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บทที่ 1
บทนํา

การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของผู้ตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 34 ซึ่งกําหนดให้
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหน้าที่เร่งรัด ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณ
จังหวัด และงบประมาณกลุ่ม จังหวัด เพื่อให้การบริหารงานจัง หวัดและกลุ่ม จังหวัด แบบบูร ณาการ
สัมฤทธิผล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ได้ดําเนินการติดตามประเมินผลภายใต้ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีจุดเน้นที่สําคัญ คือ การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ
ในพื้นที่ เช่น ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.)
คณะกรรมการร่ ว มภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด (กรอ.จั ง หวั ด ) และ
ภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันติดตามประเมินผลและร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ บรรลุตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด และมุ่งเน้นการเร่งรัด ติดตามและประเมินผลโครงการสําคัญในประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ลําดับแรก
ของแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดย
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเน้นการติดตามประเมินผลในมิติการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น และภาคชุมชน ตั้งแต่ขั้นวางแผน ดําเนินการ และติดตามประเมินผล
และการบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานในจังหวัด และภาคีพัฒนาทั้งในส่วนของการดําเนินการ
งบประมาณ และบุคลากร รวมทั้งการบูรณาการโครงการของกระทรวง (Function) กับโครงการของ
พื้นที่ (Area) ภายใต้ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ของประเด็นยุทธศาสตร์สําคัญของจังหวัด และ
ผู้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยเน้ น การติ ด ตามประเมิ น ผลในมิ ติ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ การบริหารจัดการโครงการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ และความสอดคล้องของผล
การดําเนินโครงการกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งการบูรณาการโครงการของพื้นที่ (Area) กับ
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โครงการของท้องถิ่น (Local) ภายใต้ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ของประเด็นยุทธศาสตร์สําคัญ
ของจังหวัด
โดยในรายงานการติดตามประเมินผลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 34 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 6 เดือน
ของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ฉบับนี้ เป็นข้อมูล
สําคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณา ของ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบู รณาการ (ก.น.จ.) เพื่ อ กํา หนดนโยบายในการบริ หารงานจั งหวัด และกลุ่ มจั งหวั ดได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป
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บทที่ 2
แนวทางการติดตามและประเมินผล

การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของผู้ตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
กรอบแนวทางการติดตามและประเมินผล และตัวชี้วัดความสําเร็จและเป้าหมายในการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ดังนี้
2.1 ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
(1) ยุทธศาสตร์
“เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง”
(2) เป้าประสงค์
(2.1) ขับเคลื่อนกระบวนการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดยเน้นการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
(2.2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดย
การตรวจติดตามและให้ข้อเสนอแนะ ทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย
2.2 กรอบแนวทางการติดตามและประเมินผล
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เร่งรัด
ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะเพื่ อปรับปรุ งการดํา เนินการโครงการตามแผนพัฒนาจั งหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด
รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ในพื้นที่ และนําผลจากการตรวจ
ติดตามเร่งรัดดังกล่าวไปประเมินผลการดําเนินการในมิติที่ต่างกัน ดังนี้
(1) ผู้ ต รวจราชการสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ดํ า เนิ น การติ ด ตามและประเมิ น
ประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยให้น้ําหนักในมิติการ
มี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการตรวจติ ด ตามร่ ว มกั น ของทุ ก ภาคส่ ว น รวมทั้ ง ประเมิ น ผลตามตั ว ชี้ วั ด
ความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในภาพรวม
(2) ผู้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทย ดํ า เนิ น การติ ด ตามและประเมิ น
ประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยให้น้ําหนักในมิติ
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ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โครงการ ความสอดคล้องของโครงการกับวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
และความสอดคล้องของผลการดําเนินโครงการกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการบูรณาการ
โครงการระหว่างพื้นที่กับท้องถิ่น
2.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จและเป้าหมายในการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด
ตัวชี้วดั

น้ําหนัก เป้าหมาย

(1) ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(2) ร้อ ยละของการขอแก้ ไ ขเปลี่ ยนแปลง
โครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด*
(3) ร้อยละของการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการตามแผนพัฒนา
จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด และแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(4) ร้อยละของงบประมาณของโครงการใน
ประเด็นยุทธศาสตร์สําคัญ 2 ลําดับแรกของ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ข องจั ง หวั ด /
กลุ่มจังหวัด ที่ดําเนินการแล้วเสร็จ

การให้คะแนน
2 3 4
92 93 94

30

93

1
91

5
95

30

98

96

97

98

99 100

20

90

88

89

90

91

92

20

93

91

92

93

94

95

หมายเหตุ * หมายถึง ค่าร้อยละของการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่นํามาเปรียบเทียบ
เป็นค่าร้อยละที่ได้จากการคํานวณ โดยการนําค่า 100 หักจากค่าร้อยละของงบประมาณที่เปลี่ยนแปลง
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บทที่ 3
ผลการตรวจติดตามและประเมินผล

การตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ
ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ได้ดําเนินการตรวจติดตามผลการดําเนินงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อเร่งรัด
ติดตามความก้าวหน้า ผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จุดแข็ง
จุดอ่อน ในมิติต่างๆ แก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อนําไปปรับปรุง แก้ไข การดําเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้ า หมายที่ กํ า หนด พร้ อ มทั้ ง ได้ ป ระเมิ น ผลการดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ในมิติของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกีย่ วข้อง และประสิทธิภาพในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ ทั้งนี้เพื่อนําไปสู่การให้ข้อเสนอแนะทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบายเพื่อปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ยิ่งขึ้นต่อไป
3.1 ผลการตรวจติดตาม
ในกระบวนการตรวจติ ด ตาม เร่ ง รั ด การดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด /
กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2553 – 2556) และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในครั้งที่ 1
ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554 ซึ่งเป็นการเร่งรัด ติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการ
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น จุดเด่น จุดด้อย ในมิติต่างๆ แก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อนําไป
ปรับปรุง แก้ไข การดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ และรวบรวมผลการตรวจติดตาม
ทั้ง 75 จังหวัด และ 18 กลุ่มจังหวัด รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ถ้ามี) เสนอให้ ก.น.จ. พิจารณา
ซึ่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้กําหนดตัวชี้วัดที่จะใช้
ในการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน การบริหารจัดการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กระบวนการ
เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการแล้วเสร็จของโครงการ
ในประเด็นยุทธศาสตร์สําคัญ ใน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ การเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
การขอแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงโครงการ การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคส่ ว นต่ า งๆ และโครงการในประเด็ น
ยุทธศาสตร์สําคัญ 2 ลําดับแรก ที่ดําเนินการแล้วเสร็จ สรุปได้ดังนี้
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(1) การเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
 จากวงเงินงบประมาณที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้รับอนุมัติ เพื่อดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 18,000 ล้านบาท จังหวัด/กลุ่มจังหวัด มี
ผลการเบิกจ่ายรวม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2554 จํานวน 17,13.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.52
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 1)
 กลุ่มจังหวัดมีวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ จํานวน 5,238.00 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย
จํานวน 168.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.21 เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มจังหวัด พบว่า ทุกกลุ่มจังหวัด
มีผลการเบิกจ่ายในระดับที่ต่ํากว่าร้อยละ 10 กลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.24 และกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 คิดเป็นร้อยละ 0.15 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 2)
 จั ง หวั ด มี ว งเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จํ า นวน 12,762.00 ล้ า นบาท มี ผ ล
การเบิกจ่าย จํานวน 1,545.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.11 เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า
มีจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายมากกว่า ร้อยละ 50 จํานวน 2 จังหวัด คือ จังหวัดมุกดาหาร และ จังหวัด
กาฬสินธุ์ คิดเป็นร้อยละ 54.64 และ 65.45 ตามลําดับ จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ จังหวัด
กาฬสินธุ์ คิดเป็นร้อยละ 65.45 และจังหวัดที่มีการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ จังหวัดชัยภูมิ คิดเป็นร้อยละ
0.87 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 3)
ตารางแสดงสถิติการเบิกจ่ายงบประมาณสูงสุด/ต่ําสุด ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2554
กลุ่มจังหวัด 3 ลําดับแรก

สูงสุด (ร้อยละ)
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง (9.24)

ต่ําสุด (ร้อยละ)
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง1 (0.15)

2. ภาคเหนือตอนบน 2 (8.19) 2. ภาคกลางตอนบน 1 (0.28)
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด 3 ลําดับแรก

สูงสุด (ร้อยละ)

ต่ําสุด (ร้อยละ)

1. กาฬสินธุ์ (65.45)

1. ชัยภูมิ (0.87)

2. มุกดาหาร (54.65)

2. นครศรีธรรมราช (1.69)

3. อ่างทอง (46.25)

3. ปทุมธานี (2.09)

3. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (0.38)

ตอนบน 1 (6.40)
ที่มา : ระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง

ค่าเป้าหมาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ที่ร้อยละ 93

หากพิจารณาถึงสาเหตุที่มีการเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากในช่วงครึ่งปีงบประมาณ
หลายจังหวัดได้ประสบอุทกภัย และมีปัญหาน้ําท่วมขังในหลายพื้นที่ จึงเป็นสาเหตุให้ยังไม่มีการดําเนิน
โครงการ ประกอบกับแผนการดําเนินโครงการส่วนใหญ่กําหนดดําเนินการในช่วงไตรมาสที่ 2 และไตร
มาสที่ 3 และบางโครงการก็กําหนดจะดําเนินการในช่วงไตรมาสที่ 4 จึงเป็นเหตุให้ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ
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ทั้งนี้ หากพิจารณาผลการเบิกจ่ายในภาพของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งอยู่ภายใต้
การกํากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้
ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จําแนกตาม อ.ก.น.จ. คณะที่ 1 - 5
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ที่

คณะ

1 คณะที่ 1
รองนายกรัฐมนตรี
(นายสุเทพ เทือกสุบรรณ)
2 คณะที่ 2
รองนายกรัฐมนตรี
(นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี)

ประเภท

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร/อนุมัคิ

ผลการเบิกจ่าย

ร้อยละเบิกจ่าย
ต่องบประมาณ

กลุ่มจังหวัด

1,450.09

18.27

1.26

จังหวัด

3,535.21

318.21

9.00

รวม

4,985.30

336.48

6.75

กลุ่มจังหวัด

920.24

48.94

5.32

2,242.24

264.82

11.81

3,162.48

313.76

9.92

823.93

30.78

3.74

จังหวัด
รวม

3 คณะที่ 3
กลุ่มจังหวัด
รองนายกรัฐมนตรี
(พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์) จังหวัด
รวม
4 คณะที่ 4
กลุ่มจังหวัด
รัฐมนตรีประจําสํานัก
จังหวัด
นายกรัฐมนตรี
(นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย)

2,007.51

261.28

13.02

2,831.44

292.06

10.31

849.72

23.62

2.78

2,087.69

145.55

6.97

รวม

2,937.41

169.17

5.76

1,194.02

46.61

3.90

5 คณะที่ 5
กลุ่มจังหวัด
รัฐมนตรีประจําสํานัก
จังหวัด
นายกรัฐมนตรี
(นายองอาจ คล้ามไพบูลย์)
รวม

2,889.38

555.63

19.23

4,083.40

602.24

14.75

รวมทั้งสิ้น

18,000.03

1,713.71

9.52
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ตารางแสดงสถิติผลการเบิกจ่ายสูงสุด/ต่ําสุด ในภาพรวม ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จําแนกตาม อ.ก.น.จ. คณะที่ 1 - 5
อนุกรรมการ
กลุ่มจังหวัด
จังหวัด
สูงสุด
ต่ําสุด
สูงสุด
ต่ําสุด
คณะที่ 1 : ภาคกลางและตะวันออก
กลางตอนบน 2
กลางตอนบน 1
อ่างทอง
ปทุมธานี
ร.นรม. (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ)
(2.84)
(0.28)
(46.25)
(2.09)
คณะที่ 2 : ภาคเหนือ
เหนือตอนบน 2
เหนือตอนล่าง 1
เชียงราย
อุตรดิตถ์
ร.นรม. (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี)
(8.19)
(3.69)
(21.90)
(4.18)
คณะที่ 3 : ภาคกลาง,
ตะวันออกเฉียงเหนือและเหนือ
ร.นรม. (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์)

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1
(6.40)

เหนือตอนล่าง 2
(0.40)

สุพรรณบุรี
(28.80)

หนองคาย
(3.02)

คณะที่ 4 : ภาคใต้
รมต.นร. (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย)

ใต้ชายแดน
(5.16)

ใต้ฝั่งอันดามัน
(0.38)

ตรัง
(11.29)

นครศรีธรรมราช
(1.69)

กาฬสินธุ์
(65.45)

ชัยภูมิ
(0.87)

คณะที่ 5 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รมต.นร. (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์)

ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง
ตอนล่าง
(9.24)
(0.15)

(1.1) รองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) กํากับดูแลจํานวน 5
กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย ภาคกลางตอนบน 1 ภาคกลางตอนบน 2 ภาคกลางตอนกลาง ภาคกลาง
ตอนล่าง 2 และภาคตะวันออก ได้รับการอนุมัติงบประมาณในวงเงินรวม 4,985.30 ล้านบาท มีผล
การเบิกจ่าย 336.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.75
กลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
คิดเป็นร้อยละ 2.84 และกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
คิดเป็นร้อยละ 0.28
จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ จังหวัดอ่างทอง คิดเป็นร้อยละ
46.25 และจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ จังหวัดปทุมธานี คิดเป็นร้อยละ 2.09
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 4)
(1.2) รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี ) กํ ากับดูแลจํานวน 3
กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย ภาคเหนือตอนบน 1 ภาคเหนือตอนบน 2 และภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้รับ
การอนุ มั ติ ง บประมาณในวงเงิ น รวม 3,162.48 ล้ า นบาท มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ย 313.75 ล้ า นบาท
คิดเป็นร้อยละ 9.92
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กลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
คิดเป็นร้อยละ 8.19 และกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
คิดเป็นร้อยละ 3.69
จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ จังหวัดเชียงราย คิดเป็นร้อยละ
21.90 และจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ จังหวัดอุตรดิตถ์ คิดเป็นร้อยละ 4.18
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 5)
(1.3) รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์) กํากับดูแลจํานวน 3
กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย ภาคกลางตอนล่าง 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 ได้รับการอนุมัติงบประมาณในวงเงินรวม 2,831.41 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 292.05
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.31
กลุ่ มจั งหวั ดที่ มี ผลการเบิ กจ่ ายสู งสุ ด คื อ กลุ่ มจั งหวั ดภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 คิดเป็นร้อยละ 6.40 และกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ
ภาคเหนือตอนล่าง 2 คิดเป็นร้อยละ 0.40
จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ จังหวัดสุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ
28.80 และจั ง หวั ด ที่ มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ยต่ํ า สุ ด คื อ จั ง หวั ด หนองคาย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.02
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 6)
(1.4) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) กํากับ
ดูแลจํานวน 3 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภาคใต้ฝั่งอันดามัน และภาคใต้ชายแดน
ได้รับการอนุมัติงบประมาณในวงเงินรวม 2,937.41 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 169.19 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 5.76
กลุ่ มจั งหวั ดที่ มี ผลการเบิ กจ่ ายสู งสุ ด คื อ กลุ่ มจั งหวั ดภาคใต้ ชายแดน
คิดเป็นร้อยละ 5.16 และกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
คิดเป็นร้อยละ 0.38
จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ จังหวัดตรัง คิดเป็นร้อยละ 11.29
และจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นร้อยละ 1.69
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 7)
(1.5) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์) กํากับ
ดูแลจํานวน 4 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้รับการ
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อนุ มั ติ ง บประมาณในวงเงิ น รวม 4,083.39 ล้ า นบาท มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ย 602.24 ล้ า นบาท
คิดเป็นร้อยละ 14.75
กลุ่ มจั งหวั ดที่ มี ผลการเบิ กจ่ ายสู งสุ ด คื อ กลุ่ มจั งหวั ดภาคตะวั นออก
เฉียงเหนือตอนกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.24 และกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 คิดเป็นร้อยละ 0.15
จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ คิดเป็นร้อยละ
65.45 และจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ จังหวัดชัยภูมิ คิดเป็นร้อยละ 0.87
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 8)
(2) การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ปัจจัยหนึ่งที่จะสะท้อนให้เห็นว่าการดําเนินงาน การบริหารจัดการ และ
การบูรณาการการทํางานของทุกภาคส่วน ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีประสิทธิภาพหรือไม่ เพียงใด
สามารถพิจารณาได้จากความซ้ําซ้อนของแผนงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และจากการติดตามประเมินผลของผู้ตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พบว่า หลายจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้มี
การเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ เนื่องจากโครงการมีความซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอื่น มีการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ หรือด้วยเหตุปัจจัยจาก
ความไม่พร้อมของโครงการ ทั้งในเรื่องของพื้นที่ดําเนินการ หรือกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นเหตุบ่งชี้ได้ว่า
ในการจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ยังขาดความพร้อมในการ
ดําเนินการ ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน และยังขาดการบูรณาการการทํางานระหว่างภาคส่วนต่างๆ
ทั้งส่วนราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจัง ซึ่งจากผลการตรวจ
ติดตามการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สรุปได้ดังนี้
 จากโครงการและวงเงิ น งบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวั ด ที่ได้รั บการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 3,054
โครงการ งบประมาณ 17,075.50 ล้านบาท มีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ
จํานวน 128 โครงการ งบประมาณ 210.34 ล้านบาท เมื่อเทียบสัดส่วนงบประมาณที่เสนอขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโครงการต่องบประมาณทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 1.23 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 9)
 กลุ่มจังหวัด
ไม่แก้ไข
จํานวน 12 กลุ่มจังหวัด
แก้ไขในสัดส่วนร้อยละ 10.01 – 20.00 จํานวน 2 กลุ่มจังหวัด
แก้ไขในสัดส่วนร้อยละ 20.01 –30.00
จํานวน 2 กลุ่มจังหวัด
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แก้ไขในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30.01
จํานวน 2 กลุ่มจังหวัด
เมื่อคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 11.07 โดยกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วน
การเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการสูงสุด คือ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 คิดเป็นร้อยละ
68.33 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 10)


จังหวัด
ไม่แก้ไข
จํานวน 49 จังหวัด
แก้ไขในสัดส่วนร้อยละ 0.01 – 10.00
จํานวน 13 จังหวัด
แก้ไขในสัดส่วนร้อยละ 10.01 – 20.00 จํานวน 3 จังหวัด
แก้ไขในสัดส่วนร้อยละ 20.01 – 30.00 จํานวน 9 จังหวัด
แก้ไขในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 30.01 จํานวน 1 จังหวัด
เมื่อคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 5.08 โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนการเสนอ
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการสูงสุด คือ จังหวัดสกลนคร คิดเป็นร้อยละ 51.12 (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสาร 11)
(3) การมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ในการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็น
ผู้ ป ระสานและสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว ม รวมทั้ ง เปิ ด โอกาสให้ ทุ ก ภาคส่ ว นได้ เ ข้ า มาร่ ว มในการกํ า หนด
ยุทธศาสตร์ การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และร่วมรับผิดชอบต่อการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีได้เชิญภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการติดตามและประเมินผล ในรูปแบบของการร่วมประชุมปรึกษาหารือ การตรวจติดตามใน
พื้นที่ และการทอดแบบสอบถาม เพื่อนําข้อมูลที่ได้รับทราบจากภาคส่วนต่างๆ มาประเมินระดับการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยผลการประเมินนี้ เป็นการประเมินเฉพาะระดับการเข้ามามี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ยังมิได้หมายความรวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการมีส่วนร่วม
โดยสรุปผลการประเมินได้ดังนี้
กลุ่มจังหวัด
มีส่วนร่วมในระดับน้อยกว่าร้อยละ 60.01 จํานวน 2 กลุ่มจังหวัด
มีส่วนร่วมในระดับร้อยละ 60.01 –80.00 จํานวน 4 กลุ่มจังหวัด
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มีส่วนร่วมในระดับร้อยละ 80.01 –100.00 จํานวน 12 กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดที่มีผลการประเมินระดับการมีส่วนร่วมสูงสุด ได้แก่ กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และกลุ่มจั งหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 อยู่ที่ค่าร้อยละ 100.00
สําหรับกลุ่มจังหวัดที่มีผลการประเมินระดับการมีส่วนร่วมต่ําสุด อยู่ที่ค่าร้อยละ 20.00 คือ กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 12)
จังหวัด
มีส่วนร่วมในระดับน้อยกว่าร้อยละ 60.01 จํานวน 8 จังหวัด
มีส่วนร่วมในระดับร้อยละ 60.01 –80.00 จํานวน 17 จังหวัด
มีส่วนร่วมในระดับร้อยละ 80.01 –100.00 จํานวน 50 จังหวัด
จังหวัดที่มีผลการประเมินระดับการมีส่วนร่วมสูงสุด อยู่ที่ค่าร้อยละ 100.00
มีจํานวน 33 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง ภูเก็ต ตรัง
สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี หนองบัวลําภู นครราชสีมา บุรีรัมย์ อํานาจเจริญ แม่ฮ่องสอน ลําพูน
ลําปาง เชียงราย แพร่ สุโขทัย นครสวรรค์ และกําแพงเพชร สําหรับจังหวัดที่มีผลการประเมินระดับ
การมีส่วนร่วมต่ําสุด อยู่ที่ค่าร้อยละ 19.05 คือ จังหวัดอุตรดิตถ์ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 13)
(4) โครงการในประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ สํ า คั ญ 2 ลํ า ดั บ แรก ของแผนพั ฒ นา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
ในการติ ด ตามและประเมิ นผลการดํ าเนิ นการตามแผนพั ฒนาจัง หวั ดและ
กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีได้มุ่งเน้นการเร่งรัด ติดตามและ
ประเมินผลไปที่โครงการสําคัญในประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ลําดับแรก ของแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
จังหวัด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 14) โดยสรุปผลการประเมินได้ดังนี้
กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 มีโครงการที่บรรจุอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์สําคัญ 2 ลําดับแรก รวมทั้งสิ้น จํานวน 187 โครงการ
งบประมาณ 3,739.27 ล้ านบาท พบว่ า ปั จจุ บั นอยู่ ระหว่ างดํ าเนิ นงานโครงการ แต่ ยั งไม่ แล้ วเสร็ จ
เนื่องจากยังอยู่ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 15)
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จังหวัด
ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ
จํานวน 61 จังหวัด
ดําเนินการแล้วเสร็จ น้อยกว่าร้อยละ 10.01
จํานวน 12 จังหวัด
ดําเนินการแล้วเสร็จ มากกว่าร้อยละ 10.01
จํานวน 2 จังหวัด
จั ง หวั ด มี โ ครงการที่ บ รรจุ อ ยู่ ใ นประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ สํ า คั ญ 2 ลํ า ดั บ แรก
รวมทั้งสิ้น 1,772 โครงการ งบประมาณ 7,987.91 ล้านบาท มีโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 54 โครงการ
งบประมาณ 87.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.10 โดยจังหวัดที่มีผลการดําเนินการแล้วเสร็จ สูงสุด คือ
จังหวัดมุกดาหาร โดยมีโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์สําคัญ 2 ลําดับแรก จํานวน 50 โครงการ
งบประมาณ 99.56 ล้านบาท ดําเนินการแล้วเสร็จ 24 โครงการ งบประมาณ 44.78 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 44.98 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 16)
3.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้กําหนด
ปัจจัยสําหรับประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาดณ พ.ศ. 2554 และการบริหารงาน
งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ 4 ตัวชี้วัด ดังนี้
 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ร้อยละ 30
 ร้อยละของการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ร้อยละ 30
 ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 20
 ร้อยละของโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์สําคัญ 2 ลําดับแรกของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ดําเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 20
เมื่อนําผลการตรวจติดตามทั้ง 4 ตัวชี้วัด มาคํานวณตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่กําหนด
แล้ว สรุปผลการประเมินได้ดังนี้
กลุ่มจังหวัด
 กลุ่มจังหวัดมีผลการประเมินประสิทธิภาพของกลุ่มจังหวัด สรุปได้ดังนี้
กลุ่มจังหวัดที่มีค่าน้อยกว่า ร้อยละ 40.00
จํานวน 2 กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดที่มีค่าร้อยละ 40.01 – 50.00
จํานวน 8 กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดที่มีค่ามากกว่าร้อยละ 50.00
จํานวน 8 กลุ่มจังหวัด

14


กลุ่มจังหวัดที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพสูงสุด คือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 อยู่ที่ค่าร้อยละ 52.46 และกลุ่มจังหวัดที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพต่ําสุด คือ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อยู่ที่ค่าร้อยละ 17.82
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 17)
จังหวัด
 การประเมินประสิทธิภาพจังหวัด สรุปได้ดังนี้
จังหวัดที่มีค่าน้อยกว่า ร้อยละ 40.00
จํานวน 7 จังหวัด
จังหวัดที่มีค่าร้อยละ 40.01 – 50.00
จํานวน 30 จังหวัด
จังหวัดที่มีค่าร้อยละ 50.01 – 60.00
จํานวน 35 จังหวัด
จังหวัดที่มีค่ามากกว่าร้อยละ 60.00
จํานวน 3 จังหวัด
 จังหวัดที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพสูงสุด คือ จังหวัดมุกดาหาร อยู่ที่ค่าร้อยละ
70.09 และจังหวัดที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพต่ําสุด คือ จังหวัดปทุมธานี อยู่ที่ค่าร้อยละ 30.02
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 18)
ทั้งนี้ หากพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพในภาพของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้
ตารางแสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
อนุกรรมการ
คณะที่ 1 : ภาคกลาง, ตะวันออก
ร.นรม. (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ)
คณะที่ 2 : ภาคเหนือ
ร.นรม. (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี)
คณะที่ 3 : ภาคกลาง,
ตะวันออกเฉียงเหนือ,เหนือ

ร.นรม. (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์)
คณะที่ 4 : ภาคใต้
รมต.นร. (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย)

กลุ่มจังหวัด
สูงสุด
กลาง
ตอนบน 2
(50.85)
เหนือ
ตอนบน 2
(52.46)
เหนือ
ตอนล่าง 2
(50.84)

จังหวัด
ต่ําสุด
กลาง
ตอนล่าง 2
(21.4)
เหนือ
ตอนล่าง 1
(17.82)
กลาง
ตอนล่าง 1
(45.05)

ภาคใต้
ใต้
ชายแดน
ฝั่งอ่าวไทย
(51.55)
(42.72)
คณะที่ 5 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ
รมต.นร. (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์)
ตอนล่าง 1
ตอนกลาง
(48.45)
(42.23)

สูงสุด
อ่างทอง
(63.87)

ต่ําสุด
ปทุมธานี
(30.02)

เชียงราย
(56.57)

อุตรดิตถ์
(34.85)

สุพรรณบุรี
(59.36)

ราชบุรี
(41.25)

ตรัง
(53.39)

สุราษฎร์ธานี
(39.43)

มุกดาหาร
(70.10)

สกลนคร
(37.72)
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(1) รองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) กํากับดูแลจํานวน 5
กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย ภาคกลางตอนบน 1 ภาคกลางตอนบน 2 ภาคกลางตอนกลาง ภาคกลาง
ตอนล่าง 2 และภาคตะวันออก
 กลุ่ ม จั ง หวั ดที่ มี ผ ลการประเมิ นประสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด คื อ กลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคกลางตอนบน 2 อยู่ที่ค่าร้อยละ 50.85 และกลุ่มจังหวัดที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพต่ําสุด คือ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 อยู่ที่ค่าร้อยละ 21.14
 จั ง หวั ด ที่ มี ผ ลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด คื อ จั ง หวั ด อ่ า งทอง
อยู่ที่ค่าร้อยละ 63.87 และจังหวัดที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพต่ําสุด คือ จังหวัดปทุมธานี อยู่ที่ค่า
ร้อยละ 30.02
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 19)
(2) รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) กํากับดูแลจํานวนจํานวน 3
กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย ภาคเหนือตอนบน 1 ภาคเหนือตอนบน 2 และภาคเหนือตอนล่าง 1
 กลุ่ ม จั ง หวั ดที่ มี ผ ลการประเมิ นประสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด คื อ กลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบน 2 อยู่ที่ค่าร้อยละ 52.46 และกลุ่มจังหวัดที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพต่ําสุด คือ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อยู่ที่ค่าร้อยละ 17.82
 จั ง หวั ด ที่ มี ผ ลการประเมิ นประสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด คื อ จั ง หวั ด เชี ย งราย
อยู่ที่ค่าร้อยละ 56.57 และจังหวัดที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพต่ําสุด คือ จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ที่ค่า
ร้อยละ 34.85
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 20)
(3) รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์) กํากับดูแลจํานวน 3
กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย ภาคกลางตอนล่าง 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และภาคเหนือ
ตอนล่าง 2
 กลุ่ ม จั ง หวั ดที่ มี ผ ลการประเมิ น ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด คื อ กลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 อยู่ที่ค่าร้อยละ 50.84 และกลุ่มจังหวัดที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพต่ําสุด คือ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 อยู่ที่ค่าร้อยละ 45.05
 จั งหวั ดที่ มี ผลการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด คื อ จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี
อยู่ที่ค่าร้อยละ 59.36 และจังหวัดที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพต่ําสุด คือ จังหวัดราชบุรี อยู่ที่ค่า
ร้อยละ 41.25
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 21)
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(4) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) กํากับ
ดูแลจํานวน 3 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภาคใต้ฝั่งอันดามัน และภาคใต้ชายแดน
 กลุ่ ม จั ง หวั ดที่ มี ผ ลการประเมิ นประสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด คื อ กลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคใต้ชายแดน อยู่ที่ค่าร้อยละ 51.55 และกลุ่มจังหวัดที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพต่ําสุด คือ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย อยู่ที่ค่าร้อยละ 42.72
 จั ง หวั ด ที่ มี ผ ลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด คื อ จั ง หวั ด ตรั ง
อยู่ที่ค่าร้อยละ 53.39 และจังหวัดที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพต่ําสุด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ที่ค่า
ร้อยละ 39.43
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 22)
(5) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์) กํากับ
ดูแลจํานวน 4 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
 กลุ่ ม จั ง หวั ดที่ มี ผ ลการประเมิ น ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด คื อ กลุ่ ม จั ง หวั ด
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 อยู่ที่ค่าร้อยละ 48.45 และกลุ่มจังหวัดที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพ
ต่ําสุด คือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง อยู่ที่ค่าร้อยละ 42.23
 จั งหวั ดที่ มี ผลการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด คื อ จั งหวั ดมุ กดาหาร
อยู่ ที่ ค่ า ร้ อยละ 70.10 และจั งหวั ดที่ มี ผลการประเมิ น ประสิ ทธิ ภาพต่ํ าสุ ด คื อ จั งหวั ดสกลนคร
อยู่ที่ค่าร้อยละ 37.72
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 23)
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บทที่ 4
ปัญหาและเหตุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

ในการตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้พบปัญหาอุปสรรคใน
การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งจากการรับฟังรายงาน และจากการ
ตรวจติ ดตามการดํา เนิน การในพื้ น ที่ มีป ระเด็ นปั ญ หาอุ ปสรรคสํ าคั ญ และข้อ สั งเกตที่ มี เหตุ ปัจ จั ย
ที่จําเป็นต้องกําหนดแนวทางเร่งรัดจัดการ โดยสรุปดังนี้
ปัญหาอุปสรรคที่ได้รับการสะท้อนจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(1) จังหวัด/กลุ่มจังหวัดไม่ได้รับแจ้งการได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณจากส่วนราชการส่วนกลาง และการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือได้รับแจ้งเพียงบางหน่วยงาน ทําให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดไม่สามารถที่จะบูรณาการ
โครงการ/งบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างมีทิศทาง และสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง (เขต 1, 2, 10, 11, 12)
(2) ความล่าช้าในการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ เนื่องจากการเสนอขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด กิจกรรม หมวดเงินงบประมาณ หรือชื่อโครงการ ต้องดําเนินการขออนุมัติต่อ
ก.น.จ. และคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสํานักงบประมาณ ซึ่งระยะเวลาและขั้นตอนการเสนอขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงใช้เวลานาน ส่งผลให้การดําเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณต้องล่าช้าออกไป
(เขต 2, 3, 4, 5, 10, 13, 16, 17 และ 18)
(3) การเบิ กจ่ ายงบประมาณของกลุ่ มจั งหวั ด ในทางปฏิ บั ติ ยั งไม่ มี ความชั ดเจนว่ า
ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบอํานาจจะมอบอํานาจต่อให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายแทนได้หรือไม่
และกรณีมีกิจกรรมที่ดาํ เนินการในหลายจังหวัด การเบิกจ่ายงบประมาณต้องขออนุมัติจากสํานักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดต้องใช้เวลานานในการดําเนินการตามขั้นตอน ส่งผลให้การดําเนินโครงการล่าช้า
(เขต 4, 5)
(4) การใช้เงินเหลือจ่ายจากการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
จั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด สามารถขออนุ มั ติ เ พื่ อ นํ า ไปดํ า เนิ น การเฉพาะโครงการในลํ า ดั บ ที่ ๒
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีเท่านั้น ไม่สามารถนําไปดําเนินโครงการใหม่ หรือโครงการฉุกเฉิน
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จําเป็นเร่งด่วน หรือโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้ รวมทั้งไม่สามารถ
นําไปชําระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชําระได้ นอกจากนี้ ขั้นตอนการขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายยังใช้เวลา
ดําเนินการนาน (เขต 5, 7, 10, 13, 17)
(5) ขอบเขตการใช้จ่ายงบบริหารจัดการของจังหวัด ๑๐ ล้านบาท และกลุ่มจังหวัด
๕ ล้านบาท ซึ่ง ก.น.จ. กําหนดกรอบการใช้จ่ายเฉพาะเกี่ยวกับการจัดประชุมหารือเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
จัง หวั ด กั บภาคส่ วนต่ างๆ การจั ดประชุ ม ก.บ.ก./ก.บ.จ. การเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ เพื่ อให้ ความรู้
ความเข้าใจแก่ภาคส่ วนต่ างๆ เพื่อ เข้า มามีส่ว นร่ วมในการจัดทํ าแผน รวมทั้ งเพื่อสนับ สนุน ในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผนหรือการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการติดตาม
ประเมินผล ไม่สามารถนําไปใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ (เขต 7, 10,
13)
(6) รายได้ที่เกิดจากการดําเนินโครงการ จังหวัด/กลุ่มจังหวัดไม่สามารถนําเงินรายได้ที่
เกิดจากการจําหน่ายผลผลิตจากการดําเนินโครงการไปใช้ในการบริหารจัดการโครงการได้ ต้องนําเงิน
รายได้ส่งคืนคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน (เขต 10, 13)
(7) การจั ด สรรงบประมาณล่ า ช้ า ทํ า ให้ ต้ อ งปรั บ ช่ ว งเวลาในแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีใหม่ หรือปรับเปลี่ยนโครงการเพื่อให้สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ ส่งผลให้
กลุ่มเป้าหมายของโครงการขาดความเชื่อมั่นในหน่วยงานภาครัฐ (เขต 16)
(8) ระยะเวลาการจั ด ทํ า แผนของจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด เนื่ อ งจาก ก.น.จ.
ได้กําหนดให้ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นช่วงเวลาเดียวกัน
ทําให้บุคลากรที่จะต้องเข้าร่วมในกระบวนการจัดทําแผนทั้งของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัด ไม่สามารถ
เข้าร่วมในกระบวนการจัดทําแผนได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องแบ่งเวลาให้กับการจัดทําแผนทั้ง ๒
แผน ในช่วงเดียวกัน (เขต 17 และ 18)
(9) สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและไม่มีบุคลากรด้าน
การเงิน ทําให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ขาดความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ และ
การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการของกลุ่มจังหวัดต้องอาศัยบุคลากรของจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสํานัก
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการแทน (เขต 16, 17 และ 18)
(10) การไม่บรรจุโครงการที่เป็นความต้องการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งต้องอาศัย
งบประมาณของส่วนราชการส่วนกลางไว้ในแผนงานของส่วนราชการส่วนกลาง ส่งผลให้จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด (เขต 15 และ 18)
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ข้อสังเกตจากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
(1) การดําเนินโครงการในพื้นที่ของเอกชน กรณีกิจกรรมของโครงการมีการสร้างสิ่งปลูก
สร้างในที่ดินของเอกชน ซึ่งผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินได้อนุญาตให้ก่อสร้างในที่ดินได้ แต่มิได้
ดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการหรืออุทิศให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ เช่น
โครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า บ้านม่วงไข่ ตําบลม่วงคํา อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร และ
โครงการฝายห้วยไผ่ ตําบลดอนจาน อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ เป็นต้น หากในอนาคตเจ้าของ
ที่ดินเปลี่ยนใจหรือทายาทไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ ควรจะมีการกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว (เขต 7, 11, 12)
(2) กลุ่มเป้าหมายของบางโครงการเป็นองค์กรที่มีรายได้ เนื่องจากการดําเนินกิจกรรม
ขององค์กรเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลเฉพาะกลุ่ม และมีการแบ่งปันผลกําไรให้กับผู้ที่เป็นสมาชิก
เท่านั้น มิได้เป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
นอกจากนี้ องค์กรดังกล่าวอาจไม่มีการบริหารงบประมาณอย่างรัดกุมรอบคอบ เนื่องจากมิได้รู้สึกถึง
ความเป็นเจ้าของงบประมาณ เพราะไม่ได้นําเงินขององค์กรมาสมทบด้วย (เขต 7)
(3) การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า ในพื้ น ที่ น้ํ า จื ด ตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี คํ า สั่ ง สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ที่ 6/2553 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด มี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง ตามความในมาตรา 8 วรรคหนึ่ ง
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อระงับการใช้ความ
เค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ในพื้นที่น้ําจืด ในเขตกรุงเทพมหานคร และในเขตท้องที่จังหวัดนั้นๆ
แล้วแต่กรณี ซึ่งในการสั่งระงับหากกําลังอยู่ในระหว่างช่วงของการเพาะเลี้ยงให้ดําเนินการได้ในแต่ละ
ช่วงและจับสัตว์น้ําให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันที่ออกคําสั่ง ทั้งนี้ ให้ยกเว้นการเลี้ยง
สัตว์น้ําในโรงเพาะฟักสัตว์น้ํา บ่อเลี้ยงสัตว์น้ําของทางราชการ และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําที่มีอยู่แล้ว
ในปัจจุบัน โดยไม่ให้มีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นและต้องจัดให้มีระบบการบําบัดและควบคุมการปล่อยน้ําทิ้ง
ตลอดจนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย
แต่จากการตรวจติดตามพบว่า ส่วนราชการยังคงมีการดําเนินโครงการเพิ่มพูนสัตว์น้ําในแหล่งน้ํา
ธรรมชาติและพัฒนาระบบการผลิตทางการประมงที่ดี (GAP ของสัตว์น้ํา) (โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของจังหวัดนครปฐม) และโครงการพัฒนาระบบการผลิตและรับรองฟาร์มสัตว์น้ํา
(โครงการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1) จึงอาจเป็นการขัดต่อคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว
(เขต 4 , 5)
(4) การบู ร ณาการโครงการภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด ยั ง ไม่ ค่ อ ยให้
ความสําคัญกับการบูรณาการและประสานเชื่อมโยงการดําเนินโครงการภายใต้ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (value
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chain) ของประเด็นยุทธศาสตร์ ยังคงเป็นการดําเนินการตามภารกิจที่รับผิดชอบ มิได้นําโครงการมา
บูรณาการเพื่ อต่อ ยอดหรือ เติม เต็ มในส่ วนที่ ขาดเพื่อ ให้ เกิด การพั ฒนาและเพิ่ม มูล ค่าของโครงการ
(เขต 10, 14)
ข้อสังเกตจากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
(1) การพิจารณาถึงขอบเขตของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
โดยที่แผนพัฒนาจังหวัดเป็นแผนที่มงุ่ ไปสู่การพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวมที่ครอบคลุม
การพัฒนาทุกมิติทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง การอนุรักษ์/ฟื้นฟู/
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การสร้าง
โอกาสและอาชี พเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในจั งหวัด ในขณะที่ขอบเขตของ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเป็นแผนที่มุ่งไปสู่การพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของกลุ่มจังหวัดและนําไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กับ
กลุ่มจังหวัด หากแต่ตามข้อเท็จจริงจากการตรวจติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัด/กลุ่มจังหวัดใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กําหนดไว้เป็นตัวตั้งในการ
จัดทําแผนงาน/โครงการ และคําของบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กําหนดไว้ ซึ่งยัง
ไม่ ค รอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง โดยมี บ างจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ ไ ม่ มี แ ผนงาน/โครงการและ
งบประมาณที่ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาในมิติแต่ละด้าน เช่น มิติการพัฒนาด้านสังคม ไม่มีโครงการ
ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน แต่ส่วนใหญ่เป็นโครงการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งตามหลักของการบูรณาการการพัฒนาจะต้องมองภาพจังหวัดเป็น
“พื้นที่ (Area)” ที่จะต้องบูรณาการการพัฒนาทั้งจากแผนระดับ Function ระดับท้องถิ่น (Local) และ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้สอดคล้องกัน ดังนั้น ในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด หน่วยงานระดับกรม/กระทรวง (ในฐานะระดับ Function) จะต้องนําแผนพัฒนา
จั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด ไปพิ จ ารณาให้ ก ารสนั บ สนุ น ในสิ่ ง ที่ จั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด ไม่ ไ ด้ ทํ า หรื อ ทํ า ไม่ ไ ด้
ในขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องนําแผนพัฒนาจังหวัดไปพิจารณาเพื่อสนับสนุนในส่วน
ที่จังหวัดไม่ได้เสนอหรือภารกิจนั้นๆ เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นไป
ตามหลักการที่วางไว้วา่ แผนพัฒนาจังหวัดเป็นแผนพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นองค์รวม ซึ่งเป็นไปตามที่บัญญัติไว้
ในมาตรา 53/1 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
และ มาตรา 19 วรรคท้าย แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. 2551 ที่บัญญัติไว้ว่า “เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดําเนินกิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ
ทั้งปวงที่กระทําในพื้นที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว”
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(2) ความสอดคล้องเชื่อ มโยงและความเป็ นเหตุเป็น ผลของแผนพัฒนาจัง หวัด/กลุ่ ม
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสังเกตว่า ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดควรคํานึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายสําคัญ
เร่งด่วน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค รวมถึงยุทธศาสตร์
รายสาขา รวมทั้งความสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ เป็นสิ่งที่จะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง โดยมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านนโยบาย
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค และแผนพัฒนารายสาขา ซึ่งได้แก่
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งในระดับส่วนกลางและและระดับภาค
จะต้องทําหน้าที่เป็นผู้ประสาน/ให้คําแนะนํา ให้เกิดความเชื่อมโยงดังกล่าว โดยเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่
เริ่มการจัดทําแผนและการทบทวนแผน
(3) ประเด็นองค์ประกอบของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ จังหวัด/กลุ่มจังหวัดต้อง
คํานึงถึงและให้ความสําคัญกับระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผน คือการสังเคราะห์ข้อมูล (Data) ให้เป็น
ข้อมูลสารสนเทศ (Information) คือ ควรเป็นข้อมูลที่สามารถบ่งชี้หรือระบุได้อย่างชัดเจนว่า สภาพ
ปัญหาเป็นอย่างไร และสามารถบอกได้ว่าจะแก้ไขปัญหาหรือลดปัญหานัน้ ได้อย่างไร และมีการจัดลําดับ
ความสําคัญเร่งด่วนของปัญหาที่จะต้องรีบเข้าไปแก้ไข ซึ่งจะนําไปสู่การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และ
แผนงาน/โครงการ ได้อย่างชัดเจนต่อไป
(4) การให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบและกระบวนการจัดทําแผนฯ บนพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ข้อมูล และการมีส่วนร่วม มีประเด็นที่ควรพิจารณาพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ได้แก่
(4.1) รูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ ควรมีการบูรณาการที่
ชัดเจนทั้งในระดับแนวดิ่ง (Vertical) ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างพื้นที่ ภารกิจ และนโยบายของรัฐ
และการบูรณาการในแนวระนาบ (Horizontal) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแผนระดับต่างๆ ในพื้นที่
ตั้งแต่แผนชุมชน แผนท้องถิ่น/อําเภอ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทุกระดับ
(4.2) การนําแนวคิดเรื่อง “ห่วงโซ่คุณค่า” (Value Chain) มาใช้เป็นเครื่องมือ
สําหรับการบูรณาการจัดทําแผนทั้งแนวดิ่งและแนวขวางเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การวิเคราะห์และจัดทําแผนฯ
มีความชัดเจนและมีความเป็นเหตุเป็นผลยิ่งขึ้น โดยผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนร่วมและ
วิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่างๆ
(4.3) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและการ
วิเคราะห์คําของบประมาณ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
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เกิดขึ้นตามกลไกของระบบการจัดทําแผนฯ ที่กําหนดให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ
นํายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ ไปเป็นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาใน
ระดับรองลงไป ดังนั้น จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ควรมีกระบวนการในการถ่ายทอด ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ค่า
เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จไปสู่หน่วยจัดทําแผนระดับรองให้ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ในขณะเดียวกันต้องแจ้งยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ ของระดับ Area ไปสู่
ระดับ Function เพื่อเป็นข้อมูลในการบูรณาการงบประมาณ ในส่วนของคําของบประมาณ ระดับ
Function ควรแจ้งกรอบแผนที่จะดําเนินการพร้อมกรอบงบประมาณไปให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดทราบ
เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้งบประมาณที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดจะเสนอมีบทบาทเป็นงบประมาณที่จะไป
ต่อยอดหรือเติมเต็มแผนงานของระดับ Function ที่ดําเนินการในระดับพื้นที่
(4.4) ปัญหาที่นับว่ าเป็น จุดอ่อ นของกระบวนการการจัดทํา แผนพั ฒนาจั งหวัด /
กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและคําของบประมาณ คือวิธีคิดและ
ขีดความสามารถของผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนฯ ที่อาจมีข้อจํากัดด้านทักษะของการ
สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม และความเข้าใจเรื่องการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
แบบองค์รวม และภาคีภาคประชาชนควรได้รับข้อมูลและการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและ
จัดทําแผนมากขึ้น ในประเด็นนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อเสนอแนะต่อจังหวัดในการ
ให้ความสําคัญและจริงจังกับการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและ
จัดทําแผนฯ ให้มีทักษะในการจัดการกระบวนการการมีส่วนร่วมและการเป็นวิทยากรกระบวนการพัฒนา
และปรับปรุงข้อมูลและการจัดตั้งทีมงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจขอรับการสนับสนุนวิทยากร
จากส่วนกลางหรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่
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บทที่ 5
ข้อเสนอแนะจากการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการในระดับนโยบาย

จากปัญหาอุปสรรค ข้อสังเกต และเหตุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการที่ประเมินได้จากการตรวจติดตามและการปรึกษาหารือร่วมกับภาคส่วนที่
เกี่ ย วข้ อ งในจั ง หวั ด ได้ แ ก่ คณะกรรมการบริ ห ารงานจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด (ก.บ.จ./ก.บ.ก.)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) คณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนจังหวัด (กรอ.จังหวัด)
และที่ป รึกษาผู้ ตรวจราชการภาคประชาชน ซึ่ งในหลายส่ วนได้มี ข้อ คิดเห็น จากประชาชนและ
ผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ได้นํามาประกอบการพิจารณาในการให้ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี้
5.1 ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
5.1.1 แม้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 29 วรรคแรก และวรรคสาม จะกําหนดไว้ว่า “ในกรณีที่ส่วนราชการใด
มีหน้าที่ดําเนินการในเรื่องใดและได้รับงบประมาณรายจ่ายประจําปีสําหรับดําเนินการในเรื่องนั้นตาม
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด ให้ส่วนราชการนั้นแจ้งการได้รับการ
จั ด สรรงบประมาณในเรื่ อ งดั ง กล่ า วให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีมีผลใช้บังคับ และให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้ง
การจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีมีผลใช้บังคับ”
แต่จากการตรวจติดตามยังคงพบว่า จังหวัด/กลุ่มจังหวัดไม่ได้รับแจ้งการ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณจากส่วนราชการส่วนกลาง และการจัดสรร
งบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือได้รับแจ้งเพียงบางหน่วยงาน
ซึ่งอาจเกิดจากการที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมิได้มีการกําหนดบทลงโทษแก่ส่วนราชการที่ไม่ดาํ เนินการ
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ส่วนราชการจึงไม่ให้ความสําคัญกับการดําเนินการตามที่กฎหมาย
กําหนด
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ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ พ ระราชกฤษฎี ก าตามมาตรา 29 ดั ง กล่ า ว
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากส่วนราชการไม่ดําเนินการตามที่พระราชกฤษฎีกากําหนดจะมีผล
ต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จึงเห็นควรที่จะมีการกําหนดตัวชี้วัดของหน่วยงาน
ต่างๆ ในเรื่องการแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสามสิบวันนับ
แต่ วั นที่ พ ระราชบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี มี ผลใช้บั ง คับ หรื อกํ า หนดมาตรการและ
แนวทางปฏิ บั ติ ต ามมาตรา 29 ให้ ชั ด เจนและแสดงผลในทางปฏิ บั ติ ไ ด้ ก็ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ ก าร
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการมากขึ้น (เขต 14)
5.1.2 จากประเด็นปัญหาที่ตรวจพบว่า ในการดําเนินโครงการของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด ที่มีลักษณะเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้เสริม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน บางโครงการอาจมีเงินรายได้ที่เกิดขึ้นจากการจําหน่ายผลผลิตของโครงการ
ซึ่งตามนัยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กําหนดให้ส่วน
ราชการต้องนําส่งเงินนั้นเป็นรายได้แผ่นดิน จึงทําให้โครงการไม่มีต้นทุนในการดําเนินงานให้เกิดความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน มีการพัฒนาหรือต่อยอดโครงการให้เกิดมูลค่าเพิ่ม อันจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก.น.จ. ควรให้มีการศึกษาความเป็นไปได้และกําหนดหลักเกณฑ์แนวทาง
ดํา เนิ น การในกรณี ดั ง กล่า ว เพื่ อ ขอให้ ก ระทรวงการคลั งมี ข้ อ บั ง คั บ ให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายเก็ บ เงิ น รายได้ที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการดํา เนิ น โครงการของจั ง หวั ด /
กลุ่มจังหวัด ไว้ใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ (เขต 10, 13)
5.1.3 แม้ ต ามรายละเอี ย ดหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาคุ ณ ภาพแผนพั ฒ นาและ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จะกําหนดเงื่อนไขในเรื่องของความพร้อมที่จะ
ดําเนินโครงการในเรื่องพื้นที่ไว้ก็ตาม แต่จากการตรวจติดตามพบว่า โครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ที่มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ดินของเอกชน ซึ่งผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินได้อนุญาตให้ก่อสร้างใน
ที่ดินได้ แต่มิได้ ดําเนิ นการโอนกรรมสิ ทธิ์ที่ดิ นให้แ ก่หน่ว ยงานเจ้าของโครงการหรือ อุทิศให้เป็น ที่
สาธารณประโยชน์ ซึ่งอาจมีปัญหาข้อพิพาทในที่ดินเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน
ปัญหาในกรณีดังกล่าว จึงเห็นควรที่ ก.น.จ. กําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการจัดทําโครงการของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ดินของเอกชนให้ชัดเจน เช่น การมีหนังสือแสดง
เจตจํานงในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือมีหนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษร
ประกอบการจัดทําคําของบประมาณ เป็นต้น (เขต 7, 11, 12)
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5.2 ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
5.2.1 การบูรณาการและการเชื่อมโยงแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
โดยเหตุที่การพัฒนาในระดับพื้นที่ (Area) ซึ่งปัจจุบันมีแผนพัฒนาอยู่หลาย
แผนหลายระดับ และอยู่ในความรับผิดชอบของหลายส่วนราชการ/หน่วยงาน ในฐานะผู้สนับสนุน
การขับเคลื่อนในระดับนโยบายโดยผ่านจังหวัด อําเภอ คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป สภาพปัญหาคือแผนดังกล่าวยังขาดการบูรณาการและการประสานเชื่อมโยงที่ดี
และมักเกิดความซ้ําซ้อนในการดําเนินโครงการหรือดําเนินโครงการไม่สอดคล้องกัน ทําให้การพัฒนา
จังหวัดและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนขาดประสิทธิภาพหรืออาจไม่
บรรลุผลสําเร็จเท่าที่ควรจะเป็น จึงเป็นความสําคัญและจําเป็นที่จะต้องผลักดันให้เกิดการบูรณาการแผน
แต่ละแผนแต่ละระดับให้เชื่อมโยงกันและเกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้การพัฒนาจังหวัด
เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 53/1 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และ มาตรา 19 วรรคท้าย แห่งพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ที่บัญญัติไว้ในลักษณะเดียวกัน ว่า “เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนา
จังหวัดแล้ว การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดําเนินกิจการของ
ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระทําในพื้นที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ดังกล่าว”
ดังนั้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการเชื่อมโยงแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
อย่างแท้จริง จึงควรกําหนดให้มีกระบวนการบูรณาการและการเชื่อมโยงแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ให้มี
ความชัดเจนดังนี้
(1) การเชื่อมโยงยุท ธศาสตร์หรื อกรอบแนวทางการพั ฒนาให้เป็น ไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยจังหวัดควรกําหนดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์หรือกรอบแนวทางการพัฒนาให้
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตลอดจนสภาวะ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม และความต้องการของประชาชนในขณะนั้น แล้วแจ้งกรอบการพัฒนา
ดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะหน่วยงานประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ ระดับจังหวัด และส่ง
ให้อําเภอเพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ดําเนินการในห้วงเดือนตุลาคม –
พฤศจิกายน)
(2) การนํายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมาปรับให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
เพื่ อ กํ า หนดเป็ น กรอบแนวทางการพั ฒ นาของอํ า เภอ และให้ ชุ ม ชนเริ่ ม จั ด ทํ า แผนชุ ม ชน ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาและประชาชนในพื้นที่ (ดําเนินการในห้วงเดือนพฤศจิกายน –
มกราคม)
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(3) เป็นการปรับความเหมาะสมและความสมบูรณ์ของแผนชุมชน ซึ่งใน
แผนจะมีความชัดเจนในเรื่องของประเภทปัญหาที่ต้องการแก้ไข โดยแยกเป็นปัญหาที่ชุมชนแก้ไขได้เอง
ปัญหาที่ชุมชนดําเนินการแก้ไขร่วมกับส่วนราชการ/หน่วยงาน และปัญหาที่ต้องขอรับการสนับสนุนการ
แก้ ไ ขจากส่ ว นราชการทั้ ง หมด แล้ ว ส่ ง แผนชุ ม ชนให้ อปท. ในพื้ น ที่ รั บ ไปพิ จ ารณาในการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป (ดําเนินการในห้วงเดือนมกราคม – มีนาคม)
(4) อํ า เภอนํ า แผนชุ ม ชนไปสู่ ก ระบวนการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาอํ า เภอ
(ดําเนินการในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม) อปท. ในพื้นที่นําปัญหาความต้องการของประชาชนจาก
แผนชุมชนไปสู่กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (ดําเนินการในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน)
(5) เป็ น การนํ า แผนพั ฒ นาอํ า เภอเข้ า สู่ ก ระบวนการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา
จังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด ซึ่งดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
ดั ง นั้ น ในขั้ น ตอนนี้ การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด (กรณี เ ป็ น การทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัด) จะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน เพื่อนําไปจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีต่อไป
กรณีเป็นการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด (เพื่อจัดทําคําของบประมาณในปีนั้น) จะแล้ว
เสร็จภายในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ซึ่งจะทําให้มีเวลาเพียงพอต่อการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผน
ของ ก.น.จ. และคณะรัฐมนตรี และสามารถส่งแผนฯ ให้กับส่วนราชการกระทรวง กรม นําไปพิจารณา
เพื่อบรรจุเป็นแผนงาน/โครงการของส่วนราชการกระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสนับสนุนได้ทัน
ภายในเดือนมกราคม และส่งให้สํานักงบประมาณได้ทันภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์
จากแนวทางการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนดังกล่าว จะเป็นการดําเนินงาน
ในลักษณะการดําเนินงานทั้งจากบน สู่ล่าง (Top Down) และ ล่าง ขึ้นบน (Bottom Up) อันจะทําให้
การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ ก.น.จ. ที่จะกําหนดเป็นแนวทางดําเนินการต่อไป
5.2.2 การเพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.จ) ตามมาตรา 10 และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) ตาม
มาตรา 12 แห่งพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.
2551
เนื่องจากตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ได้กําหนดให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจหน้าที่เร่งรัดติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
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กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด และรายงานผลต่อ
ก.น.จ. อย่างน้อยปีละสองครั้ง ดังนั้น เพื่อให้การติดตามประเมินผลในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ การได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและจัดทําแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและ
ได้รับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อจํากัด และเสนอของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางเรื่องบาง
ประเด็นอาจแก้ไขได้โดยบทบาทอํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวง จึงเห็นควรเสนอต่อ ก.น.จ.
เพื่อให้พิจารณาเพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) ตามมาตรา
10 และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกฤษฏีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 โดยให้ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยเป็ น ที่ ป รึ ก ษาใน ก.บ.จ.และ ก.บ.ก. ทํ า ให้ ส ามารถเข้ า ร่ ว มการประชุ ม และ
ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. ได้ตามระเบียบกฎหมาย


