�านกันายกรัฐมนตรี 
เรียบร้อยแล้ว	เมื่อวันที่	14	กันยายน	2563
 ๕. การขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ภายในส�านักงบประมาณ โดยคณะกรรมการจริยธรรม
ประจ�าส�านักงบประมาณ
	 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมประจ�าส�านักงบประมาณได้ 
ด�าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ�า 
ส�านักงบประมาณ	ตั้งแต่เดือนตุลาคม	2562	ถึงกันยายน	
2563	(1	คร้ัง/เดือน)	รวมท้ังส้ิน	10	คร้ัง	เพ่ือพิจารณาและ
ติดตามความก้าวหน้าในการด�าเนินงานด้านการคุ้มครอง 
จริยธรรมภายในส�านักงบประมาณ

 6. การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
	 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมได้ด�าเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม	ภายใต้โครงการส่งเสริม 

คุณธรรมจริยธรรมของบคุลากรส�านกังบประมาณ	ตามแผน 

ปฏิบั ติการส ่งเสริมคุณธรรมของส�านักงบประมาณ	 
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ท้ังหมด	2	กิจกรรม	ได้แก่	
	 	 1)	 กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ	
ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน	 2562	 -	 มีนาคม	 2563	 
ตามก�าหนดการของกรมการศาสนา	 จ�านวนท้ังส้ิน	 
14	ครั้ง	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	84	คน
	 	 2)	 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม	และความ
โปร่งใสในการด�าเนนิงานของส�านกังบประมาณ	ในส่วนของ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมได้นมินต์	พระอดิศักด์ิ	อภิปญโฺญ	
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมสถล	 และรองประธานเครือข่าย
ธรรมะอารมณ์ดี	ฝ่ายปฏบิติัธรรม	บรรยายในหวัข้อ	“ธรรมะ
กับสมดุลชีวิตและการท�างาน”	 เมื่อวันท่ี	 24	 กรกฎาคม	
2563	มผู้ีเข้าร่วมกิจกรรม	รวม	70	คน	(แบ่งเป็นผู้เข้าร่วม
กิจกรรมแบบปกติ	จ�านวน	50	คน	และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ในรูปแบบออนไลน์	จ�านวน	20	คน)
 7. การจัดให ้ มีเครือข ่ายคุณธรรมของส�านัก 
งบประมาณ
	 เพ่ือให้บุคลากรส�านักงบประมาณมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ได้ประสานงานจัดให้มีเครือข่ายคุณธรรมขึ้น	 โดยต้ังแต ่

เดือนมีนาคม	 2563	 มีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย
คุณธรรมแล้วท้ังส้ิน	 จ�านวน	 41	 คน	 ท�าหน้าท่ีในการ
ประสานความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ข ้อมูลด้าน
คุณธรรมจริยธรรมจากกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมไปสู่
บุคลากรภายในส�านักงบประมาณ
 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

	 กลุ ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบได้ด�าเนนิการและจัดกิจกรรม	เพ่ือขบัเคล่ือน 

การด�าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและ 

ส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้	ในการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในองค์กร	ดังนี้
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 1. การจัดท�าแผนการปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทจุริต ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
	 กลุ ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ	 ร ่วมกับกลุ ่มงานคุ ้มครองจริยธรรม 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	 ได้จัดท�าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ของส�านักงบประมาณ	
ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และขับเคล่ือนการด�าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 

การทุจริต	 ส�านักงบประมาณ	 ให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มชิอบ	ส�านกังบประมาณ	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2564)	
และตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต	ระยะที่	3	(พ.ศ.	2560	-	2564)	 
โดยเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ท่ี	 4	 (พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก)	 กลยุทธ์ท่ี	 1	 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 

งานป้องกันการทุจริต	 และกลยุทธ์ท่ี	 7	 พัฒนาสมรรถนะ
และองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบคุลากรด้านการป้องกัน 

การทุจริต	 รวมท้ังมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 2560	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 
(พ.ศ.	 2561	 -	 2580)	 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 

แห่งชาติ	ฉบบัท่ี	1	(พ.ศ.	2559	-	2564)	มาตรการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	และนโยบายของรัฐบาล 

ที่เกี่ยวข้อง	(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน)
 ๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and  
Transparency Assessment - ITA) ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
	 การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ	 (ITA)	 ประจ�าป ีงบประมาณ	 
พ.ศ.	 2563	 ก�าหนดให้หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมิน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	 จะต้องมีผลคะแนน	85	คะแนน 

ขึน้ไป	ภายในปี	พ.ศ.	2565	โดยมเีคร่ืองมอืในการประเมนิฯ	 
ทั้งหมด	3	เครื่องมือ	ได้แก่

	 	 1.	 แบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย
ภายใน	 (Internal	 Integrity	 and	 Transparency	 
Assessment	 :	 IIT)	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับ 

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมีต่อหน่วยงาน
ตนเอง	 ซึ่งได้ส�ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก	่
บุคลากรในหน่วยงาน	ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร	ผู้อ�านวยการ/
หัวหน้าข้าราชการ/พนักงาน	 ไปจนถึงลูกจ้างท่ีท�างาน 

ให้กับหน่วยงานมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	1	ปี
	 	 2.	 แบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย
ภายนอก	 (External	 Integrity	 and	 Transparency	 
Assessment	 :	 EIT)	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับ 

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงาน 

ท่ีรับการประเมนิ	ซึง่ได้ส�ารวจความคิดเหน็จากกลุ่มตัวอย่าง	
ได้แก่	 บุคคล	 นิติบุคคล	 บริษัทเอกชน	 ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ	 ท่ีมารับบริการหรือมาติดต่อตาม
ภารกิจของหน่วยงาน	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562
	 	 3.	 แบบตรวจการเป ิดเผยข้อมูลสาธารณะ	
(Open	Data	Integrity	and	Transparency	Assessment	:	 
OIT)	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถ 

เข้าถงึได้	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ส�านกังบประมาณ
ได้ด�าเนินการจัดท�าข้อมูลตามตัวช้ีวัด	 ITA	 ท่ีก�าหนดไว้ 
และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของ 
ส�านักงบประมาณ
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ส�านักงบประมาณ
	 	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ	 (ส�านักงาน	ป.ป.ช.)	 ได้แจ้งผลคะแนน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	
โดยส�านักงบประมาณได้ผลคะแนนรวม	90.86	คะแนน	
เพ่ิมข้ึนจากปี	 พ.ศ.	 2562	 เป็นคะแนน	 7.23	 คะแนน	 
ซึ่งอยู่ในระดับ	A	(ระดับสูง)
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ตัวชี้วัด ITA ปี พ.ศ. ๒๕63 คะแนน ITA
1.	 การปฏิบัติหน้าที่ 97.30
2.	 การแก้ไขปัญหาทุจริต 95.18
3.	 การใช้อ�านาจ 94.22
4.	 การใช้งบประมาณ 93.91
5.	 การป้องกันการทุจริต 93.75
6.	 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 91.21
7.	 คุณภาพการด�าเนินงาน 90.92
8.	 การเปิดเผยข้อมูล 89.78
9.	 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.18
10.	การปรับปรุงการท�างาน 83.35

 รวมทั้งสิ้น ๙0.86

 3. การวางระบบการประเมินความเส่ียงต่อการทจุริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเส่ียง 
การทุจริตประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
	 กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ	 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	 ได้ด�าเนินการ 
เพ่ือจัดท�าระบบการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการของส�านักงบประมาณ	ดังนี้
	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 ได้มีหนังสือส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 
ที่	ปป	0011/ว	77	ลงวันที่	18	กันยายน	2562	แจ้งให้	 
ศปท.	 ทุกหน่วยงาน	 รวมถึงส่วนราชการระดับกรมท่ีอยู ่
ภายใต้ก�ากับท�าการประเมินความเสีย่งการทุจริต	หน่วยงานละ	 
1	กระบวนการท�างาน	โดยคัดเลอืกกระบวนงาน	/	งานในภารกิจ	 
ท่ีจะท�าการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตใน	 3	 ด้าน	 และตามคู่มือแนวทางการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต	และก�าหนดให้	 ศปท.	ทุกหน่วยงาน	 
จัดส่งรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริตมายัง
ส�านักงาน	ป.ป.ท.
	 รอบท่ี	 1	 ภายในวันท่ี	 15	 มิถุนายน	 2563	 
(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

	 รอบที่ 	 2	 ภายในวันท่ี	 15	 สิงหาคม	 2563	 
(ผลการด�าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)
	 	 1.	 กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิอบ	ได้ก�าหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบติัการ 
ขึ้นในเดือนเมษายน	 พ.ศ	 2563	 โดยเชิญวิทยากรมาให้ 
ความรู้และระดมความคิดเหน็ของเจ้าหน้าท่ีส�านักงบประมาณ 

และคณะท�างานฯ	เพ่ือคัดเลอืกกระบวนการท�างาน/งานใน
ภารกิจของส�านักงบประมาณใหม่	 เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒01๙ 
(COVID-19) ท�าให้กลุ ่มงานป้องกันฯ ไม่สามารถ 
ด�าเนนิการจดัการประชมุเชงิปฏบิติัการ และเชญิวิทยากร 
ตามแผนการด�าเนินงานของกลุ่มงานป้องกันฯ ได้
	 	 คณะท�างานจัดท�าระบบการประเมินความเส่ียง
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบฯ	 โดยท่ีปรึกษาคณะท�างาน	
(ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ)	 ได้มอบหมายให้
หัวหน้าคณะท�างานเป็นประธานการประชุมคณะท�างาน
จัดท�าระบบการประเมินความเส่ียง	 ครั้งท่ี	 1/2563	 
เมื่อวันศุกร์ท่ี	 15	 พฤษภาคม	 2563	ณ	 ห้องประชุม	 
ดร.	 ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์	 เพื่อพิจารณาคัดเลือกกระบวนงาน/
แผน	 ท่ีใช้ในการประเมินความเส่ียงการทุจริตฯ	 จ�านวน	 
1	 กระบวนงาน/แผน	 ในการนี้	 ท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบ 

ให้คัดเลือกกระบวนงานการพิจารณางบประมาณ	 ซึ่งม ี

ความสอดคล้องกับกรอบการประเมินฯ	ในด้านความเสี่ยง 
การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ�านาจ	 และต�าแหน่ง
หน้าท่ี	โดยกลุ่มงานป้องกันฯ	ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม 

ให้คณะท�างานฯ	 เพ่ือรับรองการประชุมและได้รับทราบ
รายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว	ทั้งนี้	 ได้ด�าเนินการจัดส่ง 
ข้อมลูให้ส�านกังานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐ	(ส�านักงาน	ป.ป.ท.)	ด้วย
 4. โครงการอบรมคุณธรรมจ ริยธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของส�านักงบประมาณ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
	 ในส่วนของกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ	 
การบรรยายพิเศษ	หวัข้อเร่ือง	 “กฎหมายการป้องกันและ
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ปราบปรามการทุจริตในระบบราชการ”	 และ	 “การพัฒนา 
ส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ในการปฏบิติังาน”	บรรยายโดย	ดร.	จินตนา	พลอยภทัรภญิโญ	 
(กรรมการมลูนธิิต่อต้านการทุจริต)	เมือ่วันท่ี	23	กรกฎาคม	
2563	ณ	ห้องประชุมช้ัน	3	อาคาร	52	ปี	ส�านกังบประมาณ	 
มผู้ีเข้าร่วมกิจกรรมรวม	70	คน	(แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แบบปกติ	จ�านวน	50	คน	และผู้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ
ออนไลน์	จ�านวน	20	คน)
 ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน 

	 1.	 เจ้าหน้าท่ีของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

ซึง่แบ่งเป็น	เจ้าหน้าท่ีประจ�าและเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

ให้ปฏบิติังานท่ีศูนย์ปฏบิติัการต่อต้านการทุจริต	นัง่ปฏบิติังาน 

คนละสถานที่กัน	ท�าให้การติดต่อประสานงานภายในและ
การท�างานอาจเกิดความล่าช้า
	 2.	 ส�านักงาน/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม	 ยังมีความ
เข้าใจท่ีไม่ชัดเจนเพียงพอเก่ียวกับการด�าเนินงานของ 
ศูนย์ปฏบิติัการต่อต้านการทุจริต	ท�าให้เมือ่ต้องประสานงาน 

ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลต่าง	 ๆ	 อาจยังไม่ได้รับ 

ความร่วมมือเท่าที่ควร	
 แนวทางในการแก้ไขปัญหา

	 1.	 ก�าหนดการนั่งปฏิบัติงานของท่ีศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ 
ปฏิบัติงานท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตท่ีชัดเจน
แน่นอน	 เพ่ือความสะดวกในการติดต่อประสานงานใน 

การด�าเนินงานต่าง	ๆ
	 2.	 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร 
ส�านกังบประมาณ	เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการด�าเนนิงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้มากยิ่งขึ้น	
	 3.	 เสริมสร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
และการด�าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในด้านคุณธรรมจริยธรรมและ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของบุคลากรส�านัก
งบประมาณ

 แผนการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ที่ส�าคัญ 

	 1.	 การจัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
	 2.	 การจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ�า
ส�านักงบประมาณ	
	 3.	 การจัดท�ารายงานการประเมินผลตามแผน 

ปฏบัิติการส่งเสริมคุณธรรมของส�านกังบประมาณ	ประจ�าปี 

งบประมาณ	พ.ศ.	2563
	 4.	 การจัดท�าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
ส�านักงบประมาณ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564
	 5.	 การจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
ส�านักงบประมาณ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564
	 6.	 การทบทวนและจัดพิมพ์คู ่มือการปฏิบัติใน 

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของส�านักงบประมาณ	 
(ฉบับพกพา)
	 7.	การประชาสัมพันธ์การด�าเนนิงานของคณะกรรมการ 
จริยธรรมประจ�าส�านกังบประมาณ	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 

การทุจริต	 และกลุ่มงานภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 

การทุจริต
	 8.	 การเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
	 9.	 การจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส�าหรับ
เจ้าหน้าท่ีส�านักงบประมาณ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564
	 10.	การจัดโครงการรณรงค ์ต ่อต ้านการทุจริต
ของส�านักงบประมาณในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล	 
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564
	 11.	ก า ร จั ดประ ชุมคณะท� า ง าน จั ดท� า ร ะบบ 

การประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ในส่วนราชการ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564
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✓ งบแสดงฐานะการเงิน
✓ งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
✓ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
✓ หมายเหตุประกอบงบการเงิน
✓ รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
✓ รายงานรายได้แผ่นดิน

รายงานการเงิน

ส่วนที่
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กิจกรรมของส�านักงบประมาณ

✓ ภาพกิจกรรมของส�านักงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ส่วนที่
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พิธีบ�าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร�าลึกเนื่องในวันคล้าย 
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม 2๕62 ณ ท้องสนามหลวง

พิธีบ�าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร�าลึกเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 2๓ ตุลาคม 2๕62 ณ ท้องสนามหลวง

คณะผูบ้ริหารร่วมถวายแจกันดอกไม้ สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
เมื่อวันที่ 2๓ ตุลาคม 2๕62 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�าปี ๒๕6๒  
ส�านักงบประมาณ 
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน 2๕62  
ณ วัดชินวรารามวรวิหาร ต�าบลบางขะแยง  
อ�าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕6๒
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม 2๕62 ณ ท้องสนามหลวง

การประชุมประจ�าปีครั้งที่ 1๕ ส�าหรับผู้บริหาร 
ส�านักงบประมาณในกลุ่มประเทศ OECD  
และกลุ่มประเทศเอเชีย (15th OECD - Asian Senior 
Budget Officials Annual Meeting)
เมื่อวันที่ ๑2 - ๑๓ ธันวาคม 2๕62 ณ โรงแรมแมนดาริน  
โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
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การประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดท�างบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
เมื่อวันที่ 2๓ ธันวาคม 2๕62 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ 
บอลรูม ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 
อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

พิธีท�าบุญตักบาตรเนื่องในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ 
พุทธศักราช ๒๕63 
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2๕62  
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารส�านักงบประมาณ

พิธีท�าบุญเนื่องในโอกาส 
วันขึ้นปีใหม่  
พุทธศักราช ๒๕63

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2๕6๓ ณ ท�าเนียบรัฐบาล
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พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 
พุทธศักราช ๒๕63
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม 2๕6๓ ณ ห้องประชุมชั้น 2 
อาคาร ๕2 ปี ส�านักงบประมาณ

กิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕63
เมื่อวันที่ ๑8 พฤษภาคม 2๕6๓  
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕

วันคล้ายวันสถาปนาส�านักงบประมาณ ครบ 61 ปี
เมื่อวันที่ ๑4 กุมภาพันธ์ 2๕6๓ ณ ศาลพระพรหม  
ศาลพระภูมิ พระคลังในพระคลังมหาสมบัติ  
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕  
ห้องประชุม ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และบริเวณชั้น ๑  
อาคารส�านักงบประมาณ
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กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ๒๕63
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2๕6๓ ณ ห้องประชุมชั้น 2  
อาคาร ๕2 ปี ส�านักงบประมาณ

คณะผู้บริหารมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิ 
โรงพยาบาลราชวิถี และกองทุนชัยพัฒนา 
สู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) 
เมื่อวันที่ 2๐ พฤษภาคม 2๕6๓ ณ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และมูลนิธิชัยพัฒนา

กิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕63

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2๕6๓ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕
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พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี 
และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒8 กรกฎาคม ๒๕63
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2๕6๓ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร ๕2 ปี ส�านักงบประมาณ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
๒8 กรกฎาคม ๒๕63
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2๕6๓  
ณ ท้องสนามหลวง

121



งานเกษียณอายุราชการ
ประจ�าปี ๒๕63
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 
2๕6๓ ณ ห้องประชุม 

ชั้น 2 อาคาร ๕2 ปี  
ส�านักงบประมาณ

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 1๒ สิงหาคม ๒๕63
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม 2๕6๓ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร ๕2 ปี ส�านักงบประมาณ

122



1 นายเดชาภิวัฒน์	ณ	สงขลา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2 นายสมมิตร	โตรักตระกูล ประธานกรรมการ
3 นายเอกสิทธิ์	ยุทธชัยวรกุล กรรมการ
4 นางพันพร	โตวิริยะเวช กรรมการ
5 นายชูเกียรติ	ช่วงชัยชัชวาล กรรมการ
6 นางสาวมัทนา	เจริญศรี กรรมการ
7 นายอภิชาติ	รัตนราศรี กรรมการ
8 นางสาวเปรมใจ	ชูปรีชา กรรมการ
9 นายอนุชา	ภาระนันท์ กรรมการ
10 นางสาวศรินทิพย์	ธนวิจิตรพันธุ์ กรรมการ
11 นางเพชรัตน์	เสรีพันธ์พานิช กรรมการ
12 นายสุพัฒน์	นาครัตน์ กรรมการ
13 นางพลินี	เตชะมวลไววิทย์ กรรมการ
14 นางอภิญญา	กะสีวัฒน์ กรรมการ
15 นางมิ่งขวัญ	จิรัปปภา กรรมการและเลขานุการร่วม
16 นางเพ็ญศรี	ณ	พัทลุง กรรมการและเลขานุการร่วม
17 นางสาวอริยา	อินชมภู กรรมการและเลขานุการร่วม
18 นางณิชาภัทร	จิ๋วกร่าง กรรมการและเลขานุการร่วม
19 นางสาวสิตางศุ์	แสงสุรีย์วัชชรา กรรมการและเลขานุการร่วม
20 นางสาวจิราพรรณ	มะลิทอง ผู้ช่วยเลขานุการ
21 นางสาวศนิ	อรัณยะพันธุ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
22 นางสาววันนิสา	โยธาภักดี ผู้ช่วยเลขานุการ
23 นางสาวนนลณีย์	ตันติวุฒิศักดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
24 นางสาวอริสา	สวนทอง ผู้ช่วยเลขานุการ
25 นางสาวจุฑามาส	ภู่ศร ผู้ช่วยเลขานุการ
26 นางสาวจินต์จุฑา	ภู่พันธ์	 ผู้ช่วยเลขานุการ
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1 นางพันพร	โตวิริยะเวช ประธานคณะท�างาน
2 นางรัชนี	เจริญนาค รองประธานคณะท�างาน
3 นายณัฐธัญ	วงศ์ภาวิทย์ คณะท�างาน
4 นางสาวอารีย์	กอนดี คณะท�างาน
5 นางสุรีย์พร	วงศ์กาด คณะท�างาน
6 นางเพ็ญศรี	ณ	พัทลุง คณะท�างาน
7 นางสาวสิตางศุ์	แสงสุรีย์วัชชรา คณะท�างาน
8 นางสาวสุรวัฒนา	ตริตรอง คณะท�างาน
9 นางยุพาพร	นุชชา คณะท�างาน
10 นางสาวนีนา	ทองอ�าไพ คณะท�างาน
11 นางณฏพร	พุ่มทอง คณะท�างาน
12 นางสาวรุจิดา	พูนประชาสิน คณะท�างาน
13 นางสาวจารุวรรณ	วิชญอาภา คณะท�างาน
14 นายวรรธนิธ	สุวรรณรัตน์ คณะท�างาน
15 นางสาวปริตา	จิระกิตติพร คณะท�างาน
16 นางสุทธิลักษณ์	เยี่ยมแสนสุข เลขานุการ
17 นางสาวจิราพรรณ	มะลิทอง ผู้ช่วยเลขานุการ
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