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คํานํา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
มาตรา 34 กําหนดให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
มีอํ านาจหน้า ที่เ ร่ง รั ด ติด ตาม และประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานตามแผนพั ฒนาจัง หวั ด แผนพัฒ นา
กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด
รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด เพื่อให้การบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการสัมฤทธิผล
ในกระบวนการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลดังกล่าว ได้ถูกนําไปกําหนดเป็นตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทั้งในส่วนของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐ มนตรี) และสํานัก งานปลั ดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย) ในเรื่องของ “ระดับความสําเร็จของการติดตาม ประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด” ซึ่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จะต้อง
จัดทําแผนการตรวจติดตาม ประเมินผลร่วมกัน มีการเร่งรัด ติดตาม ประเมินผลในพื้นที่ และมีการ
รายงานผลต่อคณะกรรมการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.) และ คณะกรรมการ
นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) โดยองค์ประกอบของรายงาน
จะต้องครบถ้วนตามที่กําหนด
ในการเร่ ง รั ด ติ ด ตาม ผลการปฏิ บั ติ ง านของจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหาร
งบประมาณประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือ ประสานงาน ให้ข้อแนะนําในระดับพื้นที่และ
จัดทํารายงานเป็นรายกลุ่มจังหวัดและรายจังหวัดในกลุ่มจังหวัด โดยแต่ละเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ
กลุ่มจังหวัด ได้นํารายงานขึ้นเผยแพร่บน website แล้ว รวม 2 ครั้ง/เขตตรวจราชการ คือ ในช่วง
เดือนเมษายนและเดือนกันยายน 2553
สํ า หรั บ รายงานประจํ า ปี ฉ บั บ นี้ เป็ น การประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
เพื่อให้การบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการสัมฤทธิผลโดยให้ประเมินผลใน 2 มิติ คือ
มิติของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และมิติประสิทธิภาพของการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการดังที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้
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ในส่วนที่เป็นผลพวงจากการเร่งรัด ติดตามผลในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการซึ่งอาจไม่สามารถ
มองเห็นได้และไม่ได้นําเสนอไว้ในรายงานฉบับนี้ คือ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดได้ดําเนินการร่วมกับกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั้ง 75 จังหวัด
สอดส่องการปฏิบัติภารกิจการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ในโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และให้ข้อเสนอแนะต่อ
การดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ควบคู่ไปกับการตรวจติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการและการบริหารงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยรวม

คณะทํางานสนับสนุนการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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บทที่ 1
การติดตาม ประเมินผล การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

1.1 ความเป็นมา
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ได้ กํ า หนดแนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
ในบทบัญญัติมาตรา 78 (2) ให้รัฐจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
ให้มีขอบเขต อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ และสนับสนุน
ให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ และมาตรา 87
(1) กําหนดให้รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น
(2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ได้มีข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ ดังนี้
มาตรา 52 วรรคสาม เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารงานแบบบู ร ณาการ
ในจั ง หวั ด หรื อ กลุ่ ม จั ง หวั ด ให้ จั ง หวั ด หรื อ กลุ่ ม จั ง หวั ด ยื่ น คํ า ขอจั ด ตั้ ง งบประมาณได้ ทั้ ง นี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีนี้ให้ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
มาตรา 53/1 ให้จังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด
ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มี
การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทําการอยู่ในจังหวัดไม่ว่า
จะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลางและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้งภาคประชาสังคมและผู้แทนภาคเอกชน

2

การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จํานวนและวิธีการสรรหา
ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ ว การจัด ทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดําเนินกิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งปวง
ที่กระทําในพื้นที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว
มาตรา 53/2 ให้ นํ า ความในมาตรา 53/1 มาใช้ บั ง คั บ กั บ การจั ด ทํ า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดโดยอนุโลม
(3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติไว้ในมาตร 34 ให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหน้าที่เร่งรัดติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด เพื่อให้การบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการสัมฤทธิผล โดยให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อ
ก.น.จ. อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
1.2 ระบบการติดตามและประเมินผล
(1) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.น.จ.) ได้ กํ า หนดนโยบายและระบบในการบริ ห ารงานจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยในส่วนของระบบการติดตามและประเมินผล
ก.น.จ. ได้กําหนดให้ใช้กลไกการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย ในการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผล ดังนี้
(1.1) ให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ปรึกษาหารือร่วมกับผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยในการจัดทําแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ และจัดวางระบบในการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด ตลอดจนการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณ
กลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ ในแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการดังกล่าวต้องมีความครอบคลุมแผนงาน/โครงการสําคัญตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด ที่สะท้อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์สําคัญของรัฐบาล
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ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีจะใช้กลไกของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) โดยมอบหมายให้กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในแต่ละพื้นที่ ดําเนินการ
สอดส่องและติดตามผลการดําเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(1.2) การรายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การตาม
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด ของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง
มหาดไทยจะต้องแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน รวมถึงสภาพปัญหาและ
อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุงที่มีความชัดเจน เหมาะสม และเป็นไปได้ในการ
ดําเนินการ
(1.3) ให้ นํ า รายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การตาม
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด เสนอต่อคณะกรรมการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
(กกภ.) เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ ก่อนนําเสนอ ก.น.จ.
(2) การตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่ มจั งหวั ด ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่ ง เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ
ทั้งในส่วนของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กําหนด
รายละเอียดไว้ ดังนี้
(2.1) ผู้ ต รวจราชการสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี และผู้ ต รวจราชการกระทรวง
มหาดไทย ดําเนินการเร่งรัดติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด
รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด โดยรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อ ก.น.จ. อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
(2.2) ผู้ ต รวจราชการสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี และผู้ ต รวจราชการกระทรวง
มหาดไทยร่วมกันวางระบบในการติดตามประเมินผล และร่วมกันจัดทําแผนการติดตามประเมินผล
การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด
และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณ
กลุ่มจังหวัด
(2.3) การรายงานผลการติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ นงานตามแผนพั ฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ ประกอบด้วย
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(2.3.1) การกํา หนดประเด็ น และการคั ดเลื อกโครงการฯ เพื่ อ ติด ตาม
ประเมินผลตามแผนการติดตามฯ จะต้องเป็นโครงการที่มีความเสี่ยงในการบรรลุผลสําเร็จ หรือเป็น
โครงการสําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายสําคัญของรัฐ หรือเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและ
จังหวัด
(2.3.2) การกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ และเป้ า หมายที่ ชั ด เจนและ
วัดผลได้ รวมทั้งรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
(2.3.3) ผลการประเมินทั้งภาพรวมของกลุ่มจังหวัดและรายจังหวัดในด้าน
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน การบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดที่ชัดเจน รวมทั้งประเมิน
กระบวนการการเปิ ด โอกาสให้ ภ าคส่ ว นต่ า งๆ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ง านและประเมิ น
การบูรณาการการทํางานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
(2.3.4) ความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงที่มีความเหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติได้ โดยในรายงาน
ภาพรวมจะต้องมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนเชิงนโยบายในภาพรวม และเป็น
ข้อเสนอแนะที่ทํ าให้เกิ ดความคล่องตัวและประสิ ทธิ ภาพในการดํ าเนิ นการ ได้แก่ ทิ ศทางการจัดทํ า
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกันระหว่างยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ การบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แนวทาง
ในการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวง กรม กับจังหวัด หรือภาคเอกชน หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การบูรณาการกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินงานของภาคราชการ (กกภ./คตป./
ก.น.จ./ก.พ.ร.) การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นปัญหา อุปสรรค ต่อการดําเนินการของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด
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บทที่ 2
แนวทางการติดตามและประเมินผล

2.1 ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
(1) ยุทธศาสตร์
“เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง”
(2) เป้าประสงค์
(2.1) ขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการตรวจ
ติดตามและประเมินผล”
(2.2) ตรวจติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ
2.2 กรอบแนวทางการติดตามและประเมินผล
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เร่งรัด
ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการ
บริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ในพื้นที่ และนําผลจากการตรวจติดตามเร่งรัด
ดังกล่าวไปประเมินผลการดําเนินการในมิติที่ต่างกัน ดังนี้
(1) ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ประเมินผลการดําเนินการในมิติการมี
ส่วนร่วมและการบูรณาการการทํางานของทุกภาคส่วน
(2) ผู้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การในมิ ติ
ประสิทธิภาพของการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดยเน้นประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ และความ
สอดคล้องของผลการดําเนินโครงการกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
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2.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จและเป้าหมายในการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด
(1) ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(2) ร้อยละของการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(3) ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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บทที่ 3
ผลการตรวจติดตามและประเมินผล

การตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ
ครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ได้ดําเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
โดยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.จังหวัด) และประชาชน เพื่อแสดงความโปร่งใสในระบบการตรวจ
ติดตาม และรับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงการบริหารงานจังหวัดและติดตามการบูรณาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
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. 2553 ซึ่งเป็น
ห้วงปีแรกของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดฉบับดังกล่าว ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
และผู้ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้กํา หนดตั วชี้วั ดที่ จะใช้ใ นการประเมิน ประสิ ทธิภ าพการ
ดําเนินงาน การบริหารจัดการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กระบวนการการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ
เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการบูรณาการการทํางานของทุกภาคส่วน ใน 3 ตัวชี้วัด
ได้แก่ การเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ และการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ สรุปได้ดังนี้
(1) การเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2553 ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
ที่
แหล่งงบประมาณ
วงเงินงบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ที่ได้รับอนุมัติ
ต่องบประมาณ
1 งบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ
3,300.00
2,879.37
87.25
2
เงินกู้ “ไทยเข้มแข็ง 2555”
14,450.99
8,713.78
60.30
ภาพรวม
17,750.99
11,593.15
65.31
ที่มา : ระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง
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จากวงเงินงบประมาณที่กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ได้รับอนุมัติ เพื่อดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 17,750.99 ล้านบาท กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
มีผลการเบิกจ่ายรวม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2553 จํานวน 11,593.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
65.31 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 1)
 กลุ่ มจั งหวั ดที่ มี ผลการเบิ กจ่ ายสู งสุ ด คื อ กลุ่มจั งหวัดภาคเหนื อตอนล่ าง 2
คิดเป็นร้อยละ 74.48 และกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนกลาง คิดเป็นร้อยละ 16.40 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 2)
 จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ จังหวัดอ่างทอง คิดเป็นร้อยละ 95.79
และจังหวัดที่มีการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ จังหวัดพัทลุง คิดเป็นร้อยละ 39.35 (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสาร 3)
ตารางแลดงสถิติการเบิกจ่ายงบประมาณต่ําสุด/สูงสุด ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ณ สิ้นเดือนกันยายน 2553
ประเภท
งบประมาณ

กลุ่มจังหวัด

ต่ําสุด (ร้อยละ)

จังหวัด

สูงสุด (ร้อยละ)

ต่ําสุด (ร้อยละ)

สูงสุด (ร้อยละ)

งบประมาณ

ใต้ฝั่งอ่าวไทย (26.85)

ตะวันออก (100)

เพชรบุรี (39.63)

เชียงราย (100)

พ.ศ. 2553

เหนือตอนล่าง 1 (31.51)

อีสานตอนบน 2 (100)

สุโขทัย (62.41)

สุพรรณบุรี (100)

อีสานตอนล่าง 1 (34.43)

อีสานตอนบน 1 (99.99)

เลย (66.00)

อุดรธานี (100)
หนองคาย (100)

เงินกู้

กลางตอนบน 1 (8.56)

เหนือตอนล่าง 2 (72.48)

สมุทรปราการ (30.92) อ่างทอง (95.81)

“ไทยเข้มแข็ง

เหนือตอนบน 2 (12.74)

อีสานตอนล่าง 2 (60.24)

พัทลุง (32.26)

หนองบัวลําภู (95.79)

2555”

อีสานตอนกลาง (15.54)

กลางตอนล่าง 1 (59.09)

น่าน (34.28)

ชัยภูมิ (95.53)

รวมงบประมาณ อีสานตอนกลาง (16.40)

เหนือตอนล่าง 2 (74.48)

พัทลุง (39.35)

อ่างทอง (95.79)

ทั้ง 2 แหล่ง

กลางตอนกลาง (21.09)

อีสานตอนล่าง 2 (62.62)

น่าน (43.54)

หนองบัวลําภู (95.62)

กลางตอนบน 1 (22.76)

กลางตอนล่าง 1 (61.72)

สมุทรปราการ (43.66) อุทัยธานี (95.23)

ที่มา : ระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง

หากพิจารณาแยกตามแหล่งงบประมาณ สรุปได้ดังนี้
(1.1) งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 จากวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จํานวน 3,300 ล้านบาท กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
มีผลการเบิกจ่าย จํานวน 2,879.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.25
 กลุ่มจังหวัดมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้
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ต่ํากว่าร้อยละ 60
ร้อยละ 60.01 – 70.00
ร้อยละ 70.01 – 80.00
ร้อยละ 80.01 – 90.00
ร้อยละ 90.01 – 100

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

6
2
2
2
6

กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัด

โดยกลุ่ม จัง หวัด ที่มี ผลการเบิ กจ่ ายคิด เป็น ร้อ ยละ 100 มีจํ านวน
2 กลุ่มจังหวัด คือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
สําหรับกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย คิดเป็นร้อยละ 26.85
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 4)


จังหวัดมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้
ต่ํากว่าร้อยละ 60
ร้อยละ 60.01 – 70.00
ร้อยละ 70.01 – 80.00
ร้อยละ 81.01 – 90.00
ร้อยละ 91.01 – 100

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1 จังหวัด
4 กลุ่มจังหวัด
7 กลุ่มจังหวัด
15 กลุ่มจังหวัด
48 กลุ่มจังหวัด

โดยจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100 มีจํานวน 4 จังหวัด
คือ จังหวัดสุพรรณบุรี อุดรธานี เชียงราย และหนองคาย สําหรับจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด
คือ จังหวัดเพชรบุรี คิดเป็นร้อยละ 39.63 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 5)
(1.2) งบเงินกู้ “ไทยเข้มแข็ง 2555”
 จากวงเงิ น ที่ ไ ด้รั บ อนุ มัติ จํ า นวน 14,45 0.99 ล้ านบาท กลุ่ ม จัง หวั ด /
จังหวัด มีผลการเบิกจ่าย จํานวน 8,713.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.30
 กลุ่มจังหวัดมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้
ต่ํากว่าร้อยละ 60
จํานวน 16 กลุ่มจังหวัด
ร้อยละ 60.01 – 70.00
จํานวน 1 กลุ่มจังหวัด
ร้อยละ 70.01 – 80.00
จํานวน 1 กลุ่มจังหวัด
โดยกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 คิดเป็นร้อยละ 72.48 สําหรับกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 1 คิดเป็นร้อยละ 8.56 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 6)
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จังหวัดมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้
ต่ํากว่าร้อยละ 60
ร้อยละ 60.01 – 70.00
ร้อยละ 70.01 – 80.00
ร้อยละ 80.01 – 90.00
ร้อยละ 90.01 – 100

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

24 จังหวัด
14 จังหวัด
20 จังหวัด
10 จังหวัด
7 จังหวัด

โดยจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ จังหวัดอ่างทอง คิดเป็น
ร้อยละ 95.81 สําหรับจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ จังหวัดสมุทรปราการ คิดเป็นร้อยละ
30.92 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 7)
ทั้งนี้ หากพิจารณาผลการเบิกจ่ายในภาพของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งอยู่ภายใต้
การกํากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้
ตารางแสดงสถิติผลการเบิกจ่ายต่ําสุด/สูงสุด ในภาพรวม ราย อ.ก.น.จ.
อนุกรรมการ
กลุ่มจังหวัด
จังหวัด
ต่ําสุด
สูงสุด
ต่ําสุด
สูงสุด
คณะที่ 1 : ภาคกลาง, ตะวันออก
กลาง
กลาง
สมุทรปราการ
อ่างทอง
ร.นรม. (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ)
ตอนกลาง
ตอนล่าง 2
(43.66)
(95.79)
คณะที่ 2 : ภาคเหนือ
ร.นรม. (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี)
คณะที่ 3 : ภาคกลาง, ตะวันออกเฉียงเหนือ,เหนือ
ร.นรม. (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์)
คณะที่ 4 : ภาคใต้
รมต.นร. (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย)
คณะที่ 5 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รมต.นร. (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์)

(21.09)
เหนือ
ตอนบน 2
(26.05)
อีสาน
ตอนบน 1
(23.57)
ใต้
ฝั่งอ่าวไทย
(28.15)
อีสาน
ตอนกลาง
(16.40)

(56.59)
เหนือ
ตอนบน 1
(37.97)
เหนือ
ตอนล่าง 2
(74.48)
ใต้
ฝั่งอันดามัน
(33.92)
อีสาน
ตอนล่าง 2
(62.62)

น่าน
(43.54)

ลําปาง
(93.37)

กาญจนบุรี
(56.25)

หนองบัวลําภู
(95.62)

พัทลุง
(39.35)

ปัตตานี
(81.68)

มุกดาหาร
(77.71)

นครพนม
(93.63)

(1.1) รองนายกรั ฐมนตรี (นายสุ เทพ เทื อกสุ บรรณ) กํ ากั บดู แลจํ านวน
5 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย ภาคกลางตอนบน 1 ภาคกลางตอนบน 2 ภาคกลางตอนกลาง ภาคกลาง
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ตอนล่าง 2 และภาคตะวันออก ได้รับการอนุมัติงบประมาณในวงเงินรวม 4,719.83 ล้านบาท มีผล
การเบิกจ่าย 3,008.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.74
กลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
คิดเป็นร้อยละ 56.59 และกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
คิดเป็นร้อยละ 21.09
จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ จังหวัดอ่างทอง คิดเป็นร้อยละ
95.79 และจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ จังหวัดสมุทรปราการ คิดเป็นร้อยละ 43.66 แยกเป็น
(1.1.1) งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 จากวงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จํ า นวน 877.96 ล้ า นบาท กลุ่ ม
จังหวัด/จังหวัด มีผลการเบิกจ่าย จํานวน 773.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.08
 กลุ่ มจั งหวัด ที่มี ผ ลการเบิ กจ่ า ยสู งสุ ด คื อ กลุ่ม จัง หวั ดภาค
ตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 100 สําหรับกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนกลาง คิดเป็นร้อยละ 43.07
 จัง หวั ดที่ มี ผ ลการเบิก จ่ า ยสู ง สุ ด คื อ จัง หวั ด นครนายก คิ ด
เป็นร้อยละ 99.95 สําหรับจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ จังหวัดเพชรบุรี คิดเป็นร้อยละ 39.63
(1.1.2) งบเงินกู้ “ไทยเข้มแข็ง 2555”
 จากวงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จํ า นวน 3,841.87 ล้ า นบาท
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด มีผลการเบิกจ่าย จํานวน 2,235.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.18
 กลุ่ มจั งหวั ดที่ มีผ ลการเบิก จ่า ยสูง สุด คื อ กลุ่ มจั ง หวั ดภาค
กลางตอนล่าง 2 คิดเป็นร้อยละ 56.23 สําหรับกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 1 คิดเป็นร้อยละ 8.56
 จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ จังหวัดอ่างทอง คิดเป็น
ร้อยละ 95.81 สําหรับจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ จังหวัดสมุทรปราการ คิดเป็นร้อยละ
30.92
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 8)

(1.2) รองนายกรั ฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุ วรรณคี รี ) กํ ากั บดู แลจํ านวน
3 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย ภาคเหนือตอนบน 1 ภาคเหนือตอนบน 2 และภาคเหนือตอนล่าง 1
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ได้รับการอนุมัติงบประมาณในวงเงินรวม 3,327.69 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 2,023.99 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 60.82
กลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
คิดเป็นร้อยละ 37.97 และกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
คิดเป็นร้อยละ 26.05
จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ จังหวัดลําปาง คิดเป็นร้อยละ
93.37 และจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ จังหวัดน่าน คิดเป็นร้อยละ 43.54 แยกเป็น
(1.2.1) งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 จากวงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จํ า นวน 602.75 ล้ า นบาท กลุ่ ม
จังหวัด/จังหวัด มีผลการเบิกจ่าย จํานวน 510.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.74
 กลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ยสู ง สุ ด คื อ กลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบน 2 คิดเป็นร้อยละ 95.80 สําหรับกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 คิดเป็นร้อยละ 31.51
 จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ จังหวัดเชียงราย คิดเป็น
ร้อยละ 100 สําหรับจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ จังหวัดสุโขทัย คิดเป็นร้อยละ 62.41
(1.2.2) งบเงินกู้ “ไทยเข้มแข็ง 2555”
 จากวงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จํ า นวน 2,724.93 ล้ า นบาท
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด มีผลการเบิกจ่าย จํานวน 1,513.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.53
 กลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ยสู ง สุ ด คื อ กลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1 คิดเป็นร้อยละ 37.91 สําหรับกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 คิดเป็นร้อยละ 12.72
 จั ง หวั ด ที่ มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ยสู ง สุ ด คื อ จั ง หวั ด ลํ า ปาง คิ ด เป็ น
ร้อยละ 92.89 สําหรับจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ จังหวัดน่าน คิดเป็นร้อยละ 34.28
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 9)

(1.3) รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์) กํากับดูแลจํานวน
3 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย ภาคกลางตอนล่าง 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และภาคเหนือ
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ตอนล่าง 2 ได้รับการอนุมัติงบประมาณในวงเงินรวม 2,771.30 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 2,046.23
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.84
กลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 74.48 และกลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ยต่ํ า สุ ด คื อ กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 คิดเป็นร้อยละ 23.57
จังหวัด ที่มี ผลการเบิก จ่ายสูง สุด คือ จั งหวัดหนองบั วลํ าภู คิด เป็ น
ร้อยละ 95.62 และจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ จังหวัดกาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 56.25
แยกเป็น
(1.3.1) งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 จากวงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จํ า นวน 518.23 ล้ า นบาท กลุ่ ม
จังหวัด/จังหวัด มีผลการเบิกจ่าย จํานวน 472.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.18
 กลุ่ มจั งหวัด ที่มี ผ ลการเบิ กจ่ า ยสู งสุ ด คื อ กลุ่ม จัง หวั ดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 คิดเป็นร้อยละ 99.99 สําหรับกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด
คือ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 คิดเป็นร้อยละ 74.41
 จั ง หวั ด ที่ มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ยสู ง สุ ด คื อ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี
อุดรธานี และหนองคาย คิดเป็นร้อยละ 100 สําหรับจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ จังหวัดเลย
คิดเป็นร้อยละ 66.00
(1.3.2) งบเงินกู้ “ไทยเข้มแข็ง 2555”
 จากวงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จํ า นวน 2,253.08 ล้ า นบาท
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด มีผลการเบิกจ่าย จํานวน 1,573.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.85
 กลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ยสู ง สุ ด คื อ กลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 คิดเป็นร้อยละ 72.48 สําหรับกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 คิดเป็นร้อยละ 20.93
 จั ง หวั ด ที่ มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ยสู ง สุ ด คื อ จั ง หวั ด หนองบั ว ลํ า ภู
คิดเป็นร้อยละ 95.79 สําหรับจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ จังหวัดกาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ
49.54
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 10)
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(1.4) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) กํากับ
ดูแลจํานวน 3 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภาคใต้ฝั่งอันดามัน และภาคใต้ชายแดน
ได้รับการอนุมัติงบประมาณในวงเงินรวม 3,024.17 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 1,707.07 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 56.45
กลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
คิดเป็นร้อยละ 33.92 และกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
คิดเป็นร้อยละ 28.15
จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ จังหวัดปัตตานี คิดเป็นร้อยละ
81.68 และจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ จังหวัดพัทลุง คิดเป็นร้อยละ 39.35 แยกเป็น
(1.4.1) งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 จากวงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จํ า นวน 558.13 ล้ า นบาท กลุ่ ม
จังหวัด/จังหวัด มีผลการเบิกจ่าย จํานวน 448.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.42
 กลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน คิดเป็นร้อยละ 99.48 สําหรับกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย คิดเป็นร้อยละ 26.85
 จั ง หวั ด ที่ มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ยสู ง สุ ด คื อ จั ง หวั ด ตรั ง คิ ด เป็ น
ร้อยละ 97.68 สําหรับจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ จังหวัดกระบี่ คิดเป็นร้อยละ 66.83
(1.4.2) งบเงินกู้ “ไทยเข้มแข็ง 2555”
 จากวงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จํ า นวน 2,466.04 ล้ า นบาท
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด มีผลการเบิกจ่าย จํานวน 1,258.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.02
 กลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย คิดเป็นร้อยละ 28.51 สําหรับกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน คิดเป็นร้อยละ 19.77
 จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ จังหวัดปัตตานี คิดเป็น
ร้อยละ 78.30 สําหรับจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ จังหวัดพัทลุง คิดเป็นร้อยละ 32.26
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 11)
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(1.5) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์) กํากับ
ดูแลจํานวน 4 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้รับการ
อนุ มั ติ ง บประมาณในวงเงิ น รวม 3,908.00 ล้ า นบาท มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ย 2,807.45 ล้ า นบาท
คิดเป็นร้อยละ 71.84
กลุ่ มจั งหวั ดที่ มี ผลการเบิ กจ่ ายสู งสุ ด คื อ กลุ่ มจั งหวั ดภาคตะวั นออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 2 คิดเป็นร้อยละ 62.62 และกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง คิดเป็นร้อยละ 16.40
จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ จังหวัดนครพนม คิดเป็นร้อยละ
93.63 และจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ จังหวัดมุกดาหาร คิดเป็นร้อยละ 77.71 แยกเป็น
(1.5.1) งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 จากวงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จํ า นวน 742.93 ล้ า นบาท กลุ่ ม
จังหวัด/จังหวัด มีผลการเบิกจ่าย จํานวน 673.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.72
 กลุ่ ม จัง หวัด ที่ มี ผลการเบิก จ่ า ยสู ง สุด คื อ กลุ่ ม จัง หวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 คิดเป็นร้อยละ 100.00 สําหรับกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด
คือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 คิดเป็นร้อยละ 34.43
 จั ง หวั ด ที่ มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ยสู ง สุ ด คื อ จั ง หวั ด นครราชสี ม า
คิดเป็นร้อยละ 99.30 สําหรับจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ จังหวัดชัยภูมิ คิดเป็นร้อยละ
82.79
(1.5.2) งบเงินกู้ “ไทยเข้มแข็ง 2555”
 จากวงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จํ า นวน 3,165.07 ล้ า นบาท
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด มีผลการเบิกจ่าย จํานวน 2,133.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.41
 กลุ่ ม จัง หวั ดที่ มี ผลการเบิ ก จ่า ยสูง สุ ด คื อ กลุ่ มจั ง หวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 คิดเป็นร้อยละ 60.24 สําหรับกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด
คือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง คิดเป็นร้อยละ 15.54
 จัง หวัด ที่ มี ผลการเบิ กจ่ า ยสูง สุ ด คื อ จั ง หวัด ชั ยภู มิ คิด เป็ น
ร้อยละ 95.53 สําหรับจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ จังหวัดมุกดาหาร คิดเป็นร้อยละ 71.02
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 12)
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(2) การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
สิ่งหนึ่งที่จะสะท้อนให้เห็นว่าประสิทธิภาพการดําเนินงาน การบริหารจัดการ
และการบูรณาการการทํางานของทุกภาคส่วน ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีประสิทธิภาพหรือไม่ เพียงใด
สามารถพิจารณาได้จากความซ้ําซ้อนของแผนงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามประเมินผลพบว่า จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้มีการเสนอขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโครงการ เนื่องจากโครงการมีความซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอื่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
และเป้าหมายโครงการในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ หรือด้วยเหตุปัจจัยจากความไม่พร้อมของโครงการ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นที่ดําเนินการ หรือกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นเหตุบ่งชี้ว่าในการจัดทําโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ยังขาดความพร้อมในการดําเนินการ ขาดการ
มีส่วนร่วมกับภาคประชาชน และยังขาดการบูรณาการการทํางานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งส่วนราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจัง ซึ่งจากผลการตรวจติดตามการ
เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบเงินกู้ “ไทยเข้มแข็ง 2555”
สรุปได้ดังนี้
 จากโครงการและวงเงิ น งบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ของจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณจากงบเงิ น กู้
“ไทยเข้มแข็ง 2555” จํานวน 3,365 โครงการ งบประมาณ 14,687 ล้านบาท มีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ จํานวน 148 โครงการ งบประมาณ 247.97 ล้านบาท เมื่อเทียบ
สัดส่วนงบประมาณที่เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการต่องบประมาณทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 1.69
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 13)
 กลุ่มจังหวัด
ไม่แก้ไข
จํานวน 12 กลุ่มจังหวัด
แก้ไขในสัดส่วนร้อยละ 0.01 – 10
จํานวน 5 กลุ่มจังหวัด
แก้ไขในสัดส่วนร้อยละ 10.01 – 20.00 แก้ไขในสัดส่วนร้อยละ 20.01 – 30.00 จํานวน 1 กลุ่มจังหวัด
เมื่อคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 2.23 โดยกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนการ
เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการสูงสุด คือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 28.92
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 14)
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จังหวัด
ไม่แก้ไข
จํานวน 29 จังหวัด
แก้ไขในสัดส่วนร้อยละ 0.01 – 10
จํานวน 29 จังหวัด
แก้ไขในสัดส่วนร้อยละ 10.01 – 20.00 จํานวน 14 จังหวัด
แก้ไขในสัดส่วนร้อยละ 20.01 – 30.00 จํานวน 1 จังหวัด
แก้ไขในสัดส่วนร้อยละ 30.01 – 40.00 จํานวน 1 จังหวัด
แก้ไขในสัดส่วนร้อยละ 40.01 – 50.00 จํานวน 1 จังหวัด
เมื่อคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 5.35 โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนการเสนอ
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการสูงสุด คือ จังหวัดนนทบุรี คิดเป็นร้อยละ 42.41 (รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสาร 15)
(3) การมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ในการตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณ
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีได้เชิญภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการติดตาม
และประเมินผล ในรูปแบบของการร่วมประชุมปรึกษาหารือ การตรวจติดตามในพื้นที่ และการทอด
แบบสอบถาม เพื่ อนําข้อมู ลที่ได้รับ ทราบจากภาคส่ว นต่างๆ มาประเมินระดับ การมีส่ว นร่วมของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยผลการประเมินนี้ เป็นการประเมินเฉพาะระดับการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่างๆ ยังมิได้หมายความรวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการมีส่วนร่วม โดยสรุปผล
การประเมินได้ดังนี้
กลุ่มจังหวัด
 ระดับดี อยู่ที่ค่าร้อยละ 60 – 80
จํานวน 14 กลุ่มจังหวัด
กล่ า วคื อ มี ก ารจั ด ประชุ ม ก.บ.ก. เพื่ อ พิ จ ารณาจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา
กลุ่มจังหวัด มีการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ ได้เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และนําความเห็น
และข้อเสนอแนะไปประกอบการดําเนินการปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
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ระดับดีมาก อยู่ที่ค่าร้อยละ 81 – 100
จํานวน 4 กลุ่มจังหวัด
กล่าวคือ ภายหลั งจากที่ ได้นําความเห็น และข้อเสนอแนะไปประกอบการ
ดําเนินการปรับปรุงแผนแล้ว ได้มีการนําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอ ก.บ.ก.
ให้ความเห็นชอบก่อนการนําเสนอ ก.น.จ.
 กลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ มี ผ ลการประเมิ น ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มสู ง สุ ด คื อ กลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบน 2 อยู่ที่ค่าร้อยละ 89 และกลุ่มจังหวัดที่มีผลการประเมินระดับการมีส่วนร่วมต่ําสุด
คือ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 อยู่ที่ค่าร้อยละ
70 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 16)
จังหวัด
 ระดับดี อยู่ที่ค่าร้อยละ 60 – 80
จํานวน 31 จังหวัด
กล่าวคือ มีการจัดประชุม ก.บ.จ. เพื่อพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด มีการ
เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ ได้เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และนําความเห็นและข้อเสนอแนะไป
ประกอบการดําเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด
 ระดับดีมาก อยู่ที่ค่าร้อยละ 81 – 100
จํานวน 44 จังหวัด
กล่าวคือ ภายหลั งจากที่ ได้นําความเห็น และข้อเสนอแนะไปประกอบการ
ดําเนินการปรับปรุงแผนแล้ว ได้มีการนําแผนพัฒนาจังหวัด ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอ ก.บ.จ. ให้ความ
เห็นชอบก่อนการนําเสนอ ก.น.จ.
 จั ง หวั ด ที่ มี ผ ลการประเมิ น ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มสู ง สุ ด อยู่ ที่ ค่ า ร้ อ ยละ 90
มีจํานวน 9 จังหวัด คือ จังหวัดนครนายก สระแก้ว กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม ลําปาง
พะเยา แพร่ และน่าน และจังหวัดที่มีผลการประเมินระดับการมีส่วนร่วมต่ําสุด อยู่ที่ค่าร้อยละ 70
มี จํ า นวน 9 จั ง หวั ด คื อ ชุ ม พร สุ ร าษฎร์ ธ านี นครศรี ธ รรมราช พั ท ลุ ง ชั ย ภู มิ ยโสธร ศรี ส ะเกษ
อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 17)
3.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ในการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผู้ตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดปัจจัยแห่งความสําเร็จที่แสดงถึง
ประสิทธิภาพของการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการไว้ รวม 5 ปัจจัย คือ 1. การ
เบิกจ่ายงบประมาณ 2. การขอเปลี่ยนแปลงโครงการ 3. การมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ของการ
บริ ห ารงานจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการของทุ ก ภาคส่ ว น 4. ร้ อ ยละของโครงการและ
งบประมาณของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์สําคัญ 2 ลําดับแรกของจังหวัด เปรียบเทียบกับโครงการและ
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งบประมาณทั้งหมดของจังหวัดในประเด็นยุทธศาสตร์สําคัญดังกล่าว และ 5. การบูรณาการโครงการ
ของส่วนกลาง ของพื้นที่ และของท้ องถิ่น ในแผนปฏิบั ติราชการประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ซึ่ง 2 ปัจจัยหลังยังไม่สามารถเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลได้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 นี้ การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จึงทําการประเมินได้เพียง 3 ปัจจัย (1 - 3) โดยได้กําหนดน้ําหนักของ
ปัจจัยที่นํามาประเมินตามความสําคัญและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ดังนี้
 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ร้อยละ 50
 ร้อยละของการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ร้อยละ 30
 ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 20
เมื่อนําผลการตรวจติดตามทั้ง 3 ตัวชี้วัด มาคํานวณตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่กําหนด
แล้ว สรุปผลการประเมินได้ดังนี้
กลุ่มจังหวัด
 กลุ่มจังหวัดมีผลการประเมินประสิทธิภาพ ดังนี้
อยู่ที่ค่าร้อยละ 50 – 60
จํานวน 5 กลุ่มจังหวัด
อยู่ที่ค่าร้อยละ 60 – 70
จํานวน 9 กลุ่มจังหวัด
อยู่ที่ค่าร้อยละ 70 – 80
จํานวน 3 กลุ่มจังหวัด
อยู่ที่ค่าร้อยละ 80 – 90
จํานวน 1 กลุ่มจังหวัด
 กลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ มี ผ ลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด คื อ กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ
ตอนล่าง 2 อยู่ที่ค่าร้อยละ 82.84 และกลุ่มจังหวัดที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพต่ําสุด คือ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง อยู่ที่ค่าร้อยละ 54.20 (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสาร 18)
จังหวัด
 จังหวัดมีผลการประเมินประสิทธิภาพ ดังนี้
อยู่ที่ค่าร้อยละ 60 – 70
อยู่ที่ค่าร้อยละ 70 – 80
อยู่ที่ค่าร้อยละ 80 – 90
อยู่ที่ค่าร้อยละ 90 – 100

จํานวน 7 กลุ่มจังหวัด
จํานวน 27 กลุ่มจังหวัด
จํานวน 35 กลุ่มจังหวัด
จํานวน 6 กลุ่มจังหวัด
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จังหวัดที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพสูงสุด คือ จังหวัดหนองบัวลําภู อยู่ที่ค่า
ร้อยละ 94.81 และจังหวัดที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพต่ําสุด คือ จังหวัดนนทบุรี อยู่ที่ค่าร้อยละ
63.10 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 19)
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)
คณะที่ 5 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รมต.นร. (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์)

กลุ่มจังหวัด
ต่ําสุด
สูงสุด
กลาง
กลาง
ตอนกลาง
ตอนล่าง 2
(55.88)
(74.29)
เหนือ
เหนือ
ตอนบน 2
ตอนบน 1
(60.52)
(65.03)
อีสาน
เหนือ
ตอนบน 1
ตอนล่าง 2
(56.96)
(82.84)
ใต้
ภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย
ชายแดน
(58.08)
(61.51)
อีสาน
อีสาน
ตอนกลาง
ตอนล่าง 2
(54.20)
(75.31)

จังหวัด
ต่ําสุด
นนทบุรี
(63.10)

สูงสุด
อ่างทอง
(93.51)

น่าน
(64.86)

ลําปาง
(94.64)

พิจิตร
(74.82)

หนองบัวลําภู
(94.81)

พัทลุง
(63.68)

ปัตตานี
(87.84)

อุบลราชธานี
(72.93)

กาฬสินธุ์
(92.33)

(1) รองนายกรั ฐมนตรี (นายสุ เทพ เทื อกสุ บรรณ) กํ ากั บดู แลจํ านวน
5 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย ภาคกลางตอนบน 1 ภาคกลางตอนบน 2 ภาคกลางตอนกลาง ภาคกลาง
ตอนล่าง 2 และภาคตะวันออก
 กลุ่มจังหวัดที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพสูงสุด คือ กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 2 อยู่ที่ค่าร้อยละ 74.29 และกลุ่มจังหวัดที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพต่ําสุด คือ กลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนกลาง อยู่ที่ค่าร้อยละ 55.88
 จั ง หวั ด ที่ มี ผ ลการประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพสู งสุ ด คื อ จั ง หวั ด อ่ างทอง
อยู่ที่ค่าร้อยละ 93.51 และจังหวัดที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพต่ําสุด คือ จังหวัดนนทบุรี อยู่ที่ค่า
ร้อยละ 63.10
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(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 20)
(2) รองนายกรั ฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุ วรรณคี รี ) กํ ากั บดู แลจํ านวน
กํากั บดู แลจํานวน 3 กลุ่ มจั งหวัด ประกอบด้ วย ภาคเหนือตอนบน 1 ภาคเหนื อตอนบน 2 และ
ภาคเหนือตอนล่าง 1
 กลุ่ มจั งหวั ดที่ มี ผลการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด คื อ กลุ่ มจั งหวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1 อยู่ที่ค่าร้อยละ 65.03 และกลุ่มจังหวัดที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพต่ําสุด คือ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อยู่ที่ค่าร้อยละ 60.52
 จั ง หวั ด ที่ มี ผ ลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด คื อ จั ง หวั ด ลํ า ปาง
อยู่ที่ค่าร้อยละ 94.64 และจังหวัดที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพต่ําสุด คือ จังหวัดน่าน อยู่ที่ค่า
ร้อยละ 64.86
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 21)
(3) รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์) กํากับดูแลจํานวน
3 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย ภาคกลางตอนล่าง 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และภาคเหนือ
ตอนล่าง 2
 กลุ่ มจั งหวั ดที่ มี ผลการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด คื อ กลุ่ มจั งหวั ด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 อยู่ที่ค่าร้อยละ 82.84 และกลุ่มจังหวัดที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพต่ําสุด คือ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 อยู่ที่ค่าร้อยละ 56.96
 จังหวัดที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพสูงสุด คือ จังหวัดหนองบัวลําภู
อยู่ที่ค่าร้อยละ 94.81 และจังหวัดที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพต่ําสุด คือ จังหวัดพิจิตร อยู่ที่ค่า
ร้อยละ 74.82
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 22)
(4) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) กํากับ
ดูแลจํานวน 3 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภาคใต้ฝั่งอันดามัน และภาคใต้ชายแดน
 กลุ่ มจั งหวั ดที่ มี ผลการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด คื อ กลุ่ มจั งหวั ด
ภาคใต้ชายแดน อยู่ที่ค่าร้อยละ 61.51 และกลุ่มจังหวัดที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพต่ําสุด คือ กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย อยู่ที่ค่าร้อยละ 58.08
 จั ง หวั ด ที่ มี ผ ลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด คื อ จั ง หวั ด ปั ต ตานี
อยู่ที่ค่าร้อยละ 87.84 และจังหวัดที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพต่ําสุด คือ จังหวัดพัทลุง อยู่ที่ค่า
ร้อยละ 63.68
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(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 23)
(5) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์) กํากับ
ดูแลจํานวน 4 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
 กลุ่ มจั งหวั ดที่ มี ผลการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด คื อ กลุ่ มจั งหวั ด
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 อยู่ที่ค่าร้อยละ 75.31 และกลุ่มจังหวัดที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพ
ต่ําสุด คือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง อยู่ที่ค่าร้อยละ 54.20
 จั งหวั ดที่ มี ผลการประเมิ นประสิ ท ธิ ภาพสู งสุ ด คื อ จั งหวั ดกาฬสิ น ธุ์
อยู่ที่ค่าร้อยละ 92.33 และจังหวัดที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพต่ําสุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี
อยู่ที่ค่าร้อยละ 72.93
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 24)
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บทที่ 4
ปัญหาและเหตุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

ในการตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้พบปัญหาอุปสรรคใน
การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งจากการรับฟังรายงาน และจากการ
ตรวจติดตามการดําเนินการในพื้นที่ มีประเด็นปัญหาอุปสรรคสําคัญที่มีเหตุปัจจัยที่จําเป็นต้องกําหนด
แนวทางเร่งรัดจัดการ โดยสรุปดังนี้
(1) ความเข้าใจในแนวทางการบริหารจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พบว่า
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ./ก.บ.ก.) ที่มิใช่ภาคราชการ
หรือแม้แต่ภาคราชการบางส่วน ยังไม่ค่อยเข้าใจหรือให้ความสําคัญกับแนวทางการบริหารงานจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเท่าที่ควร รวมทั้งความเข้าใจในเรื่องของวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(2) กระบวนการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด และแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปี แม้หลักเกณฑ์จะกําหนดให้ ก.บ.จ./ก.บ.ก. เป็นผู้ดําเนินการจัดทําแผน แต่ในทางปฏิบัติ
ส่วนราชการที่เป็นฝ่ายเลขานุการจะเป็นผู้จัดทํา แล้วจึงเชิญ ก.บ.จ./ก.บ.ก. มาประชุมพิจารณาเพื่อ
ให้ ค วามเห็น ชอบแผน โดย ก.บ.จ./ก.บ.ก. จะได้รั บ ข้ อ มู ล ร่ างแผนในวั นประชุ ม พิ จ ารณา ไม่ มี
ระยะเวลาในการศึกษารายละเอียดข้อมูล จึงเป็นเพียงการรับฟังว่าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
มีรายละเอียดอย่างไร ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในรายละเอียดได้ หรือในบางจังหวัด
ซึ่งมี การแต่งตั้ งคณะอนุก รรมการ/คณะทํ างาน เพื่ อพิ จารณากลั่ นกรองโครงการในแต่ล ะประเด็ น
ยุทธศาสตร์ แต่อนุกรรมการ/คณะทํางาน จะได้รับรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ ในระยะเวลา
กระชั้นชิด ไม่สามารถศึกษารายละเอียดโครงการได้อย่างรอบคอบ
(3) การบูรณาการโครงการ การที่กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ไม่ได้รับทราบข้อมูลโครงการ
และงบประมาณของกระทรวง/กรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีแผนจะไปดําเนินการในพื้นที่
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ล่วงหน้าก่อนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี จึงทําให้เกิดความซ้ําซ้อนของโครงการ การที่จะบูรณาการโครงการระหว่างกระทรวง/กรม
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กลุ่มจังหวัด/จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างเป็นระบบเพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์
ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือเกิดมูลค่าเพิ่มของงบประมาณที่ลงไปในพื้นที่
จึงไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
(4) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นเพียงการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ มิได้มีน้ําหนักต่อกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจัง หวัด/กลุ่มจังหวัด และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี อย่างชัดเจน และประชาชนไม่มีช่องทางที่จะตรวจสอบว่าความต้องการ
หรือความคิดเห็นของตนได้รับการตอบสนองหรือไม่ อย่างไร
(5) การประชาสัม พันธ์ข้ อมูล ข่าวสารต่ างๆ ที่เ กี่ยวข้ องกั บแผนพัฒนาจัง หวัด /กลุ่ ม
จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประชาชนที่มิได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ยังไม่
ทราบว่าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปี คืออะไร มีความสําคัญ และ
มีประโยชน์หรือผลกระทบต่อตนเองและชุมชน อย่างไร
(6) การจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ในหลายกลุ่มจังหวัดเป็นเพียงการนําโครงการ
ของแต่ละจังหวัดมาผนวกรวมเข้าไว้ด้วยกัน มิได้มีฐานคิดจากการมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน
ไม่ได้นําสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดมาพิจารณาเชื่อมโยงกัน รวมทั้ง
ปฏิทินการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นห้วงเวลาเดียวกัน ทุกจังหวัดจึงให้ความสําคัญ
กับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดมากกว่าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
(7) ลั ก ษณะโครงการที่ ไ ม่ ใ ห้ เ สนอของบประมาณ ในจั ง หวั ด ที่ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ
ในยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร ซึ่งต้องดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อให้มีน้ําเพียงพอ
ในการเกษตร การขุดลอกคูคลองมีความจําเป็น รวมถึงด้านคมนาคมเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าเกษตร
แต่หลักเกณฑ์ของ ก.น.จ. กําหนดให้เป็นโครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดไม่สามารถเสนอของบประมาณได้
จึงเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร
(8) การบริ ห ารจั ด การของกลุ่ ม จั ง หวั ด เนื่ อ งจากกลุ่ ม จั ง หวั ด ได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด
เป็นปีแรก ประกอบกับกลุ่มจังหวัดไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่จะรองรับ
การบริ หารจัด การของกลุ่ม จังหวั ดยังไม่ ชัดเจน รวมทั้งปั ญหาของอัตรากําลัง ในสํา นักงานบริหาร
ยุทธศาสตร์ (OSM) ที่มีไม่เพียงพอและขาดศักยภาพ จึงทําให้การดําเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดล่าช้าและขาดประสิทธิภาพ
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(9) การดําเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินกู้ “ไทยเข้มแข็ง 2555”
ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของแผนการปฏิบัติงานที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดกําหนดไว้ เนื่องจากได้รับ
การจัดสรรงบประมาณล่าช้า และระเบียบหลักเกณฑ์การดําเนินโครงการกําหนดไว้หลายขั้นตอน และ
เมื่อการดําเนินโครงการล่าช้า จึงส่งผลต่อการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
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บทที่ 5
ข้อเสนอแนะจากการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการในระดับนโยบาย

จากปัญหาและเหตุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการที่ประเมินได้จากการตรวจติดตามและการปรึกษาหารือร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
ได้แก่ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ก.บ.จ./ก.บ.ก.) คณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด (ก.ธ.จ.) คณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนจังหวัด (กรอ.จังหวัด) และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ
ภาคประชาชน
ซึ่งในหลายส่วนได้บทสรุปเป็นข้อเสนอแนะ แต่เนื่องจากผู้ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ตรวจติดตามในพื้นที่พร้อมกัน การสรุป
ประเด็นข้อเสนอแนะในระดับนโยบายซึ่งต่างก็มีความเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมอยู่ด้วยจึงแยก
เสนอเป็น 2 ส่วน ดังนี้
5.1 ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
(1) นอกเหนือจากการที่สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ร่วมกันพิจารณากําหนดแนวทางให้หน่วยงาน
ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เสนอแผนงาน/โครงการ/งบประมาณที่สอดรับกับแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาเพื่อต่อยอด/หรือเติมเต็ม ในการระดมสรรพกําลังจากทุก
ภาคส่วนในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ในแต่ละด้านแล้ว ควรมีการหารือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสํานักงานคณะกรรมการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการกําหนดมาตรการใน
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปและเฉพาะกิจให้แก่ อปท. โดยมีมาตรการหรือเงื่อนไขให้ อปท.ต้อง
ดําเนินโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (เขต 14)
(2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. 2551 มาตรา 19 กําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับบุคคลต่างๆ
ตามที่กําหนด เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด ที่ ก.บ.จ.จัดทํา แต่จากการตรวจ
ติดตามพบว่า กระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามที่กฎหมายกําหนดอยู่ในวงจํากัด จึงทําให้ขาดการ
มี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการรั บ รู้ และแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด อย่ า งแท้ จ ริ ง
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จึงเห็นควรให้ ก.น.จ. พิจารณาปรับปรุงและกําหนดแนวทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ต่อแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดอย่างแท้จริง (เขต 7)
(3) โดยที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ก.น.จ. ได้กําหนดลักษณะโครงการที่ไม่ให้
เสนอขอเป็น คําของบประมาณจังหวั ด/กลุ่ มจังหวัด ในเรื่ องของการขุดลอกคูคลองไว้ ทํา ให้เป็ น
อุปสรรคต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะจังหวัดที่มียุทธศาสตร์ด้านการเกษตรเป็นยุทธศาสตร์
หลัก ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการน้ําเพื่อให้เพียงพอในการเกษตรให้บรรลุเป้าหมายนั้น ส่วนใหญ่
เป็นจังหวัดในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง อย่างไรก็ตาม ก.น.จ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ได้ ผ่ อ นคลายหลั ก เกณฑ์ ใ ห้ จัง หวั ด ที่มี ยุ ท ธศาสตร์ ด้า นการเกษตร สามารถพั ฒ นาแหล่ ง น้ํ าโดยใช้
งบประมาณของจังหวัดได้ในสัดส่วนที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งก็น่าจะทําให้ปัญหานี้คลี่คลายไปได้ระดับหนึ่ง
และเพื่อให้การจัดทําโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา โครงการขุดลอกคูคลอง ขุดสระน้ํา ไม่เป็นโครงการ
ขุดลอกซ้ําซาก ควรกําหนดให้มีการปลูกหญ้าแฝกหรือพืชชนิดอื่นที่ป้องกันการพังทลายของดินไว้ใน
โครงการด้วย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นดินทราย หรือบริเวณที่มีการชะล้างพังทลายของหน้าดินสูง.
ซึ่งก็จะทําให้โครงการในลักษณะนี้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น (เขต 2)
5.2 ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
(1) ประเด็นการบูรณาการโครงการ ซึ่งพบว่ากลุ่มจังหวัด/จังหวัด ไม่ได้รับทราบ
ข้อมูลโครงการและงบประมาณของกระทรวง/กรม ที่มีแผนงาน/โครงการ ที่จะดําเนินการในพื้นที่
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ล่วงหน้าก่อนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี จึงทําให้มีการจัดทําโครงการซ้ําซ้อน และการที่จะบูรณาการโครงการระหว่างกระทรวง/กรม
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างเป็นระบบเพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์
ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการใช้งบประมาณ
จึ ง ไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ดั ง นั้ น ก.น.จ. จึ ง ควรกํ า ชั บ ให้ ก ระทรวง/กรม
ให้ความสําคัญกับการแจ้งแผนงาน/โครงการ ที่จะดําเนินการในพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ล่วงหน้าก่อน
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
(2) ประเด็ น การบริ ห ารจั ด การของกลุ่ ม จั ง หวั ด ซึ่ ง พบว่ า มี ป ริ ม าณงาน
ค่อนข้างมาก ทั้งในเรื่องการวางแผน การจัดทําแผน และการบริหารโครงการเพื่อขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ในขณะที่กลุ่มจังหวัดมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด (OSM) ไม่เพียงพอ ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงาน ดังนั้น จึงควรให้สํานักงาน ก.พ.
สํานักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงมหาดไทยร่วมกันพิจารณากําหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากําลังให้
เหมาะสมและเพียงพอ


