๑

รายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครังที ๒

โดย

ผูต้ รวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย

จัด ทํา โดย
สํา นั ก นายกรัฐ มนตรี และกระทรวงมหาดไทย

๒
คํานํา

ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกันจัดทํา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามมาตรา ๓๔
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งกําหนดให้
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการเร่งรัด
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัด
และงบประมาณกลุ่มจังหวัด และให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ อย่างน้อยปีละสองครั้ง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ครั้งที่ ๒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ เป็นรายงานภาพรวมผลการดําเนินงานจากการตรวจติดตาม
และประเมินผลในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด และ ๑๘ กลุ่มจังหวัด ของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๕ ยกเว้นรายงานผลการ
ดําเนินงานของจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส (ที่เป็นการติดตามและประเมินผลจากเอกสารรายงาน
ของจังหวัด) เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ทําให้ไม่สามารถลงตรวจติดตามในพื้นที่ได้ สําหรับรูปแบบ
การรายงานฉบั บ นี้ จ ะนํ า เสนอข้ อ มู ล การติ ด ตามประเมิ น ผลในประเด็ น สํ า คั ญ ที่ ผู้ ต รวจราชการสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ไปตรวจติดตาม
การจั ดทํารายงานผลการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการสํ านั ก นายกรัฐมนตรี และผู้ต รวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยฉบั บ นี้ คาดหวั ง ว่ า จะเป็ น ข้ อ มู ล สะท้ อ นกลั บ (feedback) ที่ เ ป็ น ประโยชน์
ต่อการพิจารณากําหนดนโยบาย หรือแนวทางในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการของ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบและ
กลไกในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

สํานักนายกรัฐมนตรี
และกระทรวงมหาดไทย
ธันวาคม ๒๕๕๕

๓

สารบัญ
หน้า
บทนํา

๔

ตอนที่ ๑

:

บทสรุปการติดตามประเมินผล

๖

ตอนที่ ๒

:

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๘

ตอนที่ ๓

:

ผลการตรวจติดตามและประเมินผล ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือ ๒๕๕๕

๒๘

ตอนที่ ๔

:

ผลการตรวจติดตามและประเมินผล ประเด็นการแจ้งการได้รับจัดสรร
งบประมาณ เพื่อดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ของส่วนราชการต่างๆ

๔๙

ตอนที่ ๕

:

ผลการตรวจติดตามและประเมินผล ประเด็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ
ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

๕๑

ตอนที่ ๖

:

ความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ

๖๕

ตอนที่ ๗

:

ข้อเสนอแนะระดับพืน้ ที่
๗.๑ ข้อเสนอแนะระดับพืน้ ที่ของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
๗.๒ ข้อเสนอแนะระดับพืน้ ที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

๘๓

ตอนที่ ๘

:

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการ
ในระดับนโยบาย
๘.๑ ผลการตรวจของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
๘.๒ ผลการตรวจของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

๘๘

๔
บทนํา
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ ต รวจราชการสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี และผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงหาดไทย ใช้ แ นวทางการติ ด ตามประเมิ นผลแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ให้ ภ าคส่ ว นต่ างๆ ในพื้ น ที่ อาทิ
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) คณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.จังหวัด) และภาคประชาสังคม เข้ามาร่วมกันเร่งรัด
ติดตาม และรับทราบปัญหาอุปสรรค ในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมถึงการ
ประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ข องโครงการ เพื่ อ ให้ ข้ อ เสนอแนะและแนวทางแก้ ไขปรั บปรุ งการบริ หารงานจั งหวั ด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการแก่ จังหวั ดและกลุ่ม จังหวัด ให้มีความเหมาะสมและมีประสิท ธิภาพยิ่งขึ้น
และนํ า ผลการติ ด ตามประเมิ น ผล และข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย รายงานต่ อ คณะกรรมการนโยบาย
การบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการต่อไป
ในการติดตามประเมินผล ครั้งที่ ๒ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการการตรวจติดตามประเมินผลร่วมกัน โดยแบ่งประเด็นในการตรวจติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
 ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบการติดตามประเมินผลในประเด็น ดังนี้
- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
- การแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ของส่วนราชการต่างๆ
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบการติดตามประเมินผลในประเด็น ดังนี้
- การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในส่วนที่
กลุ่มจังหวัด/จังหวัดได้รับงบประมาณ

๕
สํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมผลการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ โดยสรุป
ประเด็นสําคัญที่เป็นข้อค้นพบในระดับพื้นที่ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคของหน่วยปฏิบัติ การให้ข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่/ระดับนโยบาย และจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผล ครั้งที่ ๒
เพื่ อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริ หารงานจังหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ดแบบบู รณาการ และหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

KKKKKJJJJJ

ตอนที่ ๑
บทสรุปการติดตามประเมินผล
KKKJJJ

จากการติดตามประเมินผลการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ใน ๗๖ จังหวัด
และ ๑๘ กลุ่มจังหวัด สรุปผลการติดตามประเมินผลในแต่ประเด็น ได้ดังนี้
๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี ในวงเงิน ๑๗,๘๐๒,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น จัดสรรให้ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของจังหวัด ๗๖ จังหวัด งบประมาณ ๑๒,๗๓๔,๐๐๐ ล้านบาท และตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่ม งบประมาณ ๕,๐๖๘,๐๐๐ ล้านบาท จากการติดตามประเมินผลของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ได้ดังนี้
๑.๑ ระดับกลุ่มจังหวัด จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน ๕,๐๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ดําเนินการเบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๒,๑๔๒,๑๖๐,๖๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๗ รวมทั้งหมด ๓๖๔ โครงการ
จําแนกเป็น
๑.๑.๑ ดําเนินการแล้วเสร็จ
จํานวน ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๐
๑.๑.๒ อยู่ระหว่างการดําเนินงาน จํานวน ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๑
๑.๑.๓ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน ๒๕๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๘
๑.๑.๔ ยังไม่ได้ดําเนินงาน
จํานวน ๖๗ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๑
๑.๒ ระดับจังหวัด จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน ๑๒,๗๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ดําเนินการเบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๘,๒๒๓,๑๔๓,๙๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๘ รวมทั้งหมด ๒,๘๑๗ โครงการ
จําแนกเป็น
๑.๒.๑ ดําเนินการแล้วเสร็จ
จํานวน ๒๐๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๘
๑.๒.๒ อยู่ระหว่างการดําเนินงานจํานวน ๑๖๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐
๑.๒.๓ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน ๑,๖๗๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๐
๑.๒.๔ ยังไม่ได้ดําเนินงาน
จํานวน ๗๖๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๒

๗
๒. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด/
จังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีได้ดําเนินการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ตามแผนปฏิ บัติราชการประจําปี ของจังหวัด/กลุ่ ม จังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือ ๒๕๕๕
รวมทั้งสิ้น ๗๓ โครงการ เป็นโครงการที่เกิดผลสัมฤทธิ์ จํานวน ๖๕
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๔
เป็นโครงการที่ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ จํานวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๒ และเป็นโครงการที่ยังไม่สามารถ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ จํานวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๔ ของโครงการที่ติดตามประเมินผลทั้งหมด
จําแนกตามประเภทโครงการได้ ดังนี้
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๒.๑ โครงการด้ า นการเกษตร จํ านวน ๒๓ โครงการ เป็ น โครงการที่ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์
จํานวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๕ และเป็นโครงการที่ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ จํานวน ๑ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๕ ของโครงการด้านการเกษตรที่ติดตามประเมินผล
๒.๒ โครงการด้านการท่องเที่ยว จํานวน ๑๗ โครงการ เป็นโครงการที่เกิดผลสัมฤทธิ์
จํานวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๙ และเป็นโครงการที่ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ จํานวน ๕ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๑ ของโครงการด้านการท่องเที่ยวที่ติดตามประเมินผล
๒.๓ โครงการด้านถนนและแหล่งน้ํา จํานวน ๑๖ โครงการ เป็นโครงการที่เกิดผลสัมฤทธิ์
จํานวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ และเป็นโครงการที่ยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ จํานวน
๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ ของโครงการด้านถนนและแหล่งน้ําที่ติดตามประเมินผล
๒.๔ โครงการด้ า นอุ ตสาหกรรมและการค้า จํ านวน ๘ โครงการ เป็ น โครงการที่ เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ จํานวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการด้านอุตสาหกรรมและการค้าที่ติดตาม
ประเมินผล

๘
๒.๕ โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน ๖ โครงการ เป็นโครงการที่
เกิดผลสัมฤทธิ์ จํานวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ติดตามประเมินผล
๒.๖ โครงการด้ านสัง คม จํ านวน ๓ โครงการ เป็ นโครงการที่เกิด ผลสัม ฤทธิ์ จํา นวน
๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการด้านสังคมที่ติดตามประเมินผล
๓. การแจ้ ง การได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และ
กลุ่มจังหวัดของส่วนราชการต่างๆ
จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ทั้ ง ๒ ครั้ ง ในประเด็ น การแจ้ งการได้ รั บจั ดสรรงบประมาณเพื่ อดํ าเนิ นการตามแผนพั ฒนาจั งหวั ด และ
กลุ่มจังหวัดของส่วนราชการต่างๆ ตามนัยมาตรา ๒๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีหน้าที่ดําเนินการในเรื่องใด
และได้รับงบประมาณรายจ่ายประจําปีสําหรับดําเนินการในเรื่องนั้นตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฎิบัติ
ราชการประจําปีของจังหวัดให้ส่วนราชการนั้นแจ้งการได้รับการจัดสรรงบประมาณในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีมีผลใช้บังคับ ให้สํานัก
งบประมาณแจ้งการจัดสรรงบประมาณจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สํานัก
งบประมาณได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นแจ้งการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีมีผลใช้บังคับ ซึ่งในช่วง
ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังไม่ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวจาก
ส่วนราชการ แม้ว่าในบางจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้รายงานให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีทราบว่า
ได้รับแจ้งข้อมูลการจัดสรรงบประมาณจากส่วนราชการ แต่เป็นส่วนราชการที่มีสํานักงานตั้งอยู่ภายใน
จังหวัด มิใช่ส่วนราชการระดับกระทรวง กรม ซึ่งไม่เป็นไปตามนัยมาตรา ๒๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น แผนงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนา
จังหวัด กับโครงการของกระทรวง/กรม ต่างๆ ที่ดําเนินการในจังหวัด จึงขาดการบูรณาการร่วมกันให้บรรลุผล
ในการตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

๙
๔. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
จากการตรวจติดตามการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ในประเด็นการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรีมีข้อสังเกต ดังนี้
๔.๑ ภายหลังจากที่ ก.น.จ. ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ กําหนดให้ ก.บ.จ.
และ ก.บ.ก. มีอํานาจพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในส่วนของกิจกรรม พื้นที่ดําเนินโครงการ งบรายจ่าย เป้าหมายโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และการ
เปลี่ยนแปลงโครงการโดยนําโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด มาดําเนินการแทนโครงการเดิม ผลการตรวจติดตามพบว่า จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดมากเกินกว่าร้อยละ ๗๐ จะมีการเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการต่อ ก.บ.จ./ก.บ.ก.
โดยมีบางกรณีที่เป็นการปรับลดงบประมาณและกิจกรรมของโครงการเดิม เพื่อนํามาดําเนินโครงการใหม่
ซึ่งมิใช่โครงการในประเด็นยุทธศาสตร์สําคัญของจังหวัด
๔.๒ ยังคงพบว่ามีการเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการเนื่องเกิดความซ้ําซ้อนของ
โครงการ หรือพื้นที่ดําเนินงานซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งความไม่พร้อม
ของพื้นที่ดําเนินโครงการ
๔.๓ โครงการที่เสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงบางโครงการ มีลักษณะเป็นการแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า และบางกรณีเป็นภารกิจที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นอยู่แล้ว จึงอาจ
ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ ข องกฎหมายที่ ต้ อ งการให้ นํ า งบประมาณตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และ
กลุ่มจังหวัด ไปใช้เพื่อการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นหลัก
๕. ความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
จากการติดตามประเมินผลของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ภาคส่ ว นต่ า งๆ ในพื้ น ที่ ได้ เ ข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็น เกี่ ย วกั บ การ
บริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ สรุปประเด็นสําคัญได้ดังนี้
๕.๑ ด้านการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕.๑.๑ การจั ด ทํ า แผนระดั บ หมู่ บ้ า น ตํ า บล ประชาชนให้ ค วามร่ ว มมื อ ไม่ ม าก
เท่าที่ควร อาจเนื่องจากโครงการยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการ และการเปิดประชุม
ประชาคมดําเนินการแบบรวบรัด เปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นได้ แต่ไม่ได้นํามาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ

๑๐
๕.๑.๒ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนและกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด มีโอกาส
เข้าไปมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดค่อนข้างน้อย
๕.๑.๓ หลั กเกณฑ์และแนวทางในการรับฟั งความคิดเห็นในการจั ดทํ า/ทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดยังไม่เหมาะสม เนื่องจากยังขาดความร่วมมือของภาคประชาชน/ได้รับความ
ร่วมมือจากภาคประชาชนน้อยเกินไป ซึ่งที่ผ่านมาในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จัดทํากันเฉพาะ
กลุ่มของภาคราชการบางส่วน ประชาชนยังขาดการรับรู้แผนงาน/โครงการที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งควรแจ้งให้
องค์กรภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมและรับรู้ด้วย
๕.๑.๔ ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎหมายในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ภาคประชาชนในการดําเนินโครงการหรือแผนงานต่างๆ รวมทั้งการกําหนดระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานที่รับ
ข้ อเสนอแนะจากภาคประชาชนจะต้ องทํ าหนั งสื อชี้ แจงการดํ าเนิ นการตามข้ อเสนอแนะเพื่ อเป็ นหลั กการ
หรือแนวทางใช้ในการแก้ไขปัญหาต่อไป
๕.๑.๕ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรแจ้งให้ที่ปรึกษาภาคประชาชนทราบถึงโครงการ
และการตรวจรับงาน หรือกําหนดให้องค์กรเอกชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจรับงาน เพื่อความโปร่งใส
๕.๑.๖ การดําเนินโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า
โทรศัพท์ ระบบระบายน้ํา เป็นต้น ยังขาดการบูรณาการร่วมกัน ทําให้รัฐต้องเสียงบประมาณซ้ําซ้อน
๕.๑.๗ การเตรียมความพร้ อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยังมีการประชาสัม พันธ์
น้อยไป รวมทั้งการเตรียมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็ยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่
ยังไม่รู้ข้อมูลความเป็นไปและทิศทางที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน หน่วยงานที่รับผิดชอบควรเร่งรัดการพัฒนา
ศั ก ยภาพของประชาชนในจั ง หวั ด โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่ ง จะต้ อ งได้ รั บ การ พั ฒ นาโดยลดจุ ด อ่ อ น
ด้านภาษาสากล (อังกฤษหรือภาษาอื่นๆ)
๕.๒ ด้านการบริหารงานของจังหวัด
๕.๒.๑ เนื่ อ งจากหน่ ว ยงานในระดั บ จั ง หวั ด จะให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลและหน่วยงานส่วนกลางที่เป็นต้นสังกัด มากกว่าการตอบสนองปัญหาความต้องการในพื้นที่
ด้งนั้นหากขาดความชัดเจนในการบูรณาการระดับนโยบายของหน่วยงานส่วนกลางจะส่งผลต่อเอกภาพการ
ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด ซึ่งยังคงเป็นการบริหารงานแบบแยกส่วน (Fragment) และไม่สามารถบริหารงาน
แบบองค์รวม (Holistic) เพื่อตอบสนองนโยบายภาพรวมได้
๕.๒.๒ การบริ ห ารงานจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการยั ง ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง จึงควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้เพิ่มมากขึ้น
๕.๒.๓ ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่มีความหลากหลาย เนื่องจาก
สภาพพื้นที่และสถานการณ์มีความแตกต่างกัน ทําให้จังหวัดประสบปัญหาในกรณีที่ ประเด็นการพัฒนากับ

๑๑
ประเด็ น การตอบสนองความต้ อ งการประชาชนเป็ น รายพื้ น ที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั น ด้ ว ยเหตุ ที่ ค วามต้ อ งการ
ของประชาชนในพื้นที่มีมุมมองแยกส่วนตามสถานการณ์เฉพาะพื้นที่ จึงมีการเรียกร้องการตอบสนองจาก
ภาครัฐ โดยมองข้ามศักยภาพของการพัฒนาในองค์รวมของพื้นที่
๕.๒.๔ ควรมี ก ารจั ด ทํ า สรุ ป ภาพรวมงบประมาณที่ ดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ทั้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี งบประมาณของกระทรวง กรม (Function) งบประมาณ
ของกลุ่มจังหวัด และงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.๒.๕ ในการจัด ประชุม ทบทวนแผนพั ฒ นาจั งหวั ด และกลุ่ม จังหวั ดจะมี เฉพาะ
ผู้นําองค์กรมาให้ข้อเสนอแนะเพียงท่านเดียว รวมทั้งจํานวนผู้เข้าร่วมประชุมมีจํานวนมาก ทําให้การดึงความ
คิดเห็นจากที่ประชุมอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร ดังนั้นก่อนการดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ควรมีการจัดประชุมรับฟังข้อคิดเป็นในกลุ่มย่อยก่อน เช่น กลุ่มภาคเอกชน กลุ่มภาคประชาสังคม
เป็นต้น ซึ่งจะทําให้เกิดการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
๕.๒.๖ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดต้องเป็นแผนงานเชิงบูรณาการ เช่น บูรณาการเชิง
พื้ น ที่ บู ร ณาการเชิ ง สิ น ค้ า บู ร ณาการตามประเภทบริ ก าร และกํ า หนดให้ มี ห น่ ว ยงานเจ้ า ภาพหลั ก
และหน่วยงานร่วม รวมถึงเน้นการมีส่วนร่วมให้ความสําคัญพื้นที่ ชุมชน เน้นการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ที่มีความซ้ําซ้อน เน้นการติดตาม และประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการว่าควรจะพัฒนา
ต่อเนื่องหรือไม่อย่างไร และควรจะต้องให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาต่อยอดมากยิ่งขึ้น
๖. ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
๖.๑ ผู้ ตรวจราชการสํานั กนายกรัฐมนตรี ได้มี ข้อเสนอแนะแก่ จั งหวัดและกลุ่มจังหวั ด
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินโครงการ ดังนี้
๖.๑.๑ ด้านการเกษตร
(๑) ขอให้อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้ช่วยเป็นพี่เลี้ยง/แนะนําให้กับ
กลุ่มในเรื่องการบริหารจัดการโครงการ โดยเฉพาะการออกกฎ ระเบียบ กติกา ข้อตกลงในการใช้โรงปุ๋ย
ลานตาก ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ ต้ อ งมี ค วามชั ด เจน โดยเปิ ด โอกาสให้ ส มาชิ ก ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการวางกติ ก าตั้ ง แต่
เริ่มโครงการ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส เกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของ หวงแหน และร่วมที่จะรักษาให้เป็น
ทรัพย์สินของชุมชนตลอดไป
(๒) ขอให้ สํ า นั ก งานเกษตรและสหกรณ์ จั ง หวั ด ชั ย นาทได้ มี ก ารประสาน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อขอข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท
มาเพื่อประกอบการจัดทําสติ๊กเกอร์/ฉลากระบุข้อความเพื่อแสดงถึงความแตกต่าง ความโดดเด่น ความเป็น

๑๒
เอกลักษณ์ของจังหวัดชัยนาท เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับส้มโอ รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานความ
รับผิดชอบส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
๖.๑.๒ ด้านการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ
(๑) โครงการขุดลอกคลองเพื่อเป็นแก้มลิง พร้อมประตูระบายน้ํา ตําบลโกสัมพี
อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งดําเนินการขุดลอกคลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถกักเก็บน้ํา
ไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ เนื่องจากไม่มีประตูระบายน้ําที่สามารถ เปิด-ปิด เพื่อระบายน้ําในช่วงฤดูน้ําหลาก และกักน้ํา
ไว้ ใ ช้ ใ นฤดู แ ล้ ง ได้ นอกจากนี้ มีก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณไปเพี ยง ๓,๗๔๑,๐๐๐ บ. คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๓๗.๔๑
เหลื อ อี ก ถึ ง ร้ อ ยละ ๖๒.๕๙ โดยเป้ า หมายโครงการไม่ อ าจบรรลุ ต ามเป้ า หมายโครงการได้ นอกจากนี้
งบประมาณที่เหลื่อได้ส่งคืนคลังจังหวัดแล้ว จึงขอให้จังหวัดได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าว และขอให้เคร่งครัด
ในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ด้วย
(๒) โครงการพัฒนาแม่น้ําสะแกกรังเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด
อุทัยธานี ส่งผลต่อทัศนียภาพ สิ่งแวดล้อม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนริมน้ําสะแกกรัง เพื่อให้เกิดการ
อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวนิเวศน์ทางน้ําควรมีการรณรงค์ส่งเสริม
เพื่อให้ประชาชนตระหนัก และเกิดจิตสํานึกในการดูแลรักษา ตลอดจนการอนุรักษ์แม่น้ําสะแกกรังซึ่งเป็นแม่น้ํา
สายหลักของชาวอุทัยธานี ทั้งด้านความเป็นอยู่ ด้านจิตใจและคุณภาพชีวิต ให้เกิดระบบนิเวศน์ที่ยั่งยืน
๖.๑.๓ ด้านอื่นๆ
(๑) ขอให้เร่งรัดส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณดําเนินการจัดทําแผนการ
ใช้จ่ ายเงิ นส่ ง ให้ กลุ่ ม ยุ ท ธศาสตร์การพั ฒนาจังหวัด เพื่อ ใช้เป็ น เครื่องมื อกํากั บ ติ ด ตามและรายงานผลให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป (จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง ชุมพร สุราษฎร์ธานี ลําปาง)
(๒) ขอให้จั ง หวัด น่ า นและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ทํา แผนพั ฒ นา
จังหวัดให้ความสําคัญกับการบูรณาการหรือประสานกับผู้นําชุมชน ผู้นําหมู่บ้าน และประชาชนในการจัดทํา
ประชาคม เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ แ สดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ โครงการที่ จ ะนํ า เสนอเข้ า สู่ แ ผนพั ฒ นาตํ า บล
แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด ตามลําดับ ซึ่งในการจัดทําโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดจะมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นต้องมากจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพราะประชาชนในพื้นที่จะ
ทราบดีว่าต้องการสิ่งใด และมีความเหมาะสมกับพื้นที่หรือไม่
๖.๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการได้มีข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่
แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในประเด็นดังนี้
๖.๒.๑ ในการจั ด ทํ า แผนงานโครงการของจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น ควรให้ความสําคัญและคํานึงถึ ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภาค และนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล รวมถึงความสอดคล้องกับศักยภาพ และ

๑๓
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในภารกิจ ๓ ด้าน คือ การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ การเชื่อมโยง
ระบบสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในการเตรียมการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ดังนั้น หากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดใด มีการจัดทําแผนงานโครงการที่ไม่สอดคล้องเชื่อมโยงและบูรณาการกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นแล้ว ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีการพิจารณาปรับแผนงานโครงการให้มีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงและบูรณาการเข้าด้วยกัน
๖.๒.๒ จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด จะต้ อ งประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ห น่ ว ยงานส่ ว นราชการ
ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้มีการบูรณาการโครงการร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้รับรู้
รับทราบแผนงานโครงการ และตระหนักถึงผลการดําเนินการ เป้าหมาย และจุดประสงค์ของโครงการ ให้สําเร็จ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันในช่องทางการประชาสัมพันธ์หรือช่องทางการรับทราบข้อมูลของภาคประชาชน
ในพื้นที่มากขึ้น การนําเรื่องแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ประชาชนทราบในคณะกรรมการหมู่บ้าน/ตําบล
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖.๒.๓ จั งหวั ดและกลุ่ม จั งหวัดที่ ยังดําเนิ นโครงการไม่ แ ล้วเสร็ จบางส่ ว น ดังนั้ น
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงควรจัดทําปฏิทินแผนการเร่งรัดการดําเนินการโครงการ
และติดตามความก้าวหน้าในทุกโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่โครงการดําเนินการไม่แล้วเสร็จ/
ไม่สามารถดําเนินการได้ พร้อมทั้งมีมาตรการเร่งรัดให้โครงการดําเนินการแล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่กําหนด
๖.๒.๔ โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ควรมีการตรวจสอบ
และประเมินผลของโครงการอย่างสม่ําเสมอว่า โครงการที่ได้จัดทําแล้วเสร็จนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์
อย่างไร หรือโครงการอาจส่ งผลกระทบด้านลบต่ อชุ มชนอย่างไร และจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไร เมื่อ
ระยะเวลาได้ผ่านพ้นไป เพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
๗. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการในระดับนโยบาย
ในการตรวจติ ดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวั ด
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้พบปัญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการ
บริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งจากการรับฟังรายงาน และจากการตรวจติดตามการดําเนินการ
ในพื้นที่ มีประเด็นปัญหาอุปสรรคสําคัญและข้อสังเกตที่มีเหตุปัจจัยที่จําเป็นต้องกําหนดแนวทางเร่งรัดจัดการ
ในระดับนโยบาย เพื่อนําเสนอ ก.น.จ. ดังนี้
๗.๑ ผลการตรวจของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
๗.๑.๑ การจัดทําแผน และการพิจารณางบประมาณ
(๑) แผนพัฒ นาจังหวัด ขาดการบู ร ณาการในการตอบสนองยุ ท ธศาสตร์
จังหวัด ทั้งจากระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากระยะเวลาในการจัดทํา

๑๔
แผนงาน/โครงการในทุกระดับไม่สอดคล้องกัน ประกอบกับเมื่อไม่มีหน่วยงานกลางในการบูรณาการ แต่ละ
หน่วยงานยังให้ความสําคัญกับงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน จึงเป็นผลทําให้การจัดทําโครงการและการ
จัดสรรงบประมาณเกิดความซ้ําซ้อน การบริหารงานจังหวัดเชิงบูรณาการไม่บรรลุผลอย่างแท้จริง ในเรื่องนี้
ควรมีการบูรณาการแผนระหว่างกระทรวง กรม และจังหวัด โดยกําหนดให้กระทรวง กรม ได้นําแผนพัฒนา
จั ง หวั ด ไปพิ จ ารณาประกอบการจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณของกระทรวง กรม เพื่ อ การต่ อ ยอด เชื่ อ มโยง
งบประมาณ ทั้งนี้ การพิจารณางบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ควรอยู่ในลักษณะเหลื่อมระยะเวลากับการพิจารณาของกระทรวง (Function ) เพื่อให้การ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ส่งเสริมการพัฒนาและสอดรับกับการพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และไม่เกิดความซ้ําซ้อนกัน (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน)
(๒) การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของบางหน่วยงานปรากฏว่า
ไม่สอดคล้องกับศักยภาพ จุดแข็ง จุดอ่อนของจังหวัด จึงเป็นทําให้การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ไม่อาจขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาโดยเร็วและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดที่วางไว้ รวมทั้งไม่ได้คํานึงถึงความ
คุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพของโครงการอย่างแท้จริง ส่งผลให้มีการใช้งบประมาณดําเนินงานเป็นจํานวน
มากกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับการดําเนินงานที่มีลักษณะเดียวกันของภาคเอกชน จึงมีข้อเสนอแนะให้
หน่วยงานส่วนกลางที่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรมของจังหวัด อาทิ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เป็ น ต้ น ควรนํ า หลั ก ความคุ้ ม ค่ า หรื อ หลั ก ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยเข้ า มาเป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ในการพิ จ ารณาอนุ มั ติ
งบประมาณดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตามที่จังหวัดเสนอมา และให้หน่วยงานข้างต้นนําไปปฏิบัติ
โดยเคร่งครัดเพื่อให้หน่วยดําเนินงานนํางบประมาณไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ และคุ้มค่ามากที่สุด (กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑)
๗.๑.๒ การบริหารจัดการภายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ
(๑) จากการตรวจติดตามแผนงาน/โครงการเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการทั้ ง ของจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด พบว่ า เมื่ อ ดํ า เนิ น การแล้ ว เสร็ จ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบไม่ ไ ด้ ใ ห้
ความสําคัญกับผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ เช่นโครงการก่อสร้างเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จไม่สามารถ
เปิ ด ดํ า เนิ น การได้ มี ก ารก่ อ สร้ า งอาคารแล้ ว เสร็ จ แต่ ไ ม่ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากอาคาร หรื อ บางโครงการไม่ มี
งบประมาณในการบริหารจัดการ ดูแลรักษา ทําให้แผนงาน/โครงการไม่อาจเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้ตั้งไว้ จึงมี
ข้อเสนอแนะว่า ในการจัดทําแผนงาน/โครงการ หรือเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก.น.จ. ควรกําหนด
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารในการจั ด ทํ า และบริ ห ารแผนงาน/โครงการ โดยให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบได้ กํ า หนด

๑๕
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการให้ชัดเจน มีความเป็นไปได้และสามารถดําเนินการได้จริง ซึ่งในการบริหาร
โครงการหลังจากโครงการแล้วเสร็จควรให้ความสําคัญกับผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้แผนงาน/
โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จได้มีการใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่า มีความต่อเนื่องและยั่งยืน (กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒)
(๒) โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์แ ละวิธีการบริ หารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๐ ได้กําหนดว่า “เพื่อให้การปฏิบัติราชการในส่วนราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ส่วนราชการกําหนดเป้าหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ
และงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนได้รับ
ทราบทั่วกันด้วย” ซึ่งโดยนัยดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีแนวทางในการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการดําเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยกํ าหนดให้องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ มี การติด
แผ่นป้ายโดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
และให้กําหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้าง โดยให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํา และติดตั้ง
แผ่ น ป้ า ยดั ง กล่ า วภายใน ๗ วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ลงนามในสั ญ ญาจ้ า ง โดยกํ า หนดเป็ น ๒ ป้ า ย กล่ า วคื อ
แผ่นป้ายในระหว่างดําเนินการก่อสร้าง และแผ่นป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งจากการตรวจติดตาม
ในพื้ นที่ จะเห็ นได้ ว่าองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ ได้ปฏิ บัติตามแนวทางที่กําหนดไว้ข้างต้น แล้ว
แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับส่วนราชการอื่นๆ ที่มิได้มีข้อกําหนดในการติดแผ่นป้ายดังกล่าว ทําให้ประชาชน
ไม่ทราบถึงโครงการที่ดําเนินการในพื้นที่ ไม่สามารถที่จะสอดส่องการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาฯ ได้ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
เป็นไปโดยมาตรฐานเดียวกัน และเป็นการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สํานักงบประมาณ ควรพิจารณา
ออกข้อกําหนดให้ส่วนราชการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งในงบประมาณของส่วนราชการ และ
งบประมาณของจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ได้ มี ก ารกํ า หนดการจั ด ทํ า ป้ า ยไว้ ใ นรายละเอี ย ดของโครงการ
โดยกําหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญาจ้าง และให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
มากยิ่งขึ้น (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒)
๗.๑.๓ การแจ้งการได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
ส่วนราชการในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่ดําเนินการตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการแจ้งการได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

๑๖
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ บั งคั บใช้ให้จังหวัดทราบ ซึ่ งทําให้จังหวั ดไม่ ทราบจํานวนเงิ นงบประมาณ
ที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรเพื่อดําเนินการโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดจึงทําให้ไม่สามารถบูรณาการโครงการ
ต่างๆ ที่ดําเนินการในจังหวัดให้มีประโยชน์อย่างคุ้มค่าได้ จึงมีข้อเสนอแนะว่า ก.พ.ร. ควรกําหนดให้ส่วนราชการ
มีตัวชี้วัดเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปี ในส่วนที่ให้ส่วนราชการ
ในภูมิภาคมีการดําเนินการตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างจริงจัง เพื่อให้จังหวัดมีข้อมูลเพียงพอในการนําแผนงาน/โครงการของ
function area และ local มาบูรณาการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด
ให้สามารถสนองตอบความต้องการ บรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่าง
แท้จริงซึ่งจะทําให้การใช้งบประมาณของแผ่นดินเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด (กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ๑ และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน)
๗.๑.๔ โครงสร้างของหน่วยปฏิบัติงาน
เนื่องจากยังขาดความชัดเจนในเรื่องโครงสร้างของ OSM (The Office of
Strategy Management for Southern Province Cluster) ในกลุ่มจังหวัดว่าควรจะเป็นหน่วยงานชนิดใด
ซึ่งไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนทําให้เกิดความลักลั่น ถึงแม้จะเป็นหน่วยที่สามารถตั้งงบประมาณเองได้ เช่นเดียวกับ
กรม กระทรวง แต่ไม่สามารถกระจายการปฏิบัติ / ขับเคลื่อนการดําเนินการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากไม่ใช่ส่วนราชการ ประกอบกับการพัฒนากลุ่มจังหวัด แม้จะตราเป็นกฎหมายให้ตั้งงบประมาณได้
แต่กลไกรองรับการขับเคลื่อนในระดับบริหาร เช่น โครงสร้างองค์กร บุคลากร และกฎระเบียบ ไม่สมบูรณ์
จึงเป็นเหมือนภาพต่อที่ไม่ครบ ขาดประสิทธิภาพ อีกทั้งนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องการพัฒนาพื้นที่ในมิติ
กลุ่มจังหวัดไม่ต่อเนื่องและไม่ชัดเจนว่าให้มุ่งผลสําเร็จอย่างไร จากสภาพปัญหาดังกล่าวซึ่งปรากฏในการ
ดําเนินการของกลุ่มจังหวัดที่ผ่านมา ทั้งระดับนโยบาย ระดับการบริหารจัดการ และระดับปฏิบัติการที่เสนอมา
ข้างต้นนั้น พบว่า เงื่อนไขสําคัญที่ควรคํานึงในการดําเนินงานของกลุ่มจังหวัด โดยหน่วยงานระดับนโยบาย
ควรจะได้ มี ก ารทบทวนว่ า การพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นรู ป แบบกลุ่ ม จั ง หวั ดมี ป ระโยชน์ต่ อ การพั ฒ นาประเทศตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ หากเห็นว่าการบริหารงานยังเป็นประโยชน์ ควรมีการดําเนินการต่อไป โดยมีการ
จัดโครงสร้างที่สมบูรณ์รองรับการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยควรมีการวิเคราะห์หารูปแบบของกลุ่มจังหวัด
ที่เหมาะสม ซึ่งอาจจัดอยู่ในรูปแบบเดิม (๑๘ กลุ่ม) หรือ จัดเป็น Cluster ในเรื่องที่สําคัญ หรือศักยภาพของ
พื้นที่ เช่น Cluster ด้านการเกษตร Cluster ด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น และควรมีการกําหนดหน้าที่ของ
OSM ให้ชัดว่าจะเป็นองค์กรประเภทไหน สังกัดหน่วยงานใดและที่สําคัญควรกําหนดบทบาทหน้าที่ให้สมดุล
ทั้งในด้านอํานาจหน้าที่ (Authority) และความรับผิดชอบ/หน้าที่ (Responsibility) เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เกิดความชัดเจน รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรในองค์กร OSM ได้รู้เส้นทางของอาชีพ (Carrier Path) เพื่อเป็นขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน)

๑๗
๗.๒ ผลการตรวจของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
การจั ดทําแผนพัฒนาจัง หวัด/กลุ่ ม จั งหวัด ควรส่งเสริ ม ให้ เกิด การบูร ณาการอย่า ง
แท้จริง ทั้งในด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากร ด้านบุคลากร ตลอดจนด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการผนึกกําลัง
เพราะบางแผนงานโครงการนั้น จังหวัด/กลุ่มจังหวัด อาจจะขับเคลื่อนให้บรรลุยุทธศาสตร์ที่กําหนดไม่ได้
เนื่องจากปัจจัยหลายๆ ด้าน กรณีงบของจังหวัด งบของ Function งบของท้องถิ่น อาจจะไม่เพียงพอ
และพื้นที่ดําเนินการอาจจะไม่สอดคล้องกัน รวมทั้งระยะเวลา ดําเนินการ อาจจะบริหารจัดการไม่ได้ และยัง
รวมถึงจะต้องเชื่อมโยงกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด อื่นๆ เช่น ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคม ระบบ
Logistics ทั้งทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรือ ประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เฉพาะรายสาขา
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติ จึงต้องมีการบูรณาการจากหน่วยงาน ส่วนกลาง เช่นเดียวกับการบูรณาการเรื่องการ
บริ ห ารจั ด การทั้ ง ระบบ (ต้ น น้ํ า กลางน้ํ า ปลายน้ํ า ) จํ า เป็ น ต้ อ งมี เ อกภาพในการบริ ห ารจั ด การ (Single
Command) เพื่อให้การจัดการเกิดความสะดวกรวดเร็ว และไม่เกิดโครงการที่ซ้ําซ้อนกัน รวมทั้งเป็นการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่า
KKKKKJJJJJ

๑๘
ตอนที่ ๒
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
KKKJJJ

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้จัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ข องจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ซึ่ ง เป็ น ไปตามกรอบแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และ
กลุ่มจังหวัด ในวงเงิน ๑๗,๘๐๒,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยจัดสรรให้ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
จังหวัด ๗๖ จังหวัด งบประมาณ ๑๒,๗๓๔,๐๐๐ ล้านบาท และตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด
๑๘ กลุ่ม งบประมาณ ๕,๐๖๘,๐๐๐ ล้านบาท
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒.๑ ภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) เรียงลําดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก
งบประมาณทีไ่ ด้รับ
ผลการเบิกจ่าย
ลําดับที่
จังหวัด
ร้อยละ
จัดสรร (บาท)
(บาท)
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ปราจีนบุรี
สตูล
จันทบุรี
ระนอง
สมุทรปราการ
เพชรบุรี
ระยอง
ภูเก็ต
เพชรบูรณ์
อุตรดิตถ์
นครนายก
พัทลุง
ตรัง
พิษณุโลก
ปทุมธานี
สิงห์บุรี

๑๓๖,๗๘๔,๗๐๐
๑๒๖,๒๖๒,๐๐๐
๑๔๐,๘๐๒,๓๐๐
๑๒๒,๘๖๑,๘๐๐
๒๖๒,๕๗๗,๑๐๐
๑๔๘,๓๘๐,๗๐๐
๒๓๒,๓๓๑,๐๐๐
๑๑๙,๗๒๐,๔๐๐
๑๗๔,๓๖๐,๐๐๐
๑๕๑,๕๖๔,๙๐๐
๑๓๑,๘๘๓,๕๐๐
๑๔๐,๘๒๙,๙๐๐
๑๔๒,๕๔๖,๐๐๐
๑๗๒,๖๖๘,๐๐๐
๑๗๔,๖๑๓,๐๐๐
๑๑๔,๒๙๑,๓๐๐

๓๑,๑๓๘,๓๖๘
๓๔,๓๕๖,๙๘๒
๔๓,๑๓๘,๑๕๗
๓๗,๘๔๑,๑๑๖
๘๑,๓๘๙,๒๓๓
๔๖,๕๓๗,๙๖๔
๗๗,๘๔๗,๑๒๘
๔๐,๑๒๑,๓๕๙
๖๐,๙๓๓,๘๒๘
๕๓,๓๕๐,๗๘๐
๔๘,๑๑๖,๒๓๗
๕๓,๒๔๙,๘๑๔
๕๕,๓๙๖,๔๗๒
๖๗,๘๓๔,๑๓๙
๗๐,๗๑๗,๘๘๗
๔๘,๓๐๖,๐๖๓

๒๒.๗๖
๒๗.๒๑
๓๐.๖๔
๓๐.๘๐
๓๑.๐๐
๓๑.๓๖
๓๓.๕๑
๓๓.๕๑
๓๔.๙๕
๓๕.๒๐
๓๖.๔๘
๓๗.๘๑
๓๘.๘๖
๓๙.๒๙
๔๐.๕๐
๔๒.๒๗

๑๙
ลําดับที่

จังหวัด

งบประมาณทีไ่ ด้รับ
จัดสรร (บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ

๑๗
๑๘
๑๙

นครศรีธรรมราช
กระบี่
สุรินทร์

๑๘๘,๘๒๒,๐๐๐
๑๓๐,๑๐๙,๖๐๐
๒๑๗,๕๐๒,๐๐๐

๘๖,๓๓๔,๔๘๒
๖๐,๐๔๓,๗๐๘
๑๐๐,๔๓๑,๔๙๖

๔๕.๗๒
๔๖.๑๕
๔๖.๑๗

๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

ลําพูน
สุราษฎร์ธานี
ลพบุรี
ชุมพร
สงขลา
น่าน
พังงา
กําแพงเพชร
พระนครศรีอยุธยา
ตราด
สุโขทัย
ศรีสะเกษ
สมุทรสาคร
บึงกาฬ
พิจิตร
ชลบุรี
พะเยา
นราธิวาส
มุกดาหาร
กาญจนบุรี
นครพนม
แม่ฮ่องสอน
ตาก
ขอนแก่น
เชียงใหม่
นครปฐม
แพร่

๑๔๑,๑๒๗,๑๐๐
๑๕๖,๗๗๘,๙๐๐
๑๕๐,๓๔๕,๕๐๐
๑๒๙,๐๙๔,๔๐๐
๑๗๙,๘๘๙,๔๐๐
๑๕๕,๙๘๐,๕๐๐
๑๒๑,๖๑๔,๔๐๐
๑๖๑,๙๙๖,๕๐๐
๒๐๔,๗๙๕,๑๐๐
๑๓๔,๔๐๘,๘๐๐
๑๕๙,๕๓๖,๑๐๐
๒๒๖,๐๖๑,๐๐๐
๑๙๐,๓๖๓,๓๐๐
๑๕๒,๓๖๐,๐๐๐
๑๓๗,๓๘๓,๙๐๐
๒๓๕,๐๓๖,๓๐๐
๑๖๕,๕๓๕,๓๐๐
๑๙๒,๖๒๗,๐๐๐
๑๓๕,๔๔๐,๑๐๐
๑๖๔,๐๑๑,๖๐๐
๑๗๔,๒๙๒,๗๐๐
๒๐๗,๓๖๓,๕๐๐
๑๗๓,๖๘๕,๕๐๐
๒๐๙,๑๑๑,๘๐๐
๒๑๕,๒๗๐,๐๐๐
๑๕๘,๘๖๙,๖๐๐
๑๖๔,๘๑๖,๘๐๐

๖๗,๒๔๙,๐๐๐
๗๖,๓๓๘,๘๗๖
๗๔,๐๖๔,๙๔๗
๖๗,๐๑๙,๖๓๒
๙๔,๑๕๗,๙๓๔
๘๔,๓๓๘,๔๑๘
๖๕,๗๙๒,๙๕๔
๘๙,๑๖๔,๕๐๔
๑๑๘,๕๔๒,๗๘๔
๗๘,๐๙๔,๙๕๗
๙๒,๘๖๙,๐๗๒
๑๓๒,๗๕๘,๕๘๕
๑๑๒,๑๗๖,๙๘๐
๙๒,๗๕๓,๔๙๗
๘๔,๙๐๑,๑๒๓
๑๔๖,๗๖๔,๗๕๔
๑๐๓,๙๔๘,๘๕๕
๑๒๕,๕๙๓,๖๗๗
๙๐,๑๖๖,๙๐๑
๑๑๓,๓๐๙,๙๗๘
๑๒๑,๒๙๑,๕๙๖
๑๔๔,๓๓๐,๑๕๗
๑๒๑,๔๖๕,๑๕๐
๑๔๖,๔๖๖,๐๕๖
๑๕๔,๑๑๑,๘๒๘
๑๑๕,๑๓๙,๘๒๐
๑๒๐,๙๖๑,๖๕๖

๔๗.๖๕
๔๘.๖๙
๔๙.๒๖
๕๑.๙๒
๕๒.๓๔
๕๔.๐๗
๕๔.๑๐
๕๕.๐๔
๕๗.๘๘
๕๘.๑๐
๕๘.๒๑
๕๘.๗๓
๕๘.๙๓
๖๐.๘๘
๖๑.๘๐
๖๒.๔๔
๖๒.๘๐
๖๕.๒๐
๖๖.๕๗
๖๙.๐๙
๖๙.๕๙
๖๙.๖๐
๖๙.๙๓
๗๐.๐๔
๗๑.๕๙
๗๒.๔๗
๗๓.๓๙

๒๐
ลําดับที่
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

จังหวัด

ชัยภูมิ
ร้อยเอ็ด
สุพรรณบุรี
นนทบุรี
ฉะเชิงเทรา
นครสวรรค์
เลย
สมุทรสงคราม
กาฬสินธุ์
ยโสธร
ราชบุรี
สระแก้ว
เชียงราย
สกลนคร
ปัตตานี
มหาสารคาม
ยะลา
อ่างทอง
ประจวบคีรีขันธ์
อุดรธานี
สระบุรี
ลําปาง
บุรีรัมย์
อํานาจเจริญ
ชัยนาท
หนองบัวลําภู
นครราชสีมา
อุทัยธานี
หนองคาย
อุบลราชธานี
รวม(ของจังหวัด)

งบประมาณทีไ่ ด้รับ
จัดสรร (บาท)
๑๙๘,๘๖๑,๖๐๐
๑๙๓,๔๐๐,๖๐๐
๑๗๒,๑๕๗,๓๐๐
๑๕๑,๖๐๙,๘๐๐
๑๗๕,๔๓๘,๑๐๐
๑๗๙,๗๕๙,๓๐๐
๑๗๐,๘๒๑,๖๐๐
๑๒๗,๑๒๗,๐๐๐
๑๙๗,๘๙๔,๘๐๐
๑๗๔,๙๒๗,๙๐๐
๑๖๑,๓๐๘,๐๐๐
๑๕๕,๔๔๔,๐๐๐
๒๐๐,๖๔๒,๐๐๐
๑๗๕,๔๙๕,๖๐๐
๑๗๑,๐๔๖,๒๐๐
๑๕๗,๖๓๒,๑๐๐
๑๔๑,๕๖๐,๐๐๐
๑๑๕,๓๘๔,๐๐๐
๑๕๒,๗๐๖,๖๐๐
๑๙๙,๑๐๖,๙๐๐
๑๕๖,๘๔๓,๕๐๐
๑๗๕,๕๐๙,๘๐๐
๒๐๙,๔๕๒,๗๐๐
๑๔๗,๘๘๐,๖๐๐
๑๓๖,๔๓๑,๕๐๐
๑๕๘,๗๔๖,๔๐๐
๒๔๖,๘๒๒,๘๐๐
๑๓๗,๔๙๑,๔๐๐
๑๕๖,๗๒๓,๒๐๐
๒๐๙,๐๖๙,๔๐๐
๑๒,๗๓๔,๐๐๐,๐๐๐

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
๑๔๗,๒๘๐,๗๙๗
๑๔๓,๗๒๐,๒๖๐
๑๓๐,๒๓๙,๖๙๘
๑๑๖,๗๕๑,๒๗๒
๑๓๕,๒๖๕,๑๘๔
๑๓๘,๘๒๓,๔๒๗
๑๓๒,๑๑๘,๘๒๙
๙๘,๔๔๔,๐๓๕
๑๕๕,๓๑๖,๑๖๐
๑๓๗,๘๐๔,๒๓๗
๑๒๗,๑๗๔,๗๘๑
๑๒๓,๓๙๐,๕๑๐
๑๖๐,๗๗๙,๑๙๓
๑๔๔,๐๓๔,๖๘๔
๑๔๑,๕๔๕,๐๗๙
๑๓๑,๑๒๔,๓๙๒
๑๑๗,๘๖๑,๘๕๒
๙๘,๗๔๑,๒๕๐
๑๓๐,๘๖๓,๗๘๙
๑๗๑,๑๕๒,๘๘๖
๑๓๘,๓๓๒,๗๔๕
๑๕๕,๐๑๔,๕๓๓
๑๘๖,๔๖๐,๐๔๘
๑๓๔,๕๙๔,๐๓๔
๑๒๔,๗๒๒,๕๘๐
๑๔๗,๗๒๑,๐๕๓
๒๓๔,๙๖๘,๕๘๓
๑๓๑,๕๙๒,๙๔๖
๑๕๒,๓๓๙,๖๑๖
๒๐๔,๑๐๖,๕๔๔
๘,๒๒๓,๑๔๓,๙๐๑

ร้อยละ
๗๔.๐๖
๗๔.๓๑
๗๕.๖๕
๗๗.๐๑
๗๗.๑๐
๗๗.๒๓
๗๗.๓๔
๗๗.๔๔
๗๘.๔๘
๗๘.๗๘
๗๘.๘๔
๗๙.๓๘
๘๐.๑๓
๘๒.๐๗
๘๒.๗๕
๘๓.๑๘
๘๓.๒๖
๘๕.๕๘
๘๕.๗๐
๘๕.๙๖
๘๘.๒๐
๘๘.๓๒
๘๙.๐๒
๙๑.๐๒
๙๑.๔๒
๙๓.๐๕
๙๕.๒๐
๙๕.๗๑
๙๗.๒๐
๙๗.๖๓
๖๔.๕๘

๒๑
๒.๒ ภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) เรียงลําดับผลการเบิกจ่ายจาก
น้อยไปมาก
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน ๑
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ภาคเหนือตอนล่าง ๑
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒
ภาคกลางตอนกลาง
ภาคใต้ชายแดน
ภาคกลางตอนบน ๒
ภาคตะวันออก
ภาคกลางตอนล่าง ๒
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒
ภาคเหนือตอนบน ๒
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ภาคเหนือตอนบน ๑
ภาคเหนือตอนล่าง ๒
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ภาคกลางตอนล่าง ๑
รวม (ของกลุ่มจังหวัด)

งบประมาณทีไ่ ด้รบั
จัดสรร (บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ

๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐
๓๐๘,๐๐๐,๐๐๐
๓๐๘,๐๐๐,๐๐๐
๒๔๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๘,๓๕๔,๘๙๓
๓๒,๖๕๑,๙๘๘
๖๘,๓๑๙,๐๘๑
๕๖,๘๐๔,๓๘๐

๑๐.๓๕
๑๐.๖๐
๒๒.๑๘
๒๓.๖๗

๓๐๘,๐๐๐,๐๐๐
๓๐๘,๐๐๐,๐๐๐
๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐
๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐
๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐
๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐

๙๘,๓๕๑,๖๕๒
๑๐๙,๒๓๓,๘๓๑
๑๐๓,๒๓๘,๓๙๗
๑๑๓,๒๓๙,๐๘๗
๑๑๓,๓๓๔,๘๐๒
๑๑๗,๗๗๖,๕๘๔

๓๑.๙๓
๓๕.๔๗
๓๗.๖๘
๔๑.๓๓
๔๑.๓๖
๔๒.๙๘

๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๑๘,๐๐๔,๘๒๐
๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๒๓,๘๕๔,๙๔๕
๓๐๘,๐๐๐,๐๐๐
๑๗๑,๓๐๙,๖๒๔
๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๖๓,๒๘๕,๒๔๙
๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๖๔,๘๓๐,๙๐๓
๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๗๒,๔๒๓,๓๖๓
๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๗๓,๕๙๒,๘๕๓
๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐
๒๑๓,๕๕๔,๒๑๑
๕,๐๖๘,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๑๔๒,๑๖๐,๖๖๓

๔๓.๐๗
๔๕.๒๐
๕๕.๖๒
๕๙.๕๙
๖๐.๑๖
๖๒.๙๓
๖๓.๓๖
๗๗.๙๔
๔๒.๒๗

๒๒
จากการตรวจติ ด ตาม ในภาพรวมของการจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ๒๕๕๕
เมื่อจําแนกตามผลการดําเนินงาน พบว่า
(๑) ระดับกลุ่มจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๕,๐๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดําเนินการ
เบิ ก จ่ า ยแล้ ว จํ า นวน ๒,๑๔๒,๑๖๐,๖๖๓ บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๔๒.๒๗ รวมทั้ ง หมด ๓๖๔ โครงการ
จําแนกเป็น
(๑.๑) ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๐
(๑.๒) อยู่ระหว่างการดําเนินงาน จํานวน ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๑
(๑.๓) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน ๒๕๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๘
(๑.๔) ยังไม่ได้ดําเนินงาน จํานวน ๖๗ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๑
กราฟแสดงผล : ผลการดําเนินการโครงการของกลุ่มจังหวัด
ยังไม่ได้ดําเนินงาน ๖๗ โครงการ
(ร้อยละ ๑๘.๔๑)

ดําเนินการแล้วเสร็จ ๒๐ โครงการ (ร้อยละ ๕.๕๐)
อยู่ระหว่างการดําเนินงาน ๒๓ โครงการ
(ร้อยละ ๖.๓๑)

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๔ โครงการ
(ร้อยละ ๖๙.๘๗)

(๒) ระดับจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๑๒,๗๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดําเนินการ
เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๘,๒๒๓,๑๔๓,๙๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๘ รวมทั้งหมด ๒,๘๑๗ โครงการ จําแนกเป็น
(๒.๑) ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน ๒๐๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๘
(๒.๒) อยู่ระหว่างการดําเนินงานจํานวน ๑๖๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐
(๒.๓) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน ๑,๖๗๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๐
(๒.๔) ยังไม่ได้ดําเนินงาน
จํานวน ๗๖๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๒

๒๓
กราฟแสดงผล : ผลการดําเนินการโครงการของจังหวัด
ยังไม่ได้ดําเนินงาน ๗๖๔ โครงการ
(ร้อยละ ๒๗.๑๒)

ดําเนินการแล้วเสร็จ ๒๐๕ โครงการ (ร้อยละ ๗.๒๘)
อยู่ระหว่างการดําเนินงาน ๑๖๙ โครงการ
(ร้อยละ ๖.๐๐)

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๑,๖๗๙ โครงการ
(ร้อยละ ๕๙.๖๐)

จากการตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ
ในการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณประจํ า ปี ๒๕๕๕ ครั้ ง ที่ ๒ (๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕– ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๕)
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้ง ๑๘ กลุ่มจังหวัด และ ๗๖ จังหวัด ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
พบว่า จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรรจ่ายงบประมาณทั้งหมด ๑๗,๘๐๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๑๐,๓๖๕,๓๐๔,๕๖๓ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๓ โดยจําแนกผลการเบิกจ่าย ได้ดังนี้
(๑) จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสูงสุด ๕ อันดับ ได้แก่
(๑.๑) อุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๐๙,๐๖๙,๔๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้วจํานวน ๒๐๔,๑๐๖,๕๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๓
(๑.๒) หนองคาย
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๕๖,๗๒๓,๒๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้วจํานวน ๑๕๒,๓๓๙,๖๑๖บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๐
(๑.๓) อุทัยธานี
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๓๗,๔๙๑,๔๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้วจํานวน ๑๓๑,๕๙๒,๙๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๑
(๑.๔) นครราชสีมา ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๔๖,๘๒๒,๘๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้วจํานวน ๒๓๔,๙๖๘,๕๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๐
(๑.๕) หนองบัวลําภู ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๕๘,๗๔๖,๔๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้วจํานวน จํานวน ๑๔๗,๗๒๑,๐๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๕

๒๔
กราฟแสดงผล : จังหวัดที่มกี ารเบิกจ่ายงบประมาณสูงสุด ๕ อันดับ

จังหวัดอุบลราชธานี
(ร้อยละ 97.63)
จังหวัดหนองคาย
(ร้อยละ 97.20)

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดนครราชสีมา (ร้อยละ 95.71)
(ร้อยละ 95.20)
จังหวัดหนองบัวลําภู
(ร้อยละ 93.05)

(๒) จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ําสุด ๕ อันดับ ได้แก่
(๒.๑) ปราจีนบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๓๖,๗๘๔,๗๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้วจํานวน ๓๑,๑๓๘,๓๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๖
(๒.๒) สตูล
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๒๖,๒๖๒,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้วจํานวน ๓๔,๓๕๖,๙๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๑
(๒.๓) จันทบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๔๐,๘๐๒,๓๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้วจํานวน ๔๓,๑๓๘,๑๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๔
(๒.๔) ระนอง ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๒๒,๘๖๑,๘๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้วจํานวน ๓๗,๘๔๑,๑๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๐
(๒.๕) สมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๖๒,๕๗๗,๑๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้วจํานวน ๘๑,๓๘๙,๒๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๐

๒๕
กราฟแสดงผล : จังหวัดที่มกี ารเบิกจ่ายงบประมาณต่ําสุด ๕ อันดับ

จังหวัดระนอง จังหวัดสมุทรปราการ
(ร้อยละ ๓๐.๘๐) (ร้อยละ ๓๑.๐๐)
จังหวัดสตูล จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี (ร้อยละ ๒๗.๒๑) (ร้อยละ ๓๐.๖๔)
(ร้อยละ ๒๒.๗๖)

(๓) กลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสูงสุด ๕ อันดับ ได้แก่
(๓.๑) ภาคกลางตอนล่าง ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้วจํานวน ๒๑๓,๕๕๔,๒๑๑ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๔
(๓.๒) ภาคตะวันออก
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เบิกจ่ายแล้วจํานวน ๑๗๓,๕๙๒,๘๕๓ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๖
(๓.๓) ภาคเหนือตอนล่าง ๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้วจํานวน ๑๗๒,๔๒๓,๓๖๓ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๙๓
(๓.๔) ภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้วจํานวน ๑๖๔,๘๓๐,๙๐๓ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๑๖
(๓.๕) ภาคตะวันออก
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เฉียงเหนือตอนกลาง เบิกจ่ายแล้วจํานวน ๑๖๓,๒๘๕,๒๔๙ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๙

๒๖
กราฟแสดงผล : กลุ่มจังหวัดที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณสูงสุด ๕ อันดับ

กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ๒
(ร้อยละ ๖๒.๙๓)
กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก
ภาคเหนือตอนบน ๑
เฉียงเหนือ
(ร้อยละ ๖๐.๑๖)
ตอนกลาง
(ร้อยละ ๕๙.๕๙)

กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๑
(ร้อยละ ๗๗.๙๔)

กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง ๑
(ร้อยละ ๖๓ ๓๖)

(๔) กลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ําสุด ๕ อันดับ ได้แก่
(๔.๑) ภาคกลางตอนบน ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้วจํานวน ๒๘,๓๕๔,๘๙๓ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๕
(๔.๒) ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้วจํานวน ๓๒,๖๕๑,๙๘๘ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๐
(๔.๓) ภาคเหนือตอนล่าง ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้วจํานวน ๖๘,๓๑๙,๐๘๑ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๘
(๔.๔) ภาคตะวันออก
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เฉียงเหนือตอนบน ๒ เบิกจ่ายแล้วจํานวน ๕๖,๘๐๔,๓๘๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖๗
(๔.๕) ภาคกลางตอนกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้วจํานวน ๙๘,๓๕๑,๖๕๒ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๙๓

๒๗
กราฟแสดงผล : กลุ่มจังหวัดที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณต่ําสุด ๕ อันดับ

กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ๑
(ร้อยละ ๒๒.๑๘
กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน ๑ ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
(ร้อยละ ๑๐.๓๕) (ร้อยละ ๑๐.๖๐)

KKKKKJJJJJ

กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนกลาง
(ร้อยละ ๓๑ ๙๓)
กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒
(ร้อยละ ๒๓ ๖๗)

๒๘
ตอนที่ ๓
ผลการตรวจติดตามและประเมินผล
ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือ ๒๕๕๕
KKKJJJ

การตรวจติดตามในประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์จากการดําเนิน
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ และสามารถขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ในการติ ด ตามประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ โ ครงการ ครั้งที่ ๒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีได้คัดเลือกโครงการเพื่อติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ รวมทั้งสิ้น
๗๕ โครงการ ในพื้นที่ ๑๒ กลุ่มจังหวัด จํานวน ๑๑ โครงการ และในพื้นที่ ๗๐ จังหวัด จํานวน ๙๙ โครงการ
สรุปผลการติดตามประเมินผลจําแนกตามประเภทโครงการ ได้ดังนี้
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ผลการประเมิน
จํานวนโครงการ
ที่ประเมินผล เกิดผลสัมฤทธิ์ ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์
๑
การเกษตร
๒๓
๒๒
(๔.๓๕%)
(๓๑.๕๑%)
(๙๕.๖๕%)
การท่องเที่ยว
๑๗
๑๒
๕
(๒๓.๒๙%)
(๗๐.๕๙%)
(๒๙.๔๑%)
ถนนและแหล่งน้ํา
๑๖
๑๔
(๒๑.๙๒%)
(๘๗.๕๐%)
อุตสาหกรรมและการค้า
๘
๘
(๑๐.๙๖%)
(๑๐๐%)
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖
๖
(๘.๒๑%)
(๑๐๐%)
๓
สังคม
๓
(๑๐๐%)
(๔.๑๑%)
๖
๗๓
๖๕
รวมทั้งสิ้น
(๘.๒๒%)
(๑๐๐%)
(๘๙.๐๔%)
ประเภทโครงการ

ยังประเมิน
ไม่ได้
๒
(๑๒.๕๐%)
๒
(๒.๗๔%)

๒๙
25

22

20
14

15

12

เกิดผลสัมฤทธิ

10

8
6

5

5
1
0

6

ไม่เกิดผลสัมฤทธิ
ยังประเมินไม่ได้

2
0

๓.๑ โครงการด้านการเกษตร จากโครงการที่ติดตามประเมินผล จํานวน ๒๓ โครงการ ผลการ
ประเมินผลสรุปได้ ดังนี้
๓.๑.๑ เป็นโครงการที่เกิดผลสัมฤทธิ์ จํานวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๕
ในพื้ น ที่ ๓ กลุ่ ม จั ง หวั ด ได้ แ ก่ ภาคกลางตอนบน ๒ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง ๑ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ และ ๑๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก สุราษฎร์ธานี สตูล จันทบุรี
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ ยโสธร แม่ฮ่องสอน เชียงราย สุโขทัย
นครสวรรค์ กําแพงเพชร พิจิตร นนทบุรี และลําพูน
๓.๑.๒ เป็นโครงการที่ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ จํานวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๕
ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
ลําดับ

ผลการประเมิน

โครงการด้านการเกษตรทีเ่ กิดผลสัมฤทธิ์
๑

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๔ : ภาคกลางตอนบน ๒
ผลสัมฤทธิ์ ช่วยลดต้นทุนการผลิตที่เกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิตที่มากเกินความจําเป็น เช่น เมล็ด
พั น ธุ์ ปุ๋ ย เคมี และสารเคมี เกษตรกรมี ค วามรู้ ใ นการผลิ ต ตามหลั ก เกษตรดี ที่ เ หมาะสม (GAP)
ลดการใช้สารเคมี การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การป้องกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานและการใช้
ศัตรูธรรมชาติ และสารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง มีการตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการมีการลงหุ้นเป็น
กองกลาง และได้เงินปันผลในช่วงสิ้นปี การบริหารจัดการเป็นอย่างดีทําให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพอใจเป็นอย่างมาก

๓๐
ลําดับ

ผลการประเมิน

๒

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
วัตถุประสงค์ เพิ่มปริมาณใบหม่อนให้พอเพียงสําหรับการเลี้ยงไหมได้ตลอดทั้งปี
ผลสัมฤทธิ์ เกษตรกรสามารถปลูกหม่อนได้ตลอดทั้งปี ผลิตไหมที่ได้คุณภาพและปริมาณที่ตรงกับความ
ต้ อ งการของตลาด/ผู้ ป ระกอบการผ้ า ไหม ส่ ง ผลให้ เ กษตรกรมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น กลุ่ ม เป้ า หมายมี
ความพึงพอใจต่อโครงการฯ เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ การดําเนินโครงการดังกล่าวยังประสบปัญหาเกษตรกร
รุ่นใหม่ไม่สนใจการอนุรักษ์วัฒนธรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จึงมีความเป็นไปได้ยากในการขยายผล
โครงการในอนาคต ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประมาณ ๒,๙๘๐ รายเท่านั้น และได้รับ
การพัฒนาครบถ้วนทุกรายแล้ว

๓

โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
วัตถุประสงค์ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจํานวน ๑๒,๐๐๐ ราย
ผลสัมฤทธิ์ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และสามารถนําไปใช้ได้จริง สามารถผลิตข้าวให้มี
คุณภาพสูงขึ้นและมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมลดลง ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้โดยรวม
เพิ่มขึ้น เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ อย่างไรก็ดี เนื่องจากเป็นการผลิตข้าวนาปี ฤดูกาลผลิต
จะล่ ว งเลยปี ง บประมาณ การตรวจรั บ รองมาตรฐาน GAP จะทราบผลเมื่ อ เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต แล้ ว
(ช่วงเดือน พ.ย –ธ.ค)

๔

โครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว ตําบลดงละคร อําเภอเมืองนครนายก : นครนายก
วัตถุประสงค์ เพื่อลดค่าความเป็นกรดในดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชในตําบลดงละคร
เพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น
ผลสัมฤทธิ์
เกษตรกรมีความพึงพอใจในโครงการ เนื่องจากช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ จากเดิม
๕๓ ถัง/ไร่ เป็น ๖๕ –๗๐ ถัง/ไร่ อย่างไรก็ตาม ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขดินอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ๕ ปี
และต้องมีการเพิ่มอินทรียวัตถุเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างดินทางทางกายภาพและ ชีวภาพ โดยอาจ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อขยายผลโครงการในปีต่อไปเพื่อให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาการ
ปรับปรุงดินเปรี้ยวครอบคลุมทั้งตําบล

๕

โครงการเกษตรอินทรีย์นําร่อง : สุราษฎร์ธานี
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์สู่
เกษตรกรชุมชนเตรียมชุมชนนําร่องผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ (พืช ปศุสัตว์ ประมง) เพื่อการบริโภคและ
จํา หน่าย และผลิตสิน ค้า เกษตรอิน ทรีย์เ ชื่อ มโยงโครงการอาหารปลอดภัย (Q-Shop) รองรับ
นักท่องเที่ยว
ผลสัมฤทธิ์ เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงภัยจากสารเคมี และการผลิตเกษตรเชิงเดียว เข้าใจ

๓๑
ลําดับ

ผลการประเมิน
การดําเนินการในรูปกลุ่ม มีการควบคุม ตรวจสอบขบวนการผลิตกันเอง ใช้ระบบการผลิตมาตรฐาน
แบบมีส่ วนร่วม และมีการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกในกลุ่มเพื่อจําหน่าย ช่วยสร้างรายได้อย่าง
ต่ อ เนื่ อ งและพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยเชื่ อ มโยงระหว่ า งกลุ่ ม ทํ า ให้ เ กิ ด ความหลากหลายของสิ น ค้ า
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการ

๖

โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรพร้อมอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ : สตูล
วัตถุประสงค์ ก่อสร้างอาคารศูนย์รวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ จํานวน ๑ หลัง พร้อมครุภัณฑ์ เพื่อเป็น
แหล่ งเรียนรู้ ของสมาชิ ก กลุ่ ม แม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มอาชี พสตรี จํ านวนประมาณ ๑,๑๐๐ คน
ให้มีความสามารถในการแปรรูปผลผลิตเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้
ผลสั ม ฤทธิ์ กลุ่ ม แม่บ้ า นเกษตรกรและกลุ่ ม สตรี ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการจํ า นวนประมาณ ๑,๑๐๐ คน
สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้

๗

โครงการธนาคารปูม้า : จันทบุรี
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มปริมาณปูม้าในธรรมชาติให้มากขึ้น โดยให้ชาวประมงเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา และส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน กลุ่มเป้าหมาย
รวม ๑๘๐ คน
ผลสัมฤทธิ์ มีการจัดตั้งกองทุนโดยสมาชิกมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมหุ้นเป็นกองทุน เช่น กลุ่มธนาคาร
ปูม้าบ้านเกาะแมว กลุ่มปากน้ํากระแจะ และกลุ่มธนาคารปูม้าบ้านท่าแครง สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมกับ
โครงการโดยมีการบริจาคแม่ปูไข่นอกกระดองให้กับคณะกรรมการกลุ่มเพื่อสลัดไข่ออกสู่ธรรมชาติ
นําแม่ปูม้ามาขายเพื่อเป็นกองทุนใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม

๘

โครงการจัดงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก : ร้อยเอ็ด
วั ตถุประสงค์ จั ดงานเทศกาลข้ าวหอมมะลิ เพื่อเผยแพร่ชื่อ เสี ยงข้ า วหอมมะลิ คุ ณภาพดีจังหวั ด
ร้อยเอ็ด และส่งเสริมการตลาดข้าวหอมมะลิ
ผลสัมฤทธิ์ การจัดงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการวิถีชาวนา
การประกวดข้าวหอมมะลิ การเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ผลิต โดยการจัดงานควบคู่กับ
งานประเพณีบุญผะเหวด ทําให้ได้รับความสนใจจากประชาชนเพิ่มขึ้น มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมาก
ช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางจําหน่ายสินค้ามากขึ้น

๙

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก : มหาสารคาม
วัตถุประสงค์ เพื่ออบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มันสําปะหลัง อ้อยโรงงาน โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในแต่ละพื้นที่ รวม ๑,๒๐๐ คน พื้นที่ ๗,๕๐๐๐ ไร่
ผลสัมฤทธิ์ เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมมีความตระหนักและเข้าใจถึงการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ

๓๒
ลําดับ

ผลการประเมิน
ปริมาณที่เหมาะสม การดําเนินงานตามระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้ได้รับผลผลิตคุ้มทุนและ
เกิดกําไรสูงสุด

๑๐

โครงการ ๑ ไร่ ๑ แสน : กาฬสินธุ์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้และมีความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสู่การ
สร้างรายได้ให้มีความมั่นคงในด้านอาหารและเศรษฐกิจ และส่งเสริมการรวมกลุ่ม และพัฒนาเครือข่าย
การผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษแบบครบวงจรให้สามารถเชื่อมโยงสู่ตลาดและผู้บริโภค
เป้าหมายจํานวน ๘๔ แปลง แปลงขยายผล (๑:๓) จํานวน ๒๕๒ แปลง และจํานวนแปลงที่ได้รับ
การรับรองสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน (GAP) จํานวน ๑๐๐ แปลง
ผลสัมฤทธิ์ ดําเนินการได้ ๑๒๓ แปลง จํานวนแปลงขยายผลสามารถดําเนินการได้ ๑,๗๓๑ แปลง
และจํานวนแปลงที่ได้รับการรับรองสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน (GAP) จํานวน ๑๐๐ แปลง
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนําองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการดํารงชีวิต และประกอบอาชีพ

๑๑

โครงการพันธุ์ไม้ยางนาคืนถิ่น : ขอนแก่น
วัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูยางนา โดยปลูกและดูแลรักษาให้ได้ ๑๐๐,๐๐๐
ผลสัมฤทธิ์ ต้นยางนาได้รับการปลูกครบ ๑๐๐,๐๐๐ กล้า

๑๒

โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล : นครราชสีมา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการผลิตข้าวหอมมะลิ จํานวน ๘,๐๐๐ ราย ทําให้
มีรายได้เพิ่มขึ้น เป้าหมาย จัดอบรมและสนับสนุนพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยที่ปลูกข้าวหอมมะลิ
จํานวน ๘,๐๐๐ ราย
ผลสัมฤทธิ์ ผู้เข้าร่วมโครงการได้นําองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการผลิตข้าวหอมมะลิ ให้มีคุณภาพ
ดีขึ้น และจําหน่ายได้ราคาสูงขึ้น

๑๓

โครงการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ : สุรินทร์
วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค – กระบือ จํานวน ๙๕๐ ราย ให้มีความรู้ด้านการเลี้ยง
โค – กระบืออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ผลสัมฤทธิ์ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้นําองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ ทําให้
มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

๑๔

โครงการพั ฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิและข้า วมะลิอิ นทรี ย์ใ ห้ได้ คุณภาพมาตรฐาน :
ยโสธร
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเกษตรกร จํานวน ๕,๐๐๐ ราย ให้มีความรู้ ความสามารถในการผลิตข้าวหอม

๓๓
ลําดับ

ผลการประเมิน
มะลิให้ปลอดภัย มีคุณภาพดี และผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ
ให้มีคุณภาพดีและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น และเพิ่มพื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้มากขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้นําองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ ทําให้สามารถลดต้นทุนการผลิต
ได้ผลผลิตข้าวคุณภาพดีเพิ่มขึ้น และจําหน่ายได้ราคาสูงขึ้น

๑๕

โครงการพัฒนาศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ําปายพระราชดําริ (ศูนย์โป่งแดง) : แม่ฮ่องสอน
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ให้เกิดศักยภาพและประสิทธิผลในการขยายผลไปสู่
พื้นที่เป้าหมาย ตามแนวพระราชดําริ
ผลสัมฤทธิ์ กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจเพราะสามารถได้รับความรู้จากการเข้าค่ายฝึกอบรมไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน และพัฒนาด้านการเกษตร

๑๖

โครงการสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร : เชียงราย
วัตถุประสงค์ สร้างลานตากผลผลิตขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๘.๕ เมตร หนา ๐.๑ เมตร
เพื่อให้เกษตรกรมีลานตากผลผลิตทางการเกษตร เป็นการเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร และเพื่อแก้ไข
ปัญหาราคาพืชผลทางเกษตรตกต่ําให้แก่เกษตรกร
ผลสัมฤทธิ์ เกษตรกรได้ใช้ลานตากผลผลิตทางการเกษตร

๑๗

โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพิ่มศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง : สุโขทัย
วัตถุประสงค์
ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพิ่มศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่ง
ความรู้ทางเกษตรกรรมที่สําคัญ และให้คําแนะนําทางด้านการเกษตร
ผลสัมฤทธิ์
มีการให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่โดยปราชญ์ชาวบ้าน และปัจจุบันมีการฝึกอบรม
เกษตรกรแล้วจํานวนถึง ๔ รุ่นเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากอาคารศูนย์การเรียนรู้เพิ่มศักยภาพชุมชน
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในการเพิ่มทักษะและความรู้ทางด้าน

๑๘

โครงการก่อสร้างเหมืองสูบน้ําด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ – ๘ ตําบลเนินศาลา อําเภอโกรกพระ : นครสวรรค์
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําในการทําเกษตร
ผลสัมฤทธิ์ ประชาชนในพื้นที่ จํานวน ๑,๖๐๐ ไร่ ได้มีน้ําไว้ใช้ในการทํานา ประชาชนมีความต้องการ
พึงพอใจอย่างมาก และต้องการให้มีงบประมาณดําเนินการส่วนต่อขยายให้แล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการที่
สมบูรณ์จะต้องมีการวางท่อส่งน้ํารับแรงดันท่อเหล็กเหนียว ๔,๕๐๐ เมตร เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ ตําบล
เนินแห้ง และตําบลโกรกพระ จํานวน ๒,๘๐๐ ไร่ ได้ใช้น้ําอย่างทั่วถึง แต่เนื่องจากเงินงบประมาณ
สามารถดําเนินการได้เพียง ๕๒๓ เมตร เท่านั้น จึงควรจะมีงบประมาณต่อเนื่องมาดําเนินการต่อให้
สิ้นสุดโครงการ

๓๔
ลําดับ
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๑๙

โครงการขุ ด ลอกแก้ ม ลิ ง บ้ า นหนองม่ ว งพั ฒ นา ตํ า บลวั ง หามแห อํ า เภอขาณุ ว รลั ก ษบุ รี :
กําแพงเพชร
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ําให้แก่พื้นที่เพาะปลูกได้อย่าง
พอเพียงและทันเวลาต่อความต้องการน้ําของเกษตรกรและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
ผลสัมฤทธิ์
สามารถขุดสระน้ําเพื่อทําเป็นแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ํา จํานวน ๕ สระ ต่อเนื่องกัน
โดยจะมีฝ ายกั้ นน้ําอยู่ตรงกลางระหว่างสระต่อสระ ซึ่งจากการสอบถามประชาชนในพื้ นที่พบว่า
ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ทําการเกษตร และทําไร่ พืชเศรษฐกิจที่สําคัญได้แก่ อ้อย มันสําปะหลัง
ข้าวโพด พริก แตงกวา ถั่วฝักยาว และทํานา และประชาชนมีความพึงพอใจในโครงการเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากประชาชนได้รับประโยชน์การดําเนินโครงการสามารถนําน้ําไปใช้ในพื้นที่ และสามารถ
เก็บกักน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งเพื่อทําการเกษตรได้ ซึ่งจากการดําเนินการส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ มีน้ําใช้ใน
การเกษตรในพื้นที่หมู่ ๕ และหมู่ ๘ ตําบลวังหามแห ประมาณ ๑๕๐ ครัวเรือน

๒๐

โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ําคลองบุษบงค์ หมู่ที่ ๑ ตําบลภูมิ อําเภอบางมูลนาก : พิจิตร
วัตถุประสงค์ ก่อสร้างประตูระบายน้ําคลองบุษบงค์ พร้อมอาคารประกอบและติดตั้งกว้านบานประตู
ระบายน้ํา เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ําและระบายน้ําสําหรับทําการเกษตร
ผลสัมฤทธิ์ มีแหล่งกับเก็บน้ําให้ประชาชนไว้ในการอุปโภคบริโภค และทําการเกษตร

๒๑

โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ หมู่ที่ ๒ ตําบลบางสีทอง อําเภอ
บางกรวย : นนทบุรี
วัตถุประสงค์ สร้างศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้อนุรักษ์พันธุกรรมพืช จํานวน ๑ แห่ง และจัดหาไม้ผลของ
สวนนนท์ และไม้ไทยมาปลูก เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์ไม้ผลของสวนนนท์
ผลสัมฤทธิ์ ศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้พันธุกรรมพืช ทําให้ชุมชนวัดบางอ้อยช้าง เกษตรกร และประชาชน
ในพื้ น ที่ มี ค วามตระหนั ก ถึ ง คุณ ค่ า ในการอนุ รั กษ์ พื้ น ที่ส วนไม้ ผ ล และวิ ถี ชี วิ ต ชาวสวนเมื อ งนนท์
ไว้อย่างทรงคุณค่า ให้ชุมชนรุ่นใหม่ได้ภาคภูมิใจพร้อมทั้งสร้างสํานึกให้ชุมชนดั้งเดิม และชุมชนใหม่
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป

๒๒

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายเพชรรุ่ง-หล่ายแก้ว ตําบลศรีเตี้ย อําเภอบ้านโฮ่ง :
ลําพูน
วัตถุประสงค์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรตําบลศรีเตี้ย แก้ไขปัญหาต้นทุน
การผลิตการเกษตรสูง และลดปัญหาภาระหนี้สินของเกษตรกร
ผลสัมฤทธิ์ สามารถขยายผลเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเชื่อมต่อสายเพชรรุ่ง-สันเหมือง ซึ่งเป็นพื้นที่

๓๕
ลําดับ
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การเกษตรเชื่อมกับสายเพชรรุ่ง-หล่ายแก้ว โดยมีพื้นที่การเกษตรรวมกัน ประมาณ ๓,๗๐๐ ไร่ สามารถ
แก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลผลิ ต การเกษตรได้ ต ามเป้ า หมายที่ กํ า หนดไว้ และเป็ น ไปตาม
ความต้องการของประชาชนและกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจเพราะสามารถแก้ไข
ปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตสินค้าการเกษตรที่สูงขึ้น

โครงการด้านการเกษตรที่ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์
๒๓

โครงการเพิ่มศักยภาพการตลาด : ศรีสะเกษ
เป้าหมาย สร้างห้องเย็นไว้เก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร จํานวน ๒ หลัง แต่เนื่องจากถูกปรับลด
งบประมาณจาก ๓๐ ล้านบาท เหลือ ๑๕ ล้านบาท จึงต้องปรับแบบก่อสร้างเป็นอาคารห้องเย็น ๑
หลัง และอาคารเปิดโล่ง ๑ หลัง โดยไม่มีชั้นวางผลผลิต
สาเหตุ การใช้ประโยชน์จากอาคารทั้งสองหลังไม่เกิดความคุ้มค่า พิจารณาได้จากการที่องค์การ
คลังสินค้าขอใช้อาคารเพื่อจัดเก็บหอมแดง แต่เนื่องจากอาคารไม่มีชั้นวาง จึงต้องใช้วิธีนํากระสอบ
วางเรียงซ้อนกัน และในส่วนของห้องเย็นทําให้ความเย็นกระจายไม่ทั่วถึง ทําให้หอมแดงเน่าเสีย

๓.๒ โครงการด้านการท่องเที่ยว จากโครงการที่ติดตามประเมินผล จํานวน ๑๗ โครงการ
ผลการประเมินผลสรุปได้ ดังนี้
๓.๒.๑ เป็นโครงการที่เกิดผลสัมฤทธิ์ จํานวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๙
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ และ ๙ จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี เพชรบุรี ชุมพร พัทลุง ตรัง น่าน
เพชรบูรณ์ อุทัยธานี สิงห์บุรี
๓.๒.๒ เป็นโครงการที่ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ จํานวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๑
๕ จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง ตราด ชัยภูมิ
ลําดับ
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โครงการด้านการท่องเที่ยวที่เกิดผลสัมฤทธิ์
๑

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไม้กลายเป็นหิน ตําบลตากออก อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
:
ภาคเหนือตอนล่าง ๑
วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ซากฟอสซิลไม้กลายเป็นหินให้มีสภาพที่คงความสมบูรณ์ พัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
ผลสัมฤทธิ์ หลังคาที่สร้างขึ้นช่วยป้องกันซากฟอสซิลจากแดด ลม และน้ําฝน ได้ตามวัตถุประสงค์ และเป็น
แหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ธรรมชาติของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

๓๖
ลําดับ
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๒

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานพุม่วง อําเภออู่ทอง : สุพรรณบุรี
วัตถุประสงค์ ถมดินปรับภูมิทัศน์ สร้างศาลาพักผ่อน ป้อมด่านตรวจ ลานจอดรถ สร้างฝายชะลอน้ํา
ปรับปรุงจุดชมวิว ปรับปรุงถนน
ผลสัมฤทธิ์ อุทยานพุม่วงได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทําให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก

๓

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์พระนครคีรี-เมืองเพชร อําเภอเมือง : เพชรบุรี
วัตถุประสงค์ จัดงานประจําปีของจังหวัดเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และวิถีชีวิตพื้นเมืองของจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ เมษายน
๒๕๕๔
ผลสัมฤทธิ์ การจัดงานดังกล่าวช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และวิถีชีวิตพื้นเมืองของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ช่วยประชาสัมพันธ์ของดี
ของจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงที่มา
เที่ยวชมงาน โดยไม่ต้องเสียงบประมาณเพิ่มเติม

๔

โครงการก่อสร้างศูนย์บริการการท่องเที่ยวและศึกษาเหยี่ยวอพยพเขาดินสอ : ชุมพร
วัตถุประสงค์ ก่อสร้างศูนย์บริการการท่องเที่ยวและศึกษาเหยี่ยวอพยพเขาดินสอ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๘
ตําบลบางสน อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพรทําให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว
ผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่โดยตรงสามารถสร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน เป็นสถานที่ศึกษาธรรมชาติในการดูนกเหยี่ยวและนกชนิดต่างๆ

๕

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าที่ทําการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยเพื่อรองรับพระตําหนัก
ทะเลน้อย เฉลิมพระเกียรติฯ : พัทลุง
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีสภาพสมบูรณ์และสมพระเกียรติ และเพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
ให้สวยงามรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงหน่วยงานที่รับผิดชอบ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยเป้าหมาย
คือก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จํานวน ๑ หลัง ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ (ศาลาบัว
หลวง) ๓ หลัง และสะพานทางเดิน (ปรับปรุงสะพานทางเดินเชื่อม โดยเปลี่ยนจากราวเหล็กเป็นปูนปั้น
ลายไม้และพื้นทางเดินเป็นคอนกรีตทรายล้าง)
ผลสัมฤทธิ์ สภาพพื้นที่บริเวณพระตําหนักทะเลน้อยและพื้นที่บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยได้รับ
การปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดี และสมพระเกียรติ ตลอดจนสภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว

๓๗
ลําดับ
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๖

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย : พังงา
วัตถุประสงค์ ก่อสร้างท่าเทียบเรือ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจําหน่ายสินค้าOTOP อําเภอทับปุด
เพื่ออํานวยความสะดวกและให้บริการกับนักท่องเที่ยว เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวของชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน
ผลสัมฤทธิ์ มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าในการรองรับและบริการกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ ในการอํานวย
ความสะดวก ปลอดภัย ในการขึ้นลงสะพานท่าเทียบเรือ ยังสร้างโอกาสให้กับชุมชนกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วน
ได้เสียของโครงการมีความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ

๗

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าน้ําตกห้วยน้ําเค็มและศาลา : ตรัง
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็นจุดชมน้ําตกน้ําเค็ม ป่าชายเลนบริเวณน้ําตก
ผลสัมฤทธิ์ น้ําตกห้วยน้ําเค็มเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจเหมาะสมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หน่ ว ยงานในพื้ น ที่ มี แ ผนพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ในเรื่ อ งของระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ถนน อาคาร
สํ า นั ก งาน ที่ จ อดรถ เพื่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่มี ค วามยั่ง ยื น โดยที่ เ ทศบาลตํ า บลทุ่ ง กระบื อ
หน่ ว ยงานดู แ ลพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ในการพั ฒ นา พร้ อ มกั บ ประสานความร่ ว มมื อ กั บ
ภาคธุรกิจ เอกชน และประชาชนเพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่ เช่น ปรับปรุงถนนทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว สถานที่
จอดรถ พร้อมทั้งจัดทําแผนบริการจัดการ เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่าง
เป็นรูปธรรมต่อไปและกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลประโยชน์
มีความพึงพอใจที่น้ําตกน้ําเค็มได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

๘

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กว๊านพะเยา : พะเยา
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงนิเวศ พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์
และอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวที่ สําคัญของจังหวัดพะเยา เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวมากขึ้น เสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสามารถสร้างงาน
สร้างรายได้แก่คนในท้องถิ่น
ผลสัมฤทธิ์ โครงการฯ สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยากระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้
ให้แก่ชุมชนเพิ่ม จํานวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัดพะเยามากขึ้นขยายโอกาสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกั บ
การประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวแต่ยังประสบปัญ หามีสิ่ งก่ อสร้าง เช่น พญานาคที่ส ร้างอยู่
ริมกว๊านพะเยาพ่นน้ํา น้ําพุที่สามารถเปลี่ยนสีตามจังหวะเพลง เป็นสิ่งที่ต้องใช้แสงไฟเป็นองค์ประกอบ
ในการแสดง ทําให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประสานการส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโครงการดังกล่าว

๓๘
ลําดับ

ผลการประเมิน

๙

โครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์เชิงอนุรักษ์ อําเภอเวียงสา : น่าน
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงอาคารที่ว่าการอําเภอเวียงสา (หลังเดิ ม) ชั้นล่างเป็นสถานที่ทํางานของ
สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงสา และชั้นบนเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์เชิงอนุรักษ์ อําเภอเวียงสา เป็นอนุสรณ์
และเป็ น อาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ จั ด แสดงถึ ง ประวั ติ ศ าสตร์ วิ วั ฒ นาการความเป็ น มาของอํ า เภอเวี ย งสา
และเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ของประชาชนทั่วไปในการตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว “รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน” ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ และกระตุ้นระบบ
เศรษฐกิจภายในท้องถิ่น ภายในอําเภอเวียงสา ให้ประชาชน เยาวชนอําเภอเวียงสาเกิดการเรียนรู้
และเกิดจิตสํานึกรักบ้านเมือง ท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งตระหนักรู้ในอัตลักษณ์ของตน และเพื่อให้
มีสถานที่ในการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านในด้านต่างๆ ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้
ผลสัมฤทธิ์ โครงการฯ มีประโยชน์ทางด้านจิตใจทําให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รับทราบ รับรู้ และประพฤติ
ปฏิบัติตามรอยพระบาทสืบไปผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการมีความพึงพอใจ และเนื่องจากเทศบาลตําบล
เวี ย งสาได้ ใ ช้ อ าคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ฯ เป็ น อาคารสํ า นั ก งานในพื้ น ที่ ชั้ น ล่ า งและชั้ น ที่ ๒ บางส่ ว น ทํ า ให้
มีการดูแล บํารุงรักษา รวมทั้งสามารถต้อนรับและให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่
ได้ตลอดเวลา

๑๐

โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : เพชรบูรณ์
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ก่ อ สร้ า งศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ต ามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและเป็ น ต้ น แบบ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดในรูปแบบการพักผ่อนแบบ Home stay เป้าหมาย
การดําเนินงานโครงการ คือ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับคณะ
ดูงานจากนอกพื้นที่ปีละประมาณ ๕๐๐ คน
ผลสัมฤทธิ์ การก่อสร้างอาคารที่พักผู้มาศึกษาดูงาน โดยยึดรูปแบบความพอเพียง (ก่อสร้างบ้านดิน)
จํานวน ๕ หลัง ปรับปรุงอาคารประมงหมู่บ้าน (เดิม) ให้เป็นอาคารสํานักงานฯ ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงบ่อปลาสาธิตและงานประมงสาธิต จัดทําแปลงสาธิตเกษตรปลอดสารพิษ
มีการจัดตั้งคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ เพื่อดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ และจัดให้มี
การประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น

๑๑

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ําตกผาร่มเย็น ตําบลเจ้าวัด อําเภอบ้านไร่ : อุทัยธานี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศอํ า นวยความสะดวกให้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ซึ่งจะสามารถเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น มีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด รวมทั้งเป็น
การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอําเภอและจังหวัด และให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์และ
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจําหน่ายสินค้าพื้นเมืองให้แก่นักท่องเที่ยว

๓๙
ลําดับ

ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ มีการก่อสร้างสิ่งต่างๆ เช่น จุดชมวิวผาร่มเย็น สะพานเหล็ก บันไดคอนกรีต ฝายน้ําล้น
ห้องสุขา และงานม้าหินอ่อน เป็นต้น ทําให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวชมน้ําตกแล้ว

๑๒

โครงการ ๑๕๐ ปี ตลาดหมื่นหาญ บ้านปากบาง ตําบลพรหมบุรี อําเภอพรหมบุรี : สิงห์บุรี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิจัยหาแนวทางในการพัฒนาและอนุรักษ์ตลาดหมื่นหาญ บ้านปากบางให้เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ผลสัมฤทธิ์ ผลการวิจัยเป็นการรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น เรื่องราวของชุมชนในอดี ต
และแสดงถึงการร่วมใจของคนในท้องถิ่นที่จะอนุรักษ์วิถีชีวิตเดิมๆ ไว้
และมีการกําหนดทิศทาง
ที่จะพัฒนาชุมชนเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โครงการด้านการท่องเที่ยวที่ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์
๑๓

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาน้ําตกผาลาดหมู่ที่ ๑๐ บ้านเข้าน้อย ตําบลวังด้ง อําเภอเมือง :
กาญจนบุรี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก่ อ สร้ า งอาคารกลางเพื่ อ จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ถนนคอนกรี ต ลานจอดรถ และห้ อ งน้ํ า
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีนักท่องเที่ยว จํานวน ๑,๕๐๐ คน/ปี
และประชาชนในตําบลมีรายได้เพิ่มขึ้น จํานวน ๕๐๐ ครัวเรือน
สาเหตุ เนื่องจากน้ําตกจะมีน้ํามากและสวยงามเฉพาะช่วงฤดูฝน ส่งผลให้อาคารสร้างขึ้นเพื่อจําหน่าย
สินค้ายังมิได้มีการค้าขายหรือใช้ประโยชน์แต่อย่างใด จึงไม่สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ยังมิได้มีการค้าขายหรือใช้ประโยชน์จากอาคารที่สร้างขึ้น

๑๔

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดปราณบุรี : ประจวบคีรีขันธ์
สาเหตุ ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ ไม่มีการบริหารจัดการสถานที่ ปล่อยให้ผู้ค้าตั้งวางขายสินค้ากันเอง
ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ําประปา ไม่เพียงพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยว

๑๕

โครงการปรับปรุงสถานที่จําหน่ายอาหารบริเวณชายหาดสวนสนให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นพร้อม
ติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง : ระยอง
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดระเบียบร้านค้าชายทะเลให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และมีพื้นที่ว่างให้นักท่องเที่ยว
และประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
สาเหตุ ร้านค้าที่เข้าใช้พื้นที่อาคารบางส่วนมีการต่อเติมอาคารยื่นลงไปในบริเวณชายหาด นอกพื้นที่
ที่กําหนด ทําให้ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๑๖

โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ : ตราด
วัตถุประสงค์ ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมและสันทนาการทับทิมสยามสปอร์ตแคมป์ และเรือนนอน ๒
หลัง เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและออกกําลังกายของประชาชนในพื้นที่

๔๐
ลําดับ

ผลการประเมิน
สาเหตุ ยังไม่มีแผนการใช้ประโยชน์ในการฝึกอบรมและสันทนาการที่ชัดเจน และยังมิได้ใช้ประโยชน์
จากอาคารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

๑๗

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มอหินขาว : ชัยภูมิ
สาเหตุ นักท่องเที่ยวยังไม่ได้รับความสะดวกในเรื่องลานจอดรถ และขาดระบบสาธารณูปโภคทั้งน้ําและ
ไฟฟ้า

๓.๓ โครงการด้านถนนและแหล่งน้ํา จากโครงการที่ติดตามประเมินผล จํานวน ๑๖ โครงการ
ผลการประเมินผล สรุปได้ดังนี้
๓.๓.๑ เป็นโครงการที่เกิดผลสัมฤทธิ์ จํานวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐
ในพื้นที่ ๒ กลุ่มจังหวัด ได้แก่ ภาคอีสานตอนบน ๑ และภาคเหนือตอนล่าง ๒ และ ๑๐ จังหวัด ได้แก่
อ่างทอง ลพบุรี ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว สมุทรสงคราม สมุทรสาคร หนองคาย หนองบัวลําภู ตาก
๓.๓.๒ เป็ น โครงการที่ ยั ง ไม่ ส ามารถประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ไ ด้ จํ า นวน ๒ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ ในพื้นที่ ๒ จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต และมุกดาหาร
ลําดับ

ผลการประเมิน

โครงการด้านถนนและแหล่งน้ําที่เกิดผลสัมฤทธิ์
๑

โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยการพัฒนาและฟื้นฟูลุ่ม
น้ําอย่างเป็นระบบ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
วัตถุประสงค์ ก่อสร้างและซ่อมแซมแหล่งเก็บกักน้ําและระบบการชลประทาน จํานวน ๙๗ แห่ง
ผลสั ม ฤทธิ์ ทํา ให้ มี แ หล่ ง เก็ บ กั ก น้ํา ไว้ ใ ห้ ป ระชาชนใช้ใ นการอุ ป โภคบริ โ ภค และทํ า การเกษตร
ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ

๒

โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร : ภาคเหนือตอนล่าง ๒
วัตถุประสงค์ ก่อสร้างถนนลาดยาง ระยะทาง ๖.๑๓๐ กม.
ผลสัมฤทธิ์ การสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกมากขึ้น ช่วยลดต้นทุนการขนส่ง
สินค้าเกษตร ประชาชนในพื้นที่ความพึงพอใจ

๓

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ (โดยใช้บ่อบาดาลเดิม) : อ่างทอง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ําสะอาดไว้ใช้อุปโภค – บริโภค
ผลสัมฤทธิ์ ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตําบล
หัวตะพานและหมู่บ้านใกล้เคียง ได้เป็นอย่างมาก ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการ

๔๑
ลําดับ

ผลการประเมิน

๔

โครงการงานขุดลอกคลองโสน พร้อมก่อสร้างฝายชะลอน้ํา ตําบลดอนดึง อําเภอบ้านหมี่ : ลพบุรี
วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย และกักเก็บน้ําไว้ใช้อุปโภค บริโภค และทําการเกษตร
ผลสัมฤทธิ์ การขุดลอกคลองทําให้การอัตราการไหลของน้ําดีขึ้น และฝายที่สร้างขึ้นช่วยในการเก็บ
กักน้ําให้ประชาชนไว้ ใช้ อุปโภคบริโภคและทําการเกษตร และเป็นกิจกรรมต้นน้ําของโครงการ
กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์ประสบผลสําเร็จ

๕

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต : ฉะเชิงเทรา
ผลสัมฤทธิ์ การสัญจรไปของประชาชนมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

๖

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําปราจีนบุรี : ปราจีนบุรี
วัตถุประสงค์ สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณวัดอรัญไพรศรี หมู่ที่ ๒ ตําบลบ้านทาม อําเภอศรีมหาโพธิ
ความยาว ๑๒๐ ม.
ผลสัมฤทธิ์ ทําให้แนวตลิ่งมีความแข็งแรงไม่เกิดการทรุดตัว ประชาชนมีความพึงพอใจ

๗

โครงการขยายผลโครงการพระราชดําริเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูแหล่งน้ําโครงการแก้มลิงคลอง
ชายทะเล และการขุดลอกคลองป้องกันน้ําท่วม : สมุทรปราการ
ผลสัมฤทธิ์ แก้มลิงคลองชายทะเลช่วยกักเก็บน้ําในขณะที่น้ําทะเลหนุนสูง และการขุดลอกคลองทํา
ให้อัตราการไหลของน้ําดีขึ้น และยังได้ดําเนินการจัดทําเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมพื้นที่ทางเดิน ทําให้
การสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่มีความสะดวก

๘

โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ําคลองหาด อําเภอคลองหาด : สระแก้ว
วัตถุประสงค์ เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้อุปโภคบริโภค และทําการเกษตร
ผลสัมฤทธิ์ ประชาชนได้มีน้ําไว้ใช้อุปโภคบริโภค และทําการเกษตร และสามารถขยายผลจัดทําเป็น
แหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ด้วย

๙

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณแหล่งท่องเที่ยวหน้าวัดปากลัด หมู่ที่ ๒ ตําบลคลองเขิน
อําเภอเมือง : สมุทรสงคราม
ผลสัมฤทธิ์ ทําให้แนวตลิ่งมีความแข็งแรงไม่เกิดการทรุดตัว ประชาชนมีความพึงพอใจ

๑๐

โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.และทางเท้าเลียบคลองสี่วาตากล่อม ม.๑๑,๑๓ ตําบลสวนหลวง
อําเภอกระทุ่มแบน : สมุทรสาคร
ผลสัมฤทธิ์ ทําให้แนวตลิ่งมีความแข็งแรงไม่เกิดการทรุดตัว นอกจากนี้ ประชาชนยังได้รับความ
สะดวก และปลอดภั ยในการเดินทาง ทําให้การขนถ่ ายสิ นค้าด้ านการเกษตรและอุตสาหกรรม
รวดเร็วขึ้น เนื่องจากช่วยย่นระยะทางในการขนส่งสินค้า

๔๒
ลําดับ

ผลการประเมิน

๑๑

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน : ระนอง
วัตถุประสงค์ สร้างระบบประปาถังสูง เพื่อใช้ในการอุปโภค – บริโภค และทําการเกษตร
ผลสัมฤทธิ์ ประชาชนมีน้ําไว้ใช้อุปโภคบริโภค และทําการเกษตร ทําให้ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น
ประชาชนมีความพึงพอใจ

๑๒

โครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน : หนองคาย
วัตถุประสงค์ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมทางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อความสะดวกในการสัญจร และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ผลสัมฤทธิ์ ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย ทําให้การขนส่งสินค้าการเกษตรไปสู่ตลาด
รวดเร็วขึ้น ช่วยกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของหมู่บ้าน

๑๓

โครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง : หนองบัวลําภู
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา โดยการสร้างฝาย
กักเก็บน้ําและขุดลอกหน้าฝาย จํานวน ๕๗ แห่ง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําสํารองให้เพียงพอไว้ใช้ในฤดูแล้ง
ผลสั ม ฤทธิ์ ประชาชนมี แ หล่ ง กั ก เก็ บ น้ํ า เพื่ อ ทํ า การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ แ ละมี น้ํ า ไว้ ใ ช้ ทํ า การเกษตร
ในฤดูแล้ง นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นทีโ่ ดยรอบ

๑๔

โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา ตําบลแม่ต้าน อําเภอท่าสองยาง : ตาก
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องระบบประปาเพื่อให้ประชาชนสามารถมีน้ําใช้ในการอุปโภคบริโภค
ได้ตลอดปี และสามารถพัฒนาเป็นระบบประปาที่ดีและประชาชนบริโภคน้ําที่สะอาดได้ เป้าหมาย
มีระบบน้ําประปาภูเขาขนาดใหญ่ และมีถังเก็บน้ําและพักน้ํา ท่อน้ําประปาเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑, ๒, ๖, ๗, ๙, ๑๐ ตําบลแม่ต้าน อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ความยาว ๕,๐๐๐ เมตร
ผลสัมฤทธิ์ ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลแม่ต้าน จํานวน ๒,๕๕๐ คน มีน้ําสะอาดสําหรับใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค มีน้ําใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี ซึ่งทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

โครงการด้านถนนและแหล่งน้ําที่ยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้
๑๕

โครงการก่อสร้างเขื่อนริมคลองนาคา : ภูเก็ต
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในช่วงฤดูฝน
สาเหตุ ยังไม่ถึงช่วงฤดูฝน จึงยังไม่อาจประเมินได้ว่าเขื่อนที่สร้างขึ้นจะสามารถช่วยป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วมได้หรือไม่

๑๖

โครงการจัดซื้อพนังกั้นน้ําเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย : มุกดาหาร
วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย โดยการจัดซื้อพนังกั้นน้ํา จํานวน ๖ ท่อน
และปั๊มลมสําหรับเติมลมแบบสูบเดียว ๒ จังหวัด ๑ ตัว

๔๓
ลําดับ

ผลการประเมิน
สาเหตุ ยังไม่ถึงช่วงฤดูน้ําหลาก จึงยังไม่อาจประเมินได้ว่าอุปกรณ์ที่จัดซื้อจะช่วยป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้หรือไม่

๓.๔ โครงการด้านอุตสาหกรรมและการค้า จากโครงการที่สุ่มติดตามประเมินผล จํานวน
๘ โครงการ เป็นโครงการที่เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้ง ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ในพื้นที่ ๘ จังหวัด ได้แก่
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครปฐม อุดรธานี บุรีรัมย์ อํานาจเจริญ พิษณุโลก ราชบุรี
ลําดับ

ผลการประเมิน

โครงการด้านอุตสาหกรรมและการค้าที่เกิดผลสัมฤทธิ์
๑

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน : พระนครศรีอยุธยา
วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้
ในการจัดการปัญหาของกลุ่ม เป้าหมาย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรายเก่า จํานวน ๒๐ ราย และกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนรายใหม่ จํานวน ๒๐ ราย และร้อยละของผลประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ ๑๐
ผลสั ม ฤทธิ์ ผู้ ป ระกอบการและกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนสามารถนํ า ความรู้ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์
ที่ ไ ด้ รั บ ไปใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การด้ า นต่ า งๆ ให้ มี ก ารพั ฒ นาสู่ ค วามยั่ ง ยื น โดยกลุ่ ม เป้ า หมายมี
ความพึงพอใจต่อการดําเนินการโครงการคิดเป็นร้อยละ ๙๕

๒

โครงการฟื้ น ฟู แ ละสร้ า งความมั่ น คงของชี วิ ต ประชาชน กิ จ กรรมย่ อ ย ปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาอาคาร
ศูนย์บริการ (ศูนย์ OTOP) : สระบุรี
วัตถุประสงค์ ปรับปรุง/พัฒนาอาคารศูนย์บริการ (ศูนย์ OTOP) เพื่อให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น จํานวน
๔๓๕ ครัวเรือน
ผลสัมฤทธิ์ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการอย่างคุ้มค่า ช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้
บริการศูนย์ฯ ในการเยี่ยมชมอาคารผลิตภัณฑ์ อาคารจําหน่ายผลิตภัณฑ์ และส่วนอื่นๆ เพิ่มพื้นที่ให้
ชุมชนเข้ามาจําหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ทําให้ประชาชนที่เป็นสมาชิก/เครือข่ายมีรายได้จากการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์มากขึ้น ประชาชนที่อยู่รอบๆศูนย์และไม่มีงานทําจะเป็นพนักงานของศูนย์ ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่
ส่วนราชการ และหน่วยงานท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการนี้

๓

โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ OTOP : นครปฐม
วัตถุประสงค์ การอบรมผู้นําชุมชน ทัศนศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบ อบรมให้ความรู้อาชีพ รวม ๕ อาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมได้นําความรู้ไปประกอบอาชีพได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

๔๔
ลําดับ

ผลการประเมิน

๔

โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น : อุดรธานี
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี อันเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้า การลงทุนของจังหวัดอุดรธานี
พื้นที่เป้าหมายใน ๒๐ อําเภอ ของจังหวัดอุดรธานี มีกิจกรรมดําเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมทั้งพัฒนาในส่วนของบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย เป็นที่
ต้องการของผู้บริโภค
ผลสัมฤทธิ์ ผู้เข้าร่วมโครงการได้นําองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของชุมชนและท้องถิ่น

๕

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) : บุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนามีขีดความสามารถของกลุ่มผู้ผลิต OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านรูปแบบ/
แปรรูป บรรจุภัณฑ์ คุณภาพ และการตลาดให้เป็นรูปธรรมสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัด
ให้เป็นรูปธรรม เพิ่มขีดความสามารถของศูนย์หัตกรรมอําเภอนาโพธิ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญา
ผ้าไหมของจังหวัดบุรีรัมย์พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และให้ภูมิปัญญา OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการบันทึกและเผยแพร่ภูมิปัญญาให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
ผลสัมฤทธิ์ มูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมและOTOP จังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มขึ้นมีการพัฒนาด้านการตลาด
และเชื่อมโยงการจําหน่าย OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งในและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัด
บุรีรัมย์ จํานวน ๓๐๐ ผลิตภัณฑ์ มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์www.Phanomrungsilk.com เครือข่าย
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริได้รับการพัฒนาศักยภาพ และศูนย์หัตกรรม
ทอผ้าไหมอําเภอนาโพธิ์ ได้รับการเพิ่มศักยภาพ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาช่างทอผ้าไทย

๖

โครงการส่งเสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP : อํานาจเจริญ
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการตลาด และยกระดับรายได้ของประชาชนให้สูงขึ้น เป้าหมายกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ชุมชน จํานวน ๓๗๘กลุ่มครัวเรือยากจน (ตกเกณฑ์รายได้ จปฐ ปี ๒๕๕๒) จํานวน ๑,๐๔๔ ครัวเรือน
ผลสัมฤทธิ์ ประชาชนครัวเรือนยากจน (ตกเกณฑ์รายได้ จปฐ) ๕๐๐ ครัวเรือน ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ส่วนมากเป็นการส่งเสริมการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ (โดยทําปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดใช้
เอง) และการปลูกแตงโมกลุ่มผู้ประกอบ OTOP หรือครัวเรือนยากจนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP ทําให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จึงมีความพึงพอใจในการดําเนินโครงการฯ

๗

โครงการส่งเสริมการผลิตและจําหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๕๔ : พิษณุโลก
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOPให้สามารถผลิต

๔๕
ลําดับ

ผลการประเมิน
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถจําหน่าย
สินค้าได้มากขึ้น ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP และหมู่บ้าน
ท่องเที่ยว OTOP ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก
ผลสัมฤทธิ์ สมาชิกในกลุ่มงานศิลป์ดินไทยเข้ารับการอบรมทําให้มีความรู้และแนวคิดในการต่อยอด
ผลิตภัณฑ์มากขึ้น อาทิ การทําให้ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหอม และมีการขยายตลาดในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์งาน
ดินปั้นอย่างกว้างขวางก่อให้เกิดรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม มีการพัฒนาต่อยอดให้มีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น มีการเพิ่มกรรมวิธีซึ่งทําให้ดินปั้นมีกลิ่นหอม มีการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์และเปิดตลาด
กว้างขึ้นจากเดิม ซึ่งทําให้สมาชิกในกลุ่มงานศิลป์ดินไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมซึ่งเป็นเหตุผลจูงใจทําให้
วัยรุ่นในชุมชนนั้น ๆ หันมาสนใจงานหัตถกรรมพื้นบ้านมากยิ่งขึ้น

๘

โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล : ราชบุรี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงงานแปรรูปทางการเกษตร-อุตสาหกรรม เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
และบรรเทาปัญหาการส่งคืนสินค้าจากการส่งสินค้าจําหน่ายต่างประเทศเนื่องจากไม่ได้มาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ จากการตรวจติดตามพบว่า การดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โครงการดังกล่าวทําให้
สินค้ามีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ ส่งผลดีต่อการค้า การส่งออกสินค้าออก และเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ และได้ขอให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีได้เข้าไปติดตามช่วยเหลือให้โครงการดังกล่าว
มีความยั่งยืน

๓.๕ โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากโครงการที่สุ่มติดตามประเมินผล
จํานวน ๖ โครงการ เป็นโครงการที่เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ทั้ง ๖ โครงการ คิ ดเป็ นร้อยละ ๑๐๐ ในพื้ นที่
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ และ ๕ จังหวัด ได้แก่ บึงกาฬ ลําปาง แพร่ ปทุมธานี นครศรีธรรมราช
ลําดับ

ผลการประเมิน

โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดผลสัมฤทธิ์
๑

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก จังหวัดเพชรบุรี :
ภาคกลางตอนล่าง ๒
วัตถุประสงค์ การถมทรายเสริมชายหาด ระยะทาง ๑.๘ กิโลเมตร
ผลสัมฤทธิ์ สภาพชายหาดที่ถูกกัดเซาะได้รับการปรับปรุงให้สวยงาม จึงทําให้มีจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น ประชาชนในพื้นที่จึงมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย

๔๖
ลําดับ

ผลการประเมิน

๒

โครงการธนาคารขยะและเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : บึงกาฬ
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและเยาวชนมีจิตสํานึก ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนหรือชุมชนในการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนํา
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะและเครือข่ายนักเรียนหรือประชาชนดําเนินงาน
ธนาคารขยะในโรงเรียนพื้นที่เป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ มีการจัดตั้งธนาคารขยะต้นแบบในสถานศึกษา จํานวน ๑๐ แห่ง จัดตั้งเครือข่ายนักเรียนร่วม
จัดการธนาคารขยะ จํานวน ๑๐ แห่งๆ ละ ๒๐ คน รวมจํานวน ๒๐๐ คนมีเครือข่ายประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมธนาคารขยะ จํานวน ๒๐ ชุมชน รวม๒๐๐ คน ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงการเพิ่มขึ้นของ
ขยะที่อาจส่งผลให้เกิดมลพิษต่อสังคมในอนาคต รวมทั้งมีการทราบถึงขั้นตอนวิธีกําจัดขยะง่ายๆ ตลอดจน
มีเครือข่ายเยาวชน ประชาชนในชุมชนมีเครือข่ายการดําเนินงานในกิจกรรมธนาคารขยะเกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม

๓

โครงการคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดําริ (Food Bank) : ลําปาง
วัตถุประสงค์ เพื่อสนองต่อพระราชดําริของทั้งสองพระองค์ ในการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ทําลาย
ป่าโดยแนวทางคนอยู่ร่วมกับป่า เป้าหมายคือ การดูแลรักษาศูนย์การเรียนรู้เดิม จํานวน ๘ แห่ง จัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มเติม จํานวน ๓ แห่ง บํารุงรักษาแปลงสาธิต/แปลงชุมชน (FOOD BANK) ปลูกไม้
อเนกประสงค์ จํานวน ๒,๕๐๐ ไร่ จัดทําแปลงสาธิต/แปลงชุมชน (FOOD BANK) แปลงปลูกไม้
อเนกประสงค์ จํานวน ๒,๐๐๐ ไร่ รวม ๑๖ แห่ง
ผลสัมฤทธิ์ โครงการมีความเหมาะสมในการกําหนดพื้นที่ดําเนินการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า มีการจัดระบบบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่องไป
ในอนาคต กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการมีความพึงพอใจ มีพื้นที่ป่าให้กับชุมชนดูแลรักษา
เพิ่มขึ้น ๒,๐๐๐ ไร่

๔

โครงการ ๘ อําเภอ ๘ ป่าชุมชน ต้นแบบพอเพียง ลดสภาวะโลกร้อน : แพร่
วัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูป่าชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้เป็นแบบอย่างในการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ของชุมชนแก่ชุมชนใกล้เคียง และเพื่อฟื้นฟูป่าชุมชนให้สามารถอํานวยประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมแก่ชุมชน ตลอดจนช่วยลดสภาวะโลกร้อน
ผลสัมฤทธิ์ จากการตรวจติดตามพบว่าการดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โครงการมีความเหมาะสม
ระยะเวลาดําเนินการสอดคล้องกับช่วงฤดูกาล การจัดซื้อจัดจ้างสามารถกระจายให้คนในชุมชนนั้นๆ
เป็นผู้รับจ้างและรับเงิน ทําให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่า
ชุมชน ได้รับค่าจ้างแรงงาน พื้นที่ป่าชุมชนมีกิจกรรมดําเนินการในพื้นที่ต่อเนื่อง เพิ่มจิตสํานึกในการดูแล

๔๗
ลําดับ

ผลการประเมิน
รักษาป่า และป่าชุมชนได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาให้เป็นตัวอย่างแก่ป่าชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้ประชาชน/
ชุมชน ที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่าชุมชนหรือที่ดูแลป่าชุมชนมีความพึงพอใจ

๕

โครงการลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ SMEs (บริษัท มิชชั่นเฮลธ์ฟู้ด จํากัด) :
ปทุมธานี
วัตถุประสงค์ ผู้ประกอบการ SMEsจํานวน ๔๐ ราย ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ร้อยละ ๑๐
ผลสัมฤทธิ์ ผู้ประกอบการ SMEs ได้นําความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านพลังงาน เพื่อช่วยลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดยจะมีการติดตามประเมินผลการใช้พลังงานของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
๓ ปี

๖

โครงการส่งเสริมการผลิตแก๊สชีวภาพอําเภอลานสกา : นครศรีธรรมราช
วัตถุประสงค์ ประชาชนจํานวน ๑๕๐ ครัวเรือน นําวัสดุเหลือใช้มาผลิตพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายภายใน
ครัวเรือน
ผลสัมฤทธิ์ ครัวเรือนที่เข้าร่วมรับการอบรมได้นําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวัน ช่วยลดภาระใน
ครัวเรือนได้ และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ครัวเรือนรอบข้าง

๓.๖ โครงการด้านสังคม
จากโครงการที่สุ่มติดตามประเมินผล จํานวน ๓ โครงการ
เป็ น โครงการที่ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ทั้ ง ๓ โครงการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๐๐ ในพื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดชลบุรี
ลําดับ

ผลการประเมิน

โครงการด้านสังคมที่เกิดผลสัมฤทธิ์
๑

โครงการแลกเปลี่ ย นนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ครู และอาจารย์ ไ ทยกั บ ประเทศอนุ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ํ า โขง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครูและอาจารย์ได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้
ทางวิชาการ เผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในสถาบันการศึกษาของประเทศในอนุภาคลุ่มน้ําโขง
ผลสัมฤทธิ์ จากการประเมินจากเอกสาร เนื่องจากมีข้อจํากัดด้านเวลา โครงการมีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด“สะพาน การค้าและการท่องเที่ยวอินโดจีน” และส่งผลดีต่อความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่ อ นบ้ า น ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ครู แ ละอาจารย์ มี ป ระสบการณ์ จ ริ ง ร่ ว มกั บ
สถาบั น การศึ ก ษาในประเทศอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ํ า โขง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการสื่ อ สาร
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มประเทศ

๔๘
ลําดับ

ผลการประเมิน

๒

โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือการประกอบอาชีพแก่ผู้ว่างงานที่เข้ารับการอบรมอาชีพ
เพื่อการมีงานทํานําชุมชนเข้มแข็ง : นราธิวาส
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ว่างงานที่ผ่านการอบรมอาชีพ/สาธิตอาชีพตามกิจกรรมโครงการมีงานทํานําชุมชน
เข้มแข็งได้มีวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบอาชีพมีงานทํามีอาชีพ และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น พื้นที่
ดําเนินการ ๑๓ อําเภอของจังหวัด
ผลสัมฤทธิ์การดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อย ซึ่งการติดตามผลหลังเสร็จสิ้นโครงการของจังหวัด พบว่ามี
กลุ่มเป้าหมายที่ยังคงประกอบอาชีพหลังการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องประมาณร้อยละ ๘๐และจังหวัด
นราธิวาสได้รับงบพัฒนาจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อดําเนินโครงการต่อเนื่องด้วย

๓

โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมเอนกประสงค์ : ชลบุรี
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ของโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง มีสถานที่ในการถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏิบัติ และประกอบกิจกรรมอื่นๆและเป็น
สถานที่ประชุมนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ สามารถใช้ประโยชน์จากอาคารห้องประชุมเอนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุมนักเรียน
และผู้ปกครองนักเรียน และกิจกรรมอื่นๆ

KKKKKJJJJJ

๔๙
ตอนที่ ๔
ผลการตรวจติดตามและประเมินผล
ประเด็นการแจ้งการได้รบั จัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของส่วนราชการต่างๆ
KKKJJJ

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๙ บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่ส่วนราชการใดมีหน้าที่ดําเนินการในเรื่องใดและได้รับงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีสําหรับดําเนินการในเรื่องนั้นตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฎิบัติราชการประจําปีของจังหวัด
ให้ ส่ วนราชการนั้นแจ้ งการได้ รับการจัดสรรงบประมาณในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจั งหวัดทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีมีผลใช้บังคับ ให้สํานักงบประมาณแจ้งการ
จัดสรรงบประมาณจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สํานักงบประมาณได้รับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แจ้งการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีมีผลใช้บังคับ จากการตรวจติดตาม
ของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ในเรื่องนี้พบว่า มีกลุ่มจังวัด และจังหวัดที่ยังไม่ได้รับแจ้งการจัดสรร
งบประมาณเป็นจํานวนมาก แม้ว่าในบางจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้รายงานให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ทราบว่า ได้รับแจ้งข้อมูลการจัดสรรงบประมาณจากส่วนราชการ แต่เป็นส่วนราชการที่มีสํานักงานตั้งอยู่
ภายในจังหวัด มิใช่ส่วนราชการระดับกระทรวง กรม ซึ่งไม่เป็นไปตามนัยมาตรา ๒๙ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่ าด้ วยการบริหารงานจั งหวัดและกลุ่ มจั งหวั ดแบบบู รณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดั งนั้ น แผนงาน/โครงการ ตาม
แผนพัฒนาจังหวัด กับโครงการของกระทรวง/กรม ต่างๆ ที่ดําเนินการในจังหวัด จึงขาดการบูรณาการร่วมกัน
ให้บรรลุผลในการตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ้มจังหวัด สําหรับผลการตรวจติดตาม
๑๘ กลุ่มจังหวัด และ ๗๖ จังหวัด สรุปได้ดังนี้
๔.๑ กลุ่มจังหวัด
๔.๑.๑ กลุ่มจังหวัดที่ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณฯ ครบถ้วน มีจํานวน ๑๑ กลุ่ม
จังหวัด ได้แก่ ภาคกลางตอนบน ๑ ภาคกลางตอนบน ๒ ภาคกลางตอนล่าง ๑ ภาคกลางตอนล่าง ๒ ภาคใต้ฝั่ง
อ่าวไทย ภาคใต้ชายแดน ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ภาคเหนือตอนบน ๑ และ
ภาคเหนือตอนล่าง ๒

๕๐
๔.๑.๒ กลุ่มจังหวัดที่ไม่ได้แจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณฯ มีจํานวน ๗ กลุ่มจังหวัด
ได้แก่ ภาคเหนือตอนล่าง๑ ภาคเหนือตอนบน ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ภาคใต้ฝั่งอันดามัน และภาคกลางตอนกลาง
๔.๒ จังหวัด
๔.๒.๑ มีสําหรับจังหวัดที่ได้รับแจ้งการจัดสรรครบถ้วน ตามกรอบระยะเวลา มีจํานวน
๒๔ จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อ่างทอง, ฉะเชิงเทรานครนายก, พัทลุง, สงขลา,
อุดรธานี, หนองบัวลําภู, หนองคาย, เลย, บึงกาฬ, ร้อยเอ็ด, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ยโสธร, อุบลราชธานี, น่าน,
พิษณุโลก, กําแพงเพชร, นครสวรรค์
๔.๒.๒ จังหวัดที่ไม่ได้รับแจ้งการจัดสรรครบถ้วน ตามกรอบระยะเวลา มีจํานวน ๕๒
จังหวัด ได้แก่ พิจิตร, อุทัยธานีเพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, สุโขทัย, ตาก, แพร่, พะเยา, เชียงราย, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน,
ลําพูน, ลําปาง, อํานาจเจริญ, ศรีสะเกษ, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, มหาสารคาม, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, มุกดาหาร,
นครพนม, สกลนคร, ตราด, จันทบุรี,ระยอง, ชลบุรี, ปัตตานี, นราธิวาส, ยะลา, ตรัง, กระบี่, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง,
นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, ชุมพร,ประจวบคีรีขันธ์, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี, สมุทรสาคร, นครปฐม, ราชบุรี,
สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, สมุทรปราการ, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สตูล
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๕๑
ตอนที่ ๕
ผลการตรวจติดตามและประเมินผล
ประเด็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖
KKKJJJ

การตรวจติดตามในประเด็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามว่า ภายหลังจากที่ ก.น.จ. ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม
๒๕๕๔ กําหนดให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้มีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สรุปได้ดังนี้
๕.๑ กลุ่มจังหวัด
๕.๑.๑ กลุ่มจังหวัดที่ไม่มีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จํานวน ๔ กลุ่มจังหวัด คิดเป็น
ร้อยละ ๒๒.๒๒ ของกลุ่มจังหวัดทั้งหมด ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ภาคเหนือตอนบน ๑
ภาคเหนือตอนล่าง ๑ และภาคเหนือตอนล่าง ๒
๕.๑.๒ กลุ่มจังหวัดที่มีการขอเปลี่ยนแปลงโครงการจํานวน ๑๔ กลุ่มจังหวัด คิดเป็น
ร้อยละ ๗๗.๗๘ ดังนี้
(๑) กลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ มี ก ารอนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงโครงการตามเงื่ อ นไข
ประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๑๒ กลุ่มจังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ ของกลุ่มจังหวัดที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โครงการ ได้แก่ ภาคกลางตอนบน ๑ ภาคกลางตอนบน ๒ ภาคกลางตอนล่าง ๑ ภาคกลางตอนล่าง ๒ ภาคใต้ฝั่ง
อ่ า วไทย ภาคใต้ ฝั่ ง อั น ดามั น ภาคใต้ ช ายแดน ภาคตะวั น ออก ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อตอนบน ๑
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ภาคเหนือตอนบน ๒
(๒) กลุ่มจังหวัดที่มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ
ก.น.จ. และที่มีการเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อ อ.ก.น.จ. จํานวน ๒ กลุ่มจังหวัด คิดเป็นร้อยละ
๑๔.๒๙ ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ มี ก ารแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงโครงการ ได้ แ ก่ ภาคกลางตอนกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

๕๒
กลุ่มจังหวัด

๒๒.๒๒%
ไม่เปลี่ยนแปลงโครงการ

๗๗.๗๘%

เปลี่ยนแปลงโครงการ

๕.๒ จังหวัด
๕.๒.๑ จังหวัดที่ไม่มีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จํานวน ๒๐ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ
๒๖.๓๒ ของจังหวัดทั้งหมด ได้แก่ ชัยนาท อ่างทอง ฉะเชิงเทรา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา
กระบี่ ตราด หนองบัว บํ า ภู เลย บึง กาฬ อํา นาจเจริ ญ อุบ ลราชธานี เชี ย งราย แพร่ พิษ ณุ โ ลก สุ โขทั ย
อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
๕.๒.๒ จังหวัดที่มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการจํานวน ๕๖ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ
๗๓.๖๘ ของจังหวัดทั้งหมด ดังนี้
(๑) จั ง หวั ด มี ก ารอนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงโครงการตามเงื่ อ นไขประกาศ
ก.น.จ. จํานวน ๕๐ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๙ ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ
(๒) จั ง หวั ด มี ก ารอนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงโครงการตามเงื่ อ นไขประกาศ
ก.น.จ. และมีการเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อ อ.ก.น.จ. จํานวน ๔ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๔ ของ
จังหวัดที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี สระบุรี นครสวรรค์ และพิจิตร
(๓) จังหวัดที่มีการเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อ อ.ก.น.จ. จํานวน
๒ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๗ ของจังหวัดที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี
และนราธิวาส
จังหวัด

๒๖.๓๒%
๗๓.๖๘%

ไม่เปลี่ยนแปลงโครงการ
เปลี่ยนแปลงโครงการ

๕๓

ลําดับ
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
๑ ภาคกลางตอนบน ๑ ; มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของโครงการ จํานวน ๒ โครงการ ดังนี้
๑) ขอเปลี่ ยนแปลงบางกิจ กรรมของโครงการฟื้น ฟูและอนุรัก ษ์แ ม่น้ํา เจ้ าพระยา/ป่ าสัก ด้า นการเกษตร
ระยะที่ ๒ เนื่ อ งจากในช่ ว งประสบอุ ท กภั ย ได้ รั บ งบประมาณเพื่ อ ดํ า เนิ น การแล้ ว และปรั บ เปลี่ ย น
รายละเอียดบางกิจกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มเติม
๒) ขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของโครงการส่งเสริมรายได้ผลิตผลจากเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ําเจ้าพระยา/ป่าสัก
นนทบุรี ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงโครงการขยายเขตประปาในหมู่บ้าน/ชุมชน งบประมาณ ๓,๕๘๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการ
เฝ้าระวังโรคแทรกซ้อนทางตาและหูเชิงรุกในประชาชนจังหวัดนนทบุรีปี ๒๕๕๕ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
งบประมาณ ๓,๒๑๘,๕๐๐ บาท
ปทุมธานี ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
; มีการเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อ อ.ก.น.จ.
- ขอปรับลดงบประมาณ จํานวน ๑๐ โครงการ เพื่อนําไปดําเนินโครงการที่ไม่อยู่แผนปฏิบัติราชการ
จํานวน ๖ โครงการ สําหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
- ขอปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จํานวน ๑ โครงการ
พระนครศรีอยุธยา ; มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.บ.จ.
- ขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลงงบประมาณของกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ พ.ศ.๒๕๕๕ เนื่องจาก
ซ้ําซ้อนกับโครงการตามแผนให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแล้ว
- ขอยกเลิก/ปรับวงเงินงบประมาณและปรับลดเป้าหมายกิจกรรมบางกิจกรรม
- โอนเปลี่ยนแปลงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (เงินเหลือจ่าย จากการจัดซื้อ
จัดจ้าง) นําไปจัดทําโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน

๒

สระบุรี ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
; มีการเสนอขออนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อ อ.ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อไปดําเนินโครงการเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย จํานวน ๓ โครงการ
- ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ เนื่องจากซ้ําซ้อนกับโครงการของ อปท. จํานวน ๒ โครงการ
- ขอปรับเปลี่ยนกิจกรรมในโครงการ เนือ่ งจากได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพื่อดําเนินการแล้ว
จํานวน ๔ โครงการ
ภาคกลางตอนบน ๒ ; มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอปรับเปลี่ยนบางกิจกรรม เนือ่ งจากพื้นทีด่ ําเนินงานซ้ําซ้อน และยกเลิกกิจกรรมการจัดงาน
เชิดชูเกียรติพันท้ายนรสิงห์ในโครงการท่องเทีย่ วแหล่งอารยธรรมวีรชนปกป้องแผ่นดิน ได้รบั งบประมาณ
ไม่ทันช่วงเวลาการจัดงาน

๕๔
ลําดับ

๓

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
ลพบุรี ; มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดําเนินการ รายละเอียดงบประมาณ และหน่วยงานดําเนินกิจกรรมในโครงการ
สิงห์บุรี ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดําเนินกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูป และจําหน่ายสินค้าเกษตร
ปลอดภัยแบบครบวงจร จํานวน ๒ กิจกรรม เนื่องจากพื้นทีด่ าํ เนินโครงการขัดต่อกฎหมาย ๑ แห่ง และ ไม่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ๑ แห่ง
- ขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในโครงการฯ ๑ กิจกรรม
ชัยนาท ; ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อ่างทอง ; ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ภาคกลางตอนกลาง ; มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
; มีการเสนอขออนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อ อ.ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงโครงการปรับปรุงทางแยก (สามแยกสาคู) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๔ บางปะกง –
ฉะเชิงเทรา กิโลเมตร ๑๗ + ๒๐๐ ไปดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ําและอาหารสําหรับสัตว์ป่า และ
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยทางน้ํา เพือ่ การท่องเทีย่ วกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณ
ภูมิ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ใช้เงินเหลือจ่ายดําเนินโครงการปรับปรุงทางแยกฯเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว
- ขอเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายมาดําเนินโครงการ Y2 จํานวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการพัฒนา
การท่องเที่ยวทางน้ําตามรอยเสด็จรัชกาลที่ ๕ งบประมาณ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒) โครงการส่งเสริม
เส้นทางจักรยานท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๓) โครงการมหกรรม
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย กิจกรรม แรลลี่ครอบครัวท่องแดน
เบญจบูรพา จํานวน ๕๐ คัน และกิจกรรมแข่งขันจักรยานเสือภูเขาและจักรยานทางไกล สะสมคะแนน
จํานวน ๕ สนาม ผู้ร่วม ๕๐๐ คน งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ขอเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายมาดําเนินโครงการปรับปรุงช่องทางเดิน เคาน์เตอร์ตรวจการผ่านแดนและ
ภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณจุดผ่านแดนบ้านคลองลึก งบประมาณ ๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่ใช่โครงการ Y2
แต่เป็นการต่อยอดให้กับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก
ฉะเชิงเทรา ; ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สมุทรปราการ ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมและพื้นทีด่ ําเนินงานพัฒนาแหล่งน้ํา ในพื้นที่อําเภอบางเสาธง
เนื่องจาก อปท. ในพื้นที่ได้ดําเนินการแล้วในช่วงอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
- ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่กอ่ สร้างของโครงการก่อสร้างอาคารการเรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรม เนื่องจาก
พื้นที่ไม่มีความพร้อม ขาดระบบสาธารณูปโภครองรับ
นครนายก ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงือ่ นไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอเพิ่มกิจกรรม/เปลี่ยนกิจกรรม จํานวน ๕ โครงการ เปลี่ยนหน่วยงานดําเนินการ จํานวน ๑ โครงการ
เปลี่ยนพื้นที่ดําเนินการ จํานวน ๑ โครงการ

๕๕
ลําดับ

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
ปราจีนบุรี ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงือ่ นไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอยกเลิกกิจกรรมการสร้างเขื่อน ๒ แห่ง และเปลี่ยนสถานที่กอ่ สร้างเขื่อน ๒ แห่ง ของโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการพังทลายจากกระแสน้ํากัดเซาะตลิง่ พื้นทีร่ ิมแม่น้ําปราจีนบุรี
- ขอเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดปราจีนบุรีฯ งบประมาณ ๔๑,๐๔๑,๐๐๐ บาท
เนื่องจากมีปัญหาพื้นที่ดําเนินการที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนพืน้ ที่ได้ และกิจกรรม “การจัดงานแข่งขัน
วิ่งปราจีนบุรี มาราธอน” ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวฯ งบประมาณ
๓๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินการ เพื่อไปดําเนินโครงการ Y2 จํานวน
๕ โครงการ
- ขอปรับลดกิจกรรมการก่อสร้างเขือ่ น จํานวน ๕ แห่ง ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพังทลาย
จากกระแสน้ํากัดเซาะตลิ่งพื้นทีร่ ิมแม่น้ําปราจีนบุรี เนื่องจากได้ดําเนินการก่อสร้างแล้ว เพื่อไปดําเนิน
โครงการ Y2 จํานวน ๒ โครงการ
สระแก้ว ; มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.บ.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนในการดําเนินการ จํานวน ๑ โครงการเนื่องจากได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
- ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกิจกรรมบางกิจกรรมของโครงการ เพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพ และเกิด

๔

ประโยชน์สูงสุด จํานวน ๒ โครงการ
ภาคกลางตอนล่าง ๑ ; มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณให้เหมาะสมกับระยะเวลา และตรงกับหมวดรายจ่าย จํานวน
๗ โครงการ
- ขอปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน จํานวน ๑ โครงการ
กาญจนบุรี ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ดําเนินการแล้วไม่คุ้มค่า และโครงการที่ไม่สามารถดําเนินการได้ทนั
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๑ โครงการ เนือ่ งจากมิได้มีการสํารวจและศึกแนวทางการ
พัฒนาไว้ก่อน เพื่อไปดําเนินโครงการใหม่ จํานวน ๗ โครงการ
สุพรรณบุรี ; มีการเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อ อ.ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงโครงการที่ซ้ําซ้อนกับโครงการของ อปท. จํานวน ๑ โครงการ และโครงการอืน่ อีก
๒ โครงการ เพือ่ ไปจัดทําโครงการใหม่ จํานวน ๕ โครงการ
ราชบุรี ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ เนื่องจากได้ดําเนินโครงการไปแล้วก่อนได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๑ โครงการ
- ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมและหมวดงบประมาณของโครงการ จํานวน ๓ โครงการ
นครปฐม ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ตรงตามภารกิจ จํานวน ๑ โครงการ
- ขอเปลี่ยนแปลง ๓ โครงการ เพื่อดําเนินโครงการโครงการใหม่ ๘ โครงการ
- ขอปรับลดงบประมาณตามมติอนุกรรมาธิการฯ ของสภาผู้แทนราษฎรจํานวน ๒ โครงการ

๕๖
ลําดับ
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
๕ ภาคกลางตอนล่าง ๒ ; มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอปรับเปลี่ยนกิจกรรม เนื่องจากสภาพพื้นทีข่ องโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวฝั่งทะเลอ่าวไทย
เปลี่ยนแปลงไป
เพชรบุรี ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงรายการงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ของโครงการก่อสร้าง
อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระนครคีรี เป็นรายการงานป้าย
โครงการ ลานสุริยุปราคาพร้อมโครงสร้าง และระบบสุขาภิบาล เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและขั้นตอน
การก่อสร้างที่แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ซึ่งกําหนดให้งานปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นกิจกรรมระยะสุดท้าย
เพื่อไม่ให้กระทบและทําความเสียหายกับภูมิทศั น์โดยรวม
สมุทรสาคร ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอปรับเปลี่ยนหน่วยงานดําเนินการให้เหมาะสม จํานวน ๘ โครงการ และเปลี่ยนแปลงสถานที่
ดําเนินการ จํานวน ๑ โครงการ
สมุทรสงคราม ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอปรับลดกิจกรรมของโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน จํานวน ๒ กิจกรรม
- ขอเปลี่ยนแปลงโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการพักผ่อน
จํานวน ๑ โครงการ เพื่อดําเนินโครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
- ขอยกเลิกโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การดํารงรักษาความเป็นเมืองที่มีระบบนิเวศ ๓ น้ํา
จํานวน ๑ โครงการ เนือ่ งจากได้รับงบประมาณจากต้นสังกัดแล้ว
ประจวบคีรีขันธ์ ; มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ จํานวน ๘ โครงการ เนื่องจากเพือ่ ความเหมาะสมกับสภาพปัญหาของพื้นที่
และความต้องการของประชาชน และปรับลดกิจกรรมตามงบประมาณที่ได้รบั
๖ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ; มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงโครงการปรับปรุงและบูรณะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ (ชุมพร-พัทลุง) ตอนทางแยกพุนพิน
กม.๑๗๑+๙๓๑ – กม.๒๑๐+๒๕๕ (ต่อเขตสํานักงานบํารุงทางสุราษฎร์ธานีที่ ๓) ระหว่าง กม.๑๗๑+๙๗๕ –
กม.๑๘๒+๒๐๐ (ด้านขวาทาง) ระยะทางดําเนินการ ๙.๒๒๕ กม. งบประมาณ ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น
โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุง่ สง เนื่องจากโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงได้รับอนุมัติให้
เปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อดําเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ชุมพร ; มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย-์ ชีวภาพจากขยะมูลฝอยในชุมชน
งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์แนวเขื่อนริมหาดทรายรีเพิ่มเติม
งบประมาณ ๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากสถานที่สําหรับการก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยฯ เคยเป็นสถานที่
สําหรับทิง้ ขยะและมีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อย่างร้ายแรงมาก่อน หากมีการก่อสร้างโรงงาน
ผลิตปุ๋ย ประชาชนในพื้นที่มีความวิตกกังวลว่าหากระบบป้องกันที่ไม่ดพี อ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน

๕๗
ลําดับ

๗

๘

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ; ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
นครศรีธรรมราช ; ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
พัทลุง ; มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่าย งบประมาณ ๕,๖๐๐,๕๐๐ บาท ไปดําเนินโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
ผลิตปุ๋ยอินทรียช์ ีวภาพฯ เป็นการต่อเนื่อง
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ; มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- มีการดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดที่ไม่ใช่สาระสําคัญของโครงการ ๓ โครงการ
ระนอง ; ไม่มีการแก้ไขเปลีย่ นแปลง
พังงา ; ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ภูเก็ต ; มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.บ.จ.
- ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการระบบประปาเขาเก็ตหนี (ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดภูเก็ต
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ) เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องพืน้ ที่ดําเนินการซึง่ จะต้องมีการผ่านพื้นทีของ
เอกชน และไม่สามารถตกลงและยอมรับเงือ่ นไขกันได้ระหว่างหน่วยงานดําเนินการและเอกชนเจ้าของพื้นที่
หากดําเนินการต่อจะก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคต
กระบี่ ; ไม่มีการแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ตรัง ; มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.บ.จ.
- ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๕ ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ รวมจํานวน ๑๓ โครงการ
ภาคใต้ชายแดน ; มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงโครงการจํานวน ๑๐ โครงการ ซึ่งอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ดังนี้
๑) การขอเปลีย่ นแปลงบางกิจกรรม สถานทีด่ าํ เนินงาน รายละเอียด แบบแปลนในการก่อสร้าง และ
กลุ่มเป้าหมาย ฯ จํานวน ๗ โครงการ
๒) ขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลงโครงการไปดําเนินโครงการ/กิจกรรมอื่น จํานวน ๓ โครงการ
สงขลา ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- มีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด กิจกรรม พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ปรับรายการค่าใช้จ่าย
บางรายการ
- ขอเปลี่ยนแปลงโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ซึ่งมีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจําปี
๒๕๕๕
- ผต.นร. (นางนิตยา วงศ์เดอรี) มีข้อสังเกตว่า การเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงถึงความไม่พร้อมของหน่วยงาน
รับผิดชอบทีเ่ สนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
สตูล ; มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน ๕ โครงการ
- ผต.นร. (นางนิตยา วงศ์เดอรี) มีข้อสังเกตว่า จังหวัดมีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการในทุกประเด็น
ยุทธศาสตร์ และส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ทําให้การพัฒนาจังหวัดสตูล

๕๘
ลําดับ

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์ เกษตรได้มาตรฐาน เมืองสวรรค์ชายแดนใต้” ไม่สามารถ
ขับเคลื่อนได้ นอกจากนี้ การที่จงั หวัดนํางบประมาณจากการขอยกเลิกโครงการเมืองท่องเที่ยวเมืองสตูล
(สตูลไฮเออร์) งบประมาณ ๖๑,๗๐๖,๐๐๐ บาท โดยให้เหตุผลว่าหน่วยงานรับผิดชอบไม่มีความพร้อม
ในเรือ่ งสถานทีด่ ําเนินการก่อสร้างนั้น จากการสอบถามประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่ได้รบั ทราบว่า
น่าจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ถกู ต้องเพราะท้องถิ่นและภาคเอกชนมีความพร้อม โดยเฉพาะภาคเอกชน
ต้องการให้จงั หวัดดําเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับการเป็นประชาคม
อาเซียน โดยมีโครงการสตูลไฮเออร์ดงึ ดูดให้นกั ท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและต่างชาติสนใจเดินทาง
มาท่องเที่ยวในพื้นที่จงั หวัดสตูลซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวมีความเป็นธรรมชาติบริสทุ ธิ์สวยงามเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น การยกเลิกโครงการจึงเปรียบเสมือนเป็นการหยุดการพัฒนาการท่องเที่ยวไปด้วย
ยะลา ; มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายของ ๕ โครงการ ไปขยายขอบเขตการดําเนินงานของโครงการอื่นเพิ่มเติม
- ขอปรับลดกิจกรรมของโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ จํานวน ๓ โครงการ เพื่อไปดําเนินโครงการ
อื่นเพิ่มเติม ๓ โครงการ
- ผต.นร. (นางนิตยา วงศ์เดอรี) มีความเห็นว่า การขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่อย่างใด เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายไปดําเนิน
โครงการเดิมเพิม่ เติม ทัง้ นี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่
นราธิวาส ; มีการเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อ อ.ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงโครงการศึกษาออกแบบด่านพรมแดนและชุมชนรอบด่านฯ แห่งที่ ๔ อําเภอตากใบ
งบประมาณ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น โครงการก่อสร้างสะพานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นทีอ่ ําเภอ
ตากใบ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วนและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่
ปัตตานี ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดําเนินโครงการพัฒนากลุม่ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรฯ จํานวน ๗ แห่ง
เนื่องจากพื้นที่เดิมได้ดําเนินการโดยใช้งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
- ขอเปลี่ยนแปลงจํานวนเป้าหมาย ค่าใช้จ่าย และเพิ่มกิจกรรมย่อยของโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
ผู้ผลิต OTOP/ผลิตภัณฑ์ OTOP และเพิ่มช่องทางการจําหน่าย
- ขอเปลี่ยนแปลงรายการซื้อวัสดุของโครงการพัฒนาการเกษตรพื้นที่พรุแฆแฆฯ ให้เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ของกลุ่มเป้าหมาย
- ปรับลดจํานวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํารุ่นใหม่เพื่อเด็กตานีมีอนาคต
เนื่องจากความผิดพลาดจากการพิมพ์
- ขอยกเลิกกิจกรรมการสภาเศรษฐกิจชาวบ้าน ของโครงการส่งเสริมการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากฯ
- ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม เป้าหมาย และงบประมาณ
รายจ่าย จํานวนเป้าหมาย ของโครงการรักษาความมั่นคงและการป้องกันแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
เรียบร้อยจังหวัดปัตตานี
- ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๕๙
ลําดับ
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
๙ ภาคตะวันออก ; มีการเสนอขออนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อ อ.ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เนื่องจากต้องการ
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรและให้สอดคล้องตามกรอบการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ
ชลบุรี ; มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ จํานวน ๑๖ โครงการ เพื่อดําเนินโครงการ Y2 เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และความต้องการของประชาชนในปัจจุบัน
- ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบ พื้นทีด่ ําเนินการ ปรับลดงบประมาณ ปรับลดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หรือเปลี่ยนชือ่ โครงการเพือ่ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ
ระยอง ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เช่น ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับวงเงินที่ถกู ปรับลดในขั้นจัดทํา
คําของบประมาณ พื้นที่ดําเนินการ และเป้าหมายโครงการ จํานวน ๒๔ โครงการ
จันทบุรี ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของโครงการขยายการพัฒนาตามแนวพระราชดําริเพื่อสร้างอาชีพฯ
เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน
ตราด ; ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
๑๐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ; มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงือ่ นไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอปรับลดวงเงินงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ ๑ และปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ ๒ และ ๓ ซึ่งได้รับงบประมาณดําเนินการจํานวนน้อย แต่กลุ่มจังหวัดเห็นว่ามีความสําคัญในการ
เสริมสร้างการพัฒนาพื้นที่ในกลุม่ จังหวัดฯ
อุดรธานี ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ จํานวน ๑๐ โครงการ เพื่อไปดําเนินโครงการ Y2 เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
หนองบัวลําภู ; ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หนองคาย ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงือ่ นไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอยกเลิกกิจกรรมก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และบริการวิชาการ และการก่อสร้างห้องน้ําชาย หญิง ของเขต
ป่าสงวนแห่งชาติพานพร้าวและป่าแก้งไก่ เนือ่ งจากราคาตามแบบก่อสร้างสูงกว่าวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร จึงไม่สามารถจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างได้
เลย ; ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
บึงกาฬ ; ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
๑๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ; มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงือ่ นไขประกาศ ก.น.จ.
; มีการเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อ อ.ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงโครงการมาดําเนินโครงการ Y2 จํานวน ๓ โครงการ คือ ๑) โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ประเทศเพือ่ นบ้าน งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ๒) โครงการพัฒนาเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
การแข่งขันด้านเศรษฐกิจการค้ากับประเทศเพือ่ นบ้านในอนุภาคลุ่มแม่น้ําโขง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท ๓) โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ไทยกับประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ําโขง

๖๐
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กลุ่มจังหวัด/จังหวัด

๑๒

งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ขอเปลี่ยนแปลงโครงการมาดําเนินโครงการอื่น จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุม
เฝ้าระวังและป้องกันรักษาความปลอดภัย งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
สกลนคร ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและปรับลดงบประมาณ จํานวน ๑๓ โครงการ
- ผต.นร. มีข้อสังเกตว่า การปรับกิจกรรมและลดงบประมาณในหลายโครงการค่อนข้างสูง ซึ่งอาจจะ
ส่งผลกระทบกับกลุ่มเป้าหมายที่ถกู ปรับลดงบประมาณไป
นครพนม ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปดําเนินโครงการ Y2 จํานวน ๗ โครงการ
มุกดาหาร ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
; มีการเสนอขออนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อ อ.ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ จํานวน ๘ โครงการ เพื่อไปจัดทําโครงการอื่น จํานวน ๒ โครงการ คือ
๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ส่งเสริมการปลูกยางพาราจังหวัดมุกดาหาร)
งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท และ ๒) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลเพื่อกระจายรายได้ (ส่งเสริมการ
ปลูกมะขามเปรีย้ วฝักโต) งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่อยูใ่ นแผนพัฒนาจังหวัด
- ขอเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายไปสมทบกับการดําเนินโครงการสมทบโครงการซ่อมสร้างผิวทาง
แอลฟัลติกคอนกรีตสาย มห ๓๐๐๓ แยก ทล. ๒๑๒ จํานวน ๓,๓๗๒,๘๕๐ บาท
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ; มีการเสนอขออนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อ อ.ก.น.จ.
- ขอปรับลดกิจกรรมของโครงการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากลุม่ น้ําสายหลักเพือ่ การเกษตร เนือ่ งจากได้รับ
งบประมาณจากกรมชลประทานมาดําเนินการแล้ว เพื่อไปดําเนินโครงการอืน่ ที่อยูใ่ นแผนพัฒนาจังหวัดแทน
กาฬสินธุ์ ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และกิจกรรมย่อยในบางโครงการ
ขอนแก่น ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงโครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๑ จํานวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๓๘,๐๐๐,๐๐๐
ล้านบาท เพื่อไปดําเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น งบประมาณ ๓๓,๐๐๐,๐๐๐
ล้านบาท เนื่องจาก อปท. ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาดําเนินการแล้ว
- ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากประเด็นยุทธศาสตร์ดา้ นเศรษฐกิจ จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท มาสมทบ
โครงการก่อสร้างโรงประกอบอาหารจัดเลี้ยงอาหารพระภิกษุสามเณรฯ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
มหาสารคาม ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมขุดลอกหนองบึงใหญ่ และขุดลอกแหล่งน้ําหนองคูขาด ของโครงการพัฒนา
แหล่งน้ําเพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิในเขตพื้นที่ทงุ่ กุลาร้องไห้ เนื่องจากได้รับงบประมาณจาก
แหล่งอื่นมาดําเนินการขุดลอกหนองบึงใหญ่แล้ว และไม่สามารถกําหนดพื้นที่ขุดลอกของหนองคูขาดได้
เพราะไม่สามารถตรวจสอบแนวเขตข้างเคียงที่มเี อกสิทธิใ์ นที่ดินทํากิน
- ขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนร่องเสียง เป็น กิจกรรมปรับปรุงดิน
เนื่องจากพื้นที่ดาํ เนินการเกิดการทรุดตัวพังทลายจากน้ําชีกัดเซาะ
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ร้อยเอ็ด ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่าย จํานวน ๑๕,๕๗๑,๘๐๐ ล้านบาท มาดําเนินโครงการ Y2 จํานวน
๕ โครงการ ดังนี้ ๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาพืชผักปลอดสารพิษ ๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ผลผลิตทางการเกษตร ๓) โครงการหนึ่งใจเกษตรในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชสุดาฯ ๔) โครงการ
พัฒนาระบบส่งน้ําและกระจายน้ําบ้านพนัส และ ๕) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
ครัวเรือนยากจน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ; มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.บ.ก.
- มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ จํานวน ๑๐ โครงการ และอยู่ระหว่างขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
๗ โครงการ ทั้งนี้ การปรับเปลีย่ น/ยกเลิกโครงการ เพื่อนํางบประมาณมาสนับสนุนโครงการในประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว เนื่องจากกลุ่มจังหวัดฯ ได้ให้ความสําคัญกับประเด็นดังกล่าว
ชัยภูมิ ; มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.บ.จ.
- มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ๒ โครงการ งบประมาณ เป็นกรณีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดําเนินการ
เนื่องจากเกิดความซ้ําซ้อน มีหน่วยงานอื่นมาดําเนินการแล้ว
นครราชสีมา ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.บ.จ.
-มีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงโครงการ ๔ โครงการ (อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ ๑ โครงการ) เป็นกรณี
การปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามความจําเป็นเร่งด่วน และปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อความสอดคล้องกับแนวพระราชดําริ
และแนวนโยบายของรัฐบาล
บุรีรัมย์ ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.บ.จ.
- ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการรวม ๔ โครงการ ดังนี้
๑) ขอปรับลดงบประมาณ และยกเลิกโครงการตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๓ โครงการ
๒) จัดทําโครงการใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่สํารองไว้ในแผนปฏิบตั ิราชการของจังหวัด จํานวน ๑ โครงการ
สุรินทร์ ; มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.บ.จ.
- ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ๒๕ โครงการ เป็นกรณีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อความเหมาะสม ลดความ
ซ้ําซ้อน เป็นความจําเป็นเร่งด่วนของพื้นที่ และมีการนํานําเงินเหลือจ่ายจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกิจกรรมไป
เสริมให้กับกิจกรรมในโครงการอื่นที่ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ เป็นโครงการที่เกษตรกรซึ่งเป็นประชาชน
ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีความต้องการมาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ; ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ยโสธร ; มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงโครงการรวม ๑๓ โครงการ ดังนี้
๑) ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดําเนินโครงการ/แบบแปลนการก่อสร้าง จํานวน ๔ โครงการ เนื่องจากพื้นที่
ดําเนินการได้รบั จัดสรรงบประมาณแล้ว และให้สอดคล้องและกลมกลืนกับสภาพภูมิทัศน์เป็นต้น
๒) ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป้าหมาย/กิจกรรม จํานวน ๖ โครงการ เพือ่ ให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
๓) ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการ จํานวน ๓ โครงการ
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ศรีสะเกษ ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ รวม ๕ โครงการ ๒๐ กิจกรรม งบประมาณ
๕๙,๘๑๐,๐๐๐ บาท
อํานาจเจริญ ; ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อุบลราชธานี ; ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ภาคเหนือตอนบน ๑ ; ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เชียงใหม่ ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายของโครงการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ําแบบบูรณาการ จากการ
ปรับลดกิจกรรมที่ซ้ําซ้อนกับพืน้ ที่ดําเนินงานของหน่วยงานส่วนกลาง มาดําเนินโครงการพัฒนา
เส้นทางการท่องเทีย่ วและขนส่งสินค้าทางการเกษตร (กิจกรรมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมหมู่บ้าน )” อําเภอแม่แจ่ม
แม่ฮ่องสอน ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
; มีการเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อ อ.ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในกิจกรรมการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ณ ประเทศพม่า ของโครงการ
เส้นทางเส้นทางเศรษฐกิจใหม่แม่ฮ่องสอน-เมียนมาร์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
- ขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการแก้ไขในมิติยทุ ธศาสตร์โดย
อากาศยาน เป็น โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๕๕ เนื่องจากต้องเร่ง
ดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ลําพูน ; มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โดยปรับเพิ่มลดผลผลิตเป้าหมายและงบประมาณ จํานวน
๒๐ โครงการ เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั นโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะของภาคประชาชน
ลําปาง ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ จํานวน ๑๕ โครงการ โดยการปรับลดกิจกรรม ปรับเปลี่ยนรายการ
งบประมาณที่ไม่สามารถจัดหาครุภัณฑ์ได้ หรือไม่มีความพร้อมในเรือ่ งของพืน้ ที่ดําเนินงาน
- ขอเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายมาดําเนินโครงการก่อสร้างถนน คศล. ม. ๘ ตําบลเมืองปาน อําเภอ
เมืองปาน งบประมาณ ๗๘๐,๐๐๐ บาท
ภาคเหนือตอนบน ๒ ; มีการเสนอขออนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อ อ.ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการอืน่ ๆ ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
บ้านกิ่วกาญจน์ ตําบลริมโขง อําเภอเชียงของ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว เป็น โครงการเพิ่มศักยภาพชาวสวนยางพาราแบบ
ครบวงจร งบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและฤดูกาล
เชียงราย ; ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
พะเยา ; มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
ขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมภายใต้โครงการเดิม

๖๓
ลําดับ

๑๗

๑๘

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
แพร่ ; ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
น่าน ; มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ จํานวน ๑ โครงการ เพื่อดําเนินโครงการ Y2 คือ โครงการบูรณการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน
- ขอเปลี่ยนแปลงโครงการลดการใช้สารเคมีเพือ่ การผลิตในชุมชนต้นแบบ (ขยายผล) งบประมาณ
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ อปท. ในการดําเนินการ
ลดและคัดแยกขยะจากจุดกําเนิดในชุมชน งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณ
๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดําเนินโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อําเภอคัพ” เพื่อต่อต้าน
ยาเสพติด งบประมาณ ๓,๓๘๐,๐๐๐ บาท และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่เหลือให้โครงการอื่นๆ
- ขอเปลี่ยนแปลงโครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อทดแทนพืชเชิงเดี่ยว (ต่อเนือ่ ง) งบประมาณ
๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารสําหรับประชาชนในจังหวัดน่าน (ต่อเนือ่ ง)
งบประมาณ ๙,๓๖๘,๑๐๐ บาท และโครงการอนุรกั ษ์และพัฒนาพืชเอกลักษณ์น่านและผ้าทอฯ
งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณรวม ๒๕,๓๖๘,๑๐๐ บาท เพื่อดําเนินโครงการ
ก่อสร้างถนนเข้าสู่แหล่งท่องเทีย่ วและเขตพื้นทีช่ ายแดนอําเภอนาน้อย และอําเภอเวียงสา งบประมาณ
๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ และโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณที่เหลือให้โครงการอื่นๆ
ภาคเหนือตอนล่าง ๑ ; ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
พิษณุโลก ; ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ตาก ; มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
สุโขทัย ; ไม่มีการแก้ไขเปลีย่ นแปลง
อุตรดิตถ์ ; ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพชรบูรณ์ ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในยุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่าการเกษตร เนื่องจากการจัดทําข้อมูลการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณล่วงเลยระยะเวลามานาน ประกอบกับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทําให้
บางกิจกรรมไม่มีความพร้อมในพื้นที่ดําเนินการ
- ขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ เนื่องจากหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบไม่สามารถออกแบบได้ทันตามกําหนดเวลาและไม่มีความพร้อมในพื้นที่ดําเนินการ
- ขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในยุทธศาสตร์การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
ภาคเหนือตอนล่าง ๒ ; ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
นครสวรรค์ ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
; มีการเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อ อ.ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อดําเนินโครงการ Y2 จํานวน ๖ โครงการ เพื่อให้งบประมาณมีการ
กระจายในพื้นทีม่ ากขึ้น ไม่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึง่ และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของ

๖๔
ลําดับ

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
คณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่นและจังหวัด
- ขอเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายไปดําเนินโครงการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร “โครงการรัฐบาล
พบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต” งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท และโครงการปรับปรุงแหล่งน้ํา
สระเก็บกักน้ํา งบประมาณ ๓๖๘,๐๐๐ บาท
อุทยั ธานี ; ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
กําแพงเพชร ; มีการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานฯ จํานวน ๑ โครงการ
งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปดําเนินโครงการในโครงการ Y2 เนื่องจากสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม ไม่สามารถดําเนินโครงการได้
พิจิตร ; มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ.
; มีการเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อ อ.ก.น.จ.
- ขอเปลี่ยนแปลงโครงการในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ําและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จํานวน ๒๔
โครงการ เพือ่ ดําเนินโครงการ Y2 จํานวน ๕ โครงการ และโครงการอื่นในแผนพัฒนาจังหวัด จํานวน
๑๙ โครงการ
- ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการในยุทธศาสตร์เพิม่ ขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร จํานวน
๑ โครงการ

KKKKKJJJJJ

๖๕
ตอนที่ ๖
ความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ
เกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
KKKJJJ

๖.๑ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีได้รับข้อคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เกี่ยวกับการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดังนี้
๖.๑.๑ ด้านการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๑) การจั ด ทํ า แผนระดั บ หมู่ บ้ า น ตํ า บล ประชาชนให้ ค วามร่ ว มมื อ ไม่ ม าก
เท่าที่ควร อาจเนื่องจากโครงการยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการ และการเปิดประชุม
ประชาคมดําเนินการแบบรวบรัด เปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นได้ แต่ไม่ได้นํามาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ
(๒) ที่ ปรึ กษาผู้ ตรวจราชการภาคประชาชนและกรรมการธรรมาภิ บาลจั งหวั ด
มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดค่อนข้างน้อย
(๓) หลักเกณฑ์ และแนวทางในการรับฟั งความคิดเห็นในการจั ดทํา/ทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดยังไม่เหมาะสม เนื่องจากยังขาดความร่วมมือของภาคประชาชน/ได้รับความ
ร่วมมือจากภาคประชาชนน้อยเกินไป ซึ่งที่ผ่านมาในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จัดทํากันเฉพาะ
กลุ่มของภาคราชการบางส่วน ประชาชนยังขาดการรับรู้แผนงาน/โครงการที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งควรแจ้งให้
องค์กรภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมและรับรู้ด้วย
(๔) ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎหมายในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ภาคประชาชนในการดําเนินโครงการหรือแผนงานต่างๆ รวมทั้งการกําหนดระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานที่รับ
ข้ อเสนอแนะจากภาคประชาชนจะต้ องทํ าหนั งสื อชี้ แจงการดํ าเนิ นการตามข้ อเสนอแนะเพื่ อเป็ นหลั กการ
หรือแนวทางใช้ในการแก้ไขปัญหาต่อไป
(๕) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรแจ้งให้ที่ปรึกษาภาคประชาชนทราบถึงโครงการ
และการตรวจรับงาน หรือกําหนดให้องค์กรเอกชนได้เข้าไปมีส่
วนร่วมในการตรวจรับงาน เพื่อความโปร่งใส
(๖) การดําเนินโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า
โทรศัพท์ ระบบระบายน้ํา เป็นต้น ยังขาดการบูรณาการร่วมกัน ทําให้รัฐต้องเสียงบประมาณซ้ําซ้อน
(๗) การเตรี ยมความพร้อมเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน ยังมีการประชาสัม พันธ์
น้อยไป รวมทั้งการเตรียมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็ยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่
ยังไม่รู้ข้อมูลความเป็นไปและทิศทางที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน หน่วยงานที่รับผิดชอบควรเร่งรัดการพัฒนา

๖๖
ศั ก ยภาพของประชาชนในจั ง หวั ด โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่ ง จะต้ อ งได้ รั บ การ พั ฒ นาโดยลดจุ ด อ่ อ น
ด้านภาษาสากล (อังกฤษหรือภาษาอื่นๆ)
๖.๑.๒ ด้านการบริหารงานของจังหวัด
(๑) เนื่ อ งจากหน่ ว ยงานในระดั บ จั ง หวั ด จะให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลและหน่วยงานส่วนกลางที่เป็นต้นต้นสังกัด มากกว่าการตอบสนองปัญหาความต้องการในพื้นที่
ด้ งนั้ น หากขาดความชั ด เจนในการบู รณาการระดับ นโยบายของหน่วยงานส่ ว นกลางจะส่งผลต่ อ เอกภาพ
การปฏิ บัติงานในระดับจั งหวั ด ซึ่ งยั งคงเป้นการบริหารงานแบบแยกส่วน (Fragment) และไม่ส ามารถ
บริหารงานแบบองค์รวม (Holistic) เพื่อตอบสนองนโยบายภาพรวมได้
(๒) การบริ ห ารงานจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการยั ง ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง จึงควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้เพิ่มมากขึ้น
(๓) ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่มีความหลากหลาย เนื่องจาก
สภาพพื้นที่และสถานการณ์มีความแตกต่างกัน ทําให้จังหวัดประสบปัญหาในกรณีที่ ประเด็นการพัฒนากับ
ประเด็ น การตอบสนองความต้ อ งการประชาชนเป็ น รายพื้ น ที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั น ด้ ว ยเหตุ ที่ ค วามต้ อ งการ
ของประชาชนในพื้นที่มีมุมมองแยกส่วนตามสถานการณ์เฉพาะพื้นที่ จึงมีการเรียกร้องการตอบสนองจาก
ภาครัฐ โดยมองข้ามศักยภาพของการพัฒนาในองค์รวมของพื้นที่
(๔) ควรมี ก ารจั ด ทํ า สรุ ป ภาพรวมงบประมาณที่ ดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ทั้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี งบประมาณของกระทรวง กรม (Function) งบประมาณ
ของกลุ่มจังหวัด และงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๕) ในการจั ด ประชุม ทบทวนแผนพัฒ นาจั งหวั ด และกลุ่ ม จั งหวั ดจะมี เฉพาะ
ผู้นําองค์กรมาให้ข้อเสนอแนะเพียงท่านเดียว รวมทั้งจํานวนผู้เข้าร่วมประชุมมีจํานวนมาก ทําให้การดึ ง
ความคิดเห็นจากที่ประชุมอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร ดังนั้นก่อนการดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ควรมีการจัดประชุมรับฟังข้อคิดเป็นในกลุ่มย่อยก่อน เช่น กลุ่มภาคเอกชน กลุ่มภาคประชาสังคม
เป็นต้น ซึ่งจะทําให้เกิดการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
(๖) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดต้องเป็นแผนงานเชิงบูรณาการ เช่น บูรณาการเชิง
พื้ น ที่ บู ร ณาการเชิ ง สิ น ค้ า บู ร ณาการตามประเภทบริ ก าร และกํ า หนดให้ มี ห น่ ว ยงานเจ้ า ภาพหลั ก
และหน่วยงานร่วม รวมถึงเน้นการมีส่วนร่วมให้ความสําคัญพื้นที่ ชุมชน เน้นการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ที่มีความซ้ําซ้อน เน้นการติดตาม และประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการว่าควรจะพัฒนา
ต่อเนื่องหรือไม่อย่างไร และควรจะต้องให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาต่อยอดมากยิ่งขึ้น

๖๗
๖.๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้รับข้อคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เกี่ยวกับการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดังนี้
๖.๒.๑ ในการดําเนินการรูปแบบการบูรณาการแผนงาน/โครงการร่วมกันระหว่าง
ส่วนราชการ ส่วนกลาง กลุ่มจังหวัด/จังหวัด และส่วนท้องถิ่น ในภารกิจด้านต่างๆ ดังนี้
} ด้านการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ
y ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๑) การบูรณาการแผนงาน/โครงการยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
โครงการยังมีลักษณะต่างคนต่างทํา ดังนั้น จึงควรที่จะได้มีการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ําของ
จังหวัด ทั้งน้ําเพื่อการเกษตร น้ําเพื่ออุปโภคบริโภค และการป้องกันอุทกภัย โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของแผนที่ภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการวางแผน แบ่งมอบภารกิจส่วนราชการให้
รั บ ผิ ด ชอบใน เรื่ อ งต่ า งๆ ให้ ชั ด เจนมี ค วามเชื่ อ มโยงซึ่ ง กั น และกั น ในเรื่ อ งของโครงการ และบู ร ณา
การงบประมาณจากแหล่งต่างๆ ทั้งงบประมาณของกระทรวง/กรม งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด งบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงบของภาคเอกชน
(๒) มี ค วามเหมาะสมกั บ การดํ า เนิ น การเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ แต่ในทางปฏิบัติระดับพื้นที่ ยังคงประสบปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโดยเฉพาะด้วย
อํานาจหน้าที่ในการสั่งการและควบคุมสถานการณ์ในกรณีเกิดเหตุอุทกภัยเป็นอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการ
จังหวัด ซึ่งหลายหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ไม่ได้มีสายงานขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้น บางครั้งไม่ได้
รายงานให้ผู้มีอํานาจหน้าที่กํากับในพื้นที่ทราบ และขาดการประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทัน
ต่อสถานการณ์อย่างจริงจัง
(๓) การบริหารจัดการน้ําควรให้เป็นหน้าที่ของแต่ละพื้นที่ในการจัด
การบูรณาการ ซึ่งในระดับชาติควรให้การสนับสนุนและพิจารณาในภาพรวมระหว่างลุ่มน้ําสําคัญต่างๆ ซึ่งการ
แก้ไขปัญหาการจัดการน้ําในพื้นที่จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ที่สําคัญได้แก่
- สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง ที่จะต้องพิจารณารายละเอียด
เรื่องผังเมืองรวม และมีการควบคุมการใช้พื้นที่ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
- สํานักงานชลประทานในพื้นที่ ต้องจัดทําแผนงานด้านการบริหาร
จัดการน้ําให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมในการดําเนินการบริหาร
จัดการน้ําของพื้นที่และพิจารณาสนับสนุนการดําเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๖๘
- ผู้ นํ า ชุ ม ชน ปราชญ์ ท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง มี ป ระสบการณ์ ใ นพื้ น ที่ เ ป็ น
แหล่งข้อมูลสําคัญของประวัติศาสตร์พื้นที่ และสามารถให้ข้อมูลที่สําคัญต่อการวางแผนและกําหนดทิศทางการ
บริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม
(๔) การบริ ห ารจั ด การน้ํ า อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพซึ่ ง ก็ คื อ การบู ร ณาการ
แผนงาน/โครงการได้อย่างเหมาะสม ประการแรกคือ การผสมผสานความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด นั กบริ หารต้องรู้กระบวนการตามขั้ นตอน หากมีปั ญหาจุดใด ต้อ งย้ อนกลับไปดู ว่ามีข้ อผิด พลาด
อะไรบ้าง
ประการที่ ส องคื อ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ต้ อ งมี ข้ อ มู ล ที่ ชั ด เจน และมี
ประสบการณ์เพื่อให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
ประการที่สามคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความพร้อมด้านวิชาการ
เครื่องมือ อุปกรณ์ แผนงาน กําลังคนและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่
(๕) เนื่องจากการแบ่งส่วนราชการได้มีการแบ่งแยกภารกิจกันอย่างชัดเจน
ทําให้ส่วนราชการในจังหวัด จะมองแต่ภารกิจของตนเองเป็นหลัก การบูรณาการแผนงาน/โครงการด้านการ
บริหารจัดการน้ํา ระหว่างส่วนราชการต่างๆ นั้น มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในระดับหนึ่ง ในช่วงเวลาสั้นๆ
การที่จะให้มีการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างดี จะต้องมีการจัดระบบการจัดทําแผนงาน/โครงการใน
ระดับพื้นที่ โดยกําหนดให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนั้นเป็นหน่วยงานหลัก ในการทําหน้าที่ในการบูรณาการ
กับหน่วยงานที่มีภารกิจเดียวกันในพื้นที่ จัดทําแผนงาน/โครงการร่วมกัน แบ่งแยกกิจกรรมในการดําเนินการให้
ชัดเจนเสียก่อน แล้วจึงดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการในการบูรณาการร่วมกัน เพื่อของบประมาณเป็น
โครงการเดียวกัน ซึ่งการดําเนินการในลักษณะนี้จะสามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ร่วมกันได้อย่างแท้จริง
y รองผู้ว่าราชการจังหวัด
การบูรณาการด้านการบริหารจัดการน้ําของจังหวัดทําได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
ครอบคลุมลงไปถึงระดับท้องถิ่น เนื่องจากในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นั้น งบประมาณลงพื้นที่ค่อนข้างมาก
การแก้ ปัญหาต้อ งทํ าอย่ างเร่ง ด่ วน อย่างไรก็ ตาม การจะทํ าให้เกิดการบูร ณาการได้อย่า งมี ประสิท ธิภ าพ
กระทรวง/กรม ก็ต้องให้ความสําคัญกับแผนพัฒนาของจังหวัด หากกระทรวง/กรม ไม่สนับสนุนงบประมาณ
ก็จะเกิดช่องว่างในการพัฒนา
y หัวหน้าสํานักงานจังหวัด
(๑) การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ ยังเป็นการบริหารจัดการโดยยึดผู้นํา
เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด ได้บุคคลที่มีประสบการณ์และประสานการปฏิบัติ
ในทุกๆ มิติของการดําเนินงานก็จะทําให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้การบริหาร
จัดการดังกล่าว ยังเป็นการบริหารเฉพาะหน้า เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ ยังขาดการบูรณาการแผนงานและ
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งบประมาณในระยะการระวังยังเกินในระยะยาว ส่วนมิติของการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มจังหวัด ยังขาด
ความเชื่อมต่อในการแก้ไขปัญหา ยังใช้มิติของการยึดพื้นที่ของแต่ละจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ ควรให้มีการบูรณาการ
แผนงานโครงการในรูปของการแก้ไขปัญหาแบบครอบคลุม เชื่อมต่อกันให้มากขึ้น
(๒) เนื่องจากมีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงานมีทั้งอยู่ภายในกระทรวง
เดียวกันและต่างกระทรวง ถึงแม้จะมีการมอบหมายเจ้าภาพรับผิดชอบแต่การทํางานก็ยากจะประสบผลสําเร็จ
รัฐบาลควรจะมีการปฏิรูปโครงสร้างและภารกิจ ให้อยู่ภายในกระทรวงเดียวกัน ดูทั้งระบบการจัดเก็บน้ํา
การผันน้ํา การจัดสรรน้ํา ทั้งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ําเพื่อการเกษตร น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม การบูรณา
การในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หน่วยงานส่วนกลาง ควรให้การสนับสนุนตามแผนงาน/โครงการที่จังหวัด
จัดทําอย่างจริงจัง
(๓) ในหลักการและการปฏิบัติจริงในพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานค่อนข้างจะเป็นไปใน
เชิงปฏิบัติมากว่า ในส่วนของการบูรณาการแผนงานโครงการ ในลักษณะงานของแต่ละส่วนราชการ หน่วยงาน
ยังไม่ค่อยมีความชัดเจนเท่าที่ควร ทั้งระบบ เช่น การเตรียมการก่อนเกิดเหตุการณ์อุทกภัย การดําเนินการเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ และการดําเนินการหลังเกิดเหตุการณ์ รวมไปถึงการบูรณาการในระยะยาวเฝ้าระวัง และป้องกัน
อย่างยั่งยืน ยังไม่มีการ บูรณาการโครงการเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร ควรปรับปรุงให้เกิดความชัดเจนทั้งเชิง
นโยบาย/การปฏิบัติ/การติดตามประเมินผลการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
y คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่างๆ ยังมีการบูรณาการ
ร่วมกันน้อยอยู่ ขาดความเชื่อมโยงของแผน ต่างคนต่างทํา ทําให้มีโครงการต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ยังไม่มี
ประสิท ธิ ภาพเท่ า ที่ค วร ดั ง นั้ น จึ งต้ องร่ วมกั นพั ฒ นาและบริห ารจั ด การน้ํ า อย่ างบู ร ณาการร่วมกั นตั้ งแต่
โครงการที่เป็นต้นน้ําโครงการกลางน้ําและปลายน้ํา ซึ่งจะต้องดําเนินการไปพร้อมกันอย่างบูรณาการเพื่อให้
เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
y คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการจะต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจน มีผู้ประสานงานและ
แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ควรนําเทคโนโลยี ระบบ IT ต่างๆเข้ามา
ใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่านี้ และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลได้อย่างทั่วถึง อย่าง
ต่อเนื่อง
y ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคม
ในการประสานความร่วมมือกันบริหารจัดการน้ําในปีที่ผ่านมายังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ในการดําเนินการขุดคลอกคูคลองก็เป็นเพียงดําเนินการเพื่อให้แล้วเสร็จโดยไม่คํานึงถึงคุณภาพของ

๗๐
งานหากต้องการให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ ต้องให้ภาคประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการอย่างแท้จริงและทุกขั้นตอนโดยเฉพาะขั้นตอนการตรวจรับงาน
y ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนกลุ่มอื่นๆ
การบริ ห ารจั ด การน้ํ า ฯ ยั ง ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสมเท่ า ที่ ค วร ควรจะ
ปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น ทุกระดับ ผู้มีส่วนได้เสียต้องเป็นบุคคล
ที่สามารถให้ข้อมูลจริงได้ กลไกภาคประชาชนต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ระบบการสื่อสาร ระยะเวลา
ขับเคลื่อนแผนงานต้องต่อเนื่องและเป็นเอกภาพ
} ด้านการเชื่อมโยงระบบสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐาน
y ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๑) โครงการยังคงมีลักษณะต่างคนต่างทําตามภารกิจ หรือการได้รับคําขอให้
ช่วยเหลื อ หรือได้ รับคําขอให้ ทางราชการดํ าเนินการ ความเชื่อมโยงกันระหว่างระบบสาธารณูปโภคกับ
โครงสร้างพื้นฐานจึงมีน้อย ดังนั้นจึงต้องให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าววางแผนร่วมกันใน
การจัดทําแผนงาน/โครงการ ในแต่ละปีให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันโดยพิจาณาแหล่งงบประมาณ ที่จะ
นํามาดําเนินการให้ชัดเจน
(๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาสร้างพื้นฐานใน
พื้นที่และเป็นการเสริ มสร้างศั กยภาพทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตลอดจนเป็นการ
วางรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องบริหารและพัฒนาในการทุกๆ ด้าน เช่น ปรับปรุงถนนสายเศรษฐกิจ
หลักของจังหวัด เพื่อการขนส่งและบริการเพื่อความสะดวกของประชาชน การสัญจรตลอดจนสามารถดูแล
ความปลอดภัยในชีวิต และการปรับปรุงไฟฟ้า ประปา ในเขตพื้นที่จังหวัดให้ทั่วถึง เป็นต้น
y รองผู้ว่าราชการจังหวัด
(๑) ขณะนี้ ยังไม่ เกิดการบูรณาการเท่าที่ควร เนื่องจากการทํ างานของแต่ ล ะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต่างคนต่างทํา ทั้งนี้ หากจะทําให้เกิดการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ จะต้องให้ทุก
ภาคส่วน ทั้ง อปท. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ได้มีการร่วมกันบูรณาการอย่างจริงจัง
(๒) ยั ง ขาดประสิ ท ธิ ภ าพเนื่ อ งจากการกํ า หนดแผนโครงการของส่ ว นกลาง
(function) ซึ่งเป็ฯงบประมาณที่มากและเป็นหลัก กับต่างคนต่างทํา การบูรณาการแผนในส่วนนี้ของส่วนกลาง
ทําได้จํากัด ทําให้มีผลกระทบต่อภูมิภาคไปด้วย และควรให้ส่วนกลางเน้นการจัดทําแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
โดยที่จะจัดสรรงบประมาณที่มีการบูรณาการกันไว้แล้วก็จะทํางานสอดรับกันมากขึ้น
y หัวหน้าสํานักงานจังหวัด
(๑) ยังไม่บูรณาการกันเนื่องจาก กระทรวง/กรม ก็สนับสนุนงบประมาณในส่วน
ของกระทรวง/กรม โดยไม่ได้นําแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดมาพิจารณา ทําให้บางครั้งการพัฒนา

๗๑
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มุ่งพัฒนาในพื้นที่ของตนเอง
ไม่ได้สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดเท่าที่ควร
(๒) การเชื่ อ มโยงระบบสาธารณู ป โภคกั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐาน ยั ง ขาด
ความเชื่ อ มโยงและสอดคล้ อ งต่ อ กั น ยั ง อยู่ ใ นลั ก ษณะของการต่ า งคนต่ า งทํ า ภาพบทบาทหน้ า ที่ ยั ง ขาด
การวางแผนและบูรณาการบริหารจั ดการตามแผนที่ชัดเจน การบูรณาการแผนงานโครงการในระยะยาว
เริ่มต้นคือการวางแผนและขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนจะต้องดําเนินการให้สอดคล้องต่อกันให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
เพื่อจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
y คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
(๑) การบู ร ณาการแผนงาน/โครงการด้ า นสาธารณู ป โภคให้ ส อดคล้ อ งกั บ
โครงสร้างพื้นฐาน มีความจําเป็นเพื่อรองรับในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด
แต่การดําเนินการยังไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากข้อจํากัดหลายด้าน เช่น การจัดสรรงบประมาณของกลุ่ม
จังหวัดจะเน้นไปในด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน ไม่เน้นในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานจึงทําให้
งบประมาณในการดําเนินงานในโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณูปโภคมีน้อย เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ ควรจัดทําแผนและบูรณาการร่วมกันทั้งระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อให้สอดคล้องกัน
(๒) การดําเนินการด้านสาธารณูปโภคและด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแต่ละหน่วยงานต่างก็
ดําเนินการตามนโยบาย แผนงานโครงการ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยระยะเวลาการดําเนินงาน
ดังกล่าวอาจจะไม่สอดคล้องสัมพันธ์กันเท่าที่ควร เช่น บางแห่งเพิ่งก่อสร้างถนนเสร็จเรียบร้อย ก็ต้องมาขุดถนน
เพื่อวางท่อระบายน้ํา หรือวางสายเคเบิ้ลต่างๆ เป็นต้น ทําให้ถนนได้รับความเสียหายและไม่สวยงาม ดังนั้น ใน
การจะจัดทําโครงสร้างพื้นฐานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะพิจารณาหารือร่วมกัน จัดลําดับความสําคัญของ
เรื่องที่จะต้องดําเนินการก่อน - หลัง
y คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
ในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ควรมีแผนผังโครงสร้างพื้นฐานที่ชัดเจน และเชื่อมโยง
ให้เห็นภาพรวมของส่วนที่ขาดไป และเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ครอบคลุมถึงการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนโดยรองรับ
ในอนาคตด้วย ทั้งนี้จะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานในด้านโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดทําแผนร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความซ้ําซ้อน
y ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านวิชาการ
ยังไม่เหมาะสม จะเห็นได้จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ถนน
ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ระบบระบายน้ํา เป็นต้น ยังไม่เรียบร้อยและใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มศักยภาพ การทํางาน
ยังต่างคนต่างทํา รื้อแล้วรื้ออีก เป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชน และรัฐต้องเสียงบประมาณ

๗๒
ซ้ําซ้อน หรือบางครั้งงานไม่เรียบร้อยเป็นอันตรายต่อประชาชน เช่น การขุดถนนเพื่อวางระบบท่อประปา เมื่อ
เสร็จแล้วไม่มีการทําให้เหมือนเดิมในทันที กลับปล่อยทิ้งไว้เฉยๆ
} ด้านการเกษตร
y ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๑) แผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาการเกษตรยังขาดทิศทางการพัฒนาที่
ชัดเจน โครงการจึงมีลักษณะกระจายงานด้านการเกษตรในทุกเรื่อง ขาดเป้าหมายที่ควรมุ่งเน้นในการพัฒนา
หรือแก้ปัญหา ดังนั้น จึงควรพิจารณาจุดแข็ง และจุดอ่อนด้านการเกษตรของจังหวัด และกําหนดเป้าหมายทิศ
ทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมหรือพัฒนาจุดแข็งให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และกําหนดแนวทางแก้ปัญหาจุดอ่อน
ต่างๆ ที่มีอยู่ให้เบาบางลงหรือหมดไป
(๒) ปัจจุบันพบว่าเกษตรกรไทยยังคงประสบปัญหาต่างๆมากมาย ทั้งเรื่องต้นทุน
การผลิต ผลผลิตเสียหาย ราคาผลผลิตตกต่ํา และถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง แม้ว่ารัฐบาลจะมี
นโยบายต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งการประกันราคา การรับจํานํา รับซื้อผลผลิตเกษตรกร แม้จะช่วย
บรรเทาปัญหาแก่เกษตรกรบ้าง แต่ก็ไม่ได้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาระบบเกษตรกรไทย การแก้ปัญหาควรที่
จะต้องมีการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่และการรวมกลุ่มเกษตรกร สนับสนุนการให้ความรู้ การผลิตและ
การตลาด โดยจะต้องมีความรู้ทางด้านการตลาดด้วยเพื่อให้มีอํานาจในการต่อรองราคา และปัญหาเรื่องเงินทุน
เอกสารสิทธิ์ และแรงงาน ต่างก็เป็นข้อจํากัดของด้านการเกษตร
(๓) ต้ อ งเน้ น ในเรื่ อ งการสร้ า งความเข้ า ใจในเป้ า หมายร่ ว มกั น มี แ นวทาง
Imprement แผนงานร่วมกัน มีการขับเคลื่อนกิจกรรมและการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน มีกระบวนการ
ตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่ชัดเจน การบริหารจัดการด้านการเกษตรให้ครอบคลุมในการผลิต กระจาย
สินค้า ควบคุมราคา หาซื้อได้ง่าย และมีตลาดเป้าหมายรองรับที่ชัดเจน
y รองผู้ว่าราชการจังหวัด
(๑) การบูรณาการภาคการเกษตร จังหวัดได้มีการบูรณาการร่วมกับกลุ่มจังหวัด
และงบปกติของส่วนราชการเอง โดยไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนกัน แต่อย่างไรก็ตาม การจะทําให้เกิดเป็นรูปธรรม
ส่วนกลางต้องให้ความสําคัญ เนื่องจากปัจจุบันงบปกติที่แต่ละหน่วยงานได้รับ มีจํานวนน้อย การจะเอางบ
จังหวัดไปเติมเต็มทําให้ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการพัฒนาของจังหวัดต้องครอบคลุมทุกมิติ (เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง การบริหารจัดการ) แต่งบประมาณที่จังหวัดได้รับในแต่ละปีมีจํานวนน้อย ซึ่งแต่ละปีก็
จะลดลงทุกปี
(๒) การบูรณาการของหน่วยงานด้านการเกษตรทําได้ดี แต่การบูรณาการกับ
ส่วนราชการอื่น ยังต้องใช้เวลา เช่น ปริมาณการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศกับ
กระทรวงที่รับหน้าที่ในการขายผลผลิตยังไม่สามารถรับช่วงกันได้ ทําให้ผลผลิตมีราคาตกต่ํา การรับจํานําก็ต้อง

๗๓
มีความพร้อมในเรื่องของคลังสินค้า การแปรรูปและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ มีผลเกี่ยวเนื่องกัน ต้องมีข้อมูลที่
ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน จะทําให้การแก้ไขปัญหามากขึ้น รวมทั้งการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการ
ทํางานให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
y คณะกรรมการร่ ว มภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด
(ก.ร.อ.)
ยังขาดการการเชื่อมโยงการตลาด การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปด้าน
การเกษตร โดยเฉพาะสิ น ค้ า เกษตรที่ มี ศั ก ยภาพ สิ น ค้ า เกษตรเด่ น ของจั ง หวั ด และสิ น ค้ า เกษตรที่ ไ ด้ รั บ
การรับรองมาตรฐานปลอดภัย ควรนํายุทธศาสตร์พัฒนารายสินค้า เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และบูรณาการขับเคลื่อนกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ
y คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
การบูรณาการแผนงาน/โครงการ ด้านการเกษตร ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เป็นไป
ได้ยากมาก ต้องอาศัยการขับเคลื่อนโดยผู้มีอํานาจ เช่น หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ และผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปอีก
ระดั บ หนึ่ ง หากมี เ พี ย งแต่ ห น่ ว ยงานซึ่ ง มี ฐ านะ ตํ า แหน่ ง เท่ า เที ย มกั น ขั บ เคลื่ อ นกั น เองนั้ น ค่ อ นข้ า งยาก
โดยเฉพาะโครงการที่มีกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมและแต่ละกิจกรรมรับผิดชอบดําเนินงานโดยหน่วยงานที่มี
บทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน
y คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
ควรมีการกําหนดผังเขตให้ชัดเจนและมีความยืดหยุ่น เพื่อให้ทราบว่าพื้นที่ใดมี
ความสามารถในการทําการเกษตรรูปแบบใด ทั้งนี้สามารถรองรับการบริโภคของประชาชนได้อย่างเพียงพอ
มีการวัดเพี่อที่จะกําหนดมาตรฐานให้เป็นแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งหาตลาดเป้าหมายเพื่อกระจายสินค้าให้ถึง
มือผู้บริโภคอย่างทั่วถึง และมีเกณฑ์ราคามาตรฐานที่ยืดหยุ่น เหมาะสมต่อผู้ผลิต และผู้บริโภค
} ด้านการท่องเที่ยว
y ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๑) การบูรณาการแผนงาน/โครงการยังมีประสิทธิภาพน้อย ยุทธศาสตร์การ
ส่ง เสริ ม และพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ดจํ า เป็ นต้ อ งปรับ ปรุ ง ให้ มี ค วามชั ด เจน จั ด ลํา ดั บ ความสํ า คั ญ
ของแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริม และพัฒนาตามลําดับก่อนหลังภายใต้งบประมาณที่มีจํากัด แบ่งมอบภารกิจ
ส่วนราชการให้รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ทั้งตามภารกิจประจํา และภารกิจตามโครงการเร่งด่วน โดยบูรณาการงบประมาณ
จากทุกแหล่งมาร่วมกันทํา และต้องคํานึงถึงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวด้วย
(๒) หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดมักไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
บุคลากรมาจากกรมพลศึ กษาเป็นส่วนใหญ่ ทําให้การทํางานพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในงบปกติไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพ แต่ในระดับจังหวัด การของบจังหวัดมักจะไม่ใช้หน่วยงานดังกล่าว จะให้หน่วยงานที่มีภารกิจใน

๗๔
แต่ ล ะส่ ว น ดํ า เนิ น การโดยจั ง หวั ด เป็ น ผู้ บู ร ณาการ เช่ น การปรั บ ปรุ ง เส้ น ทางเข้ า แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ก็ จ ะให้
สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเข้าดําเนินการ ด้านการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ก็จะให้หน่วยงาน
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเข้ามาดําเนินการ เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็จะดําเนินการด้านการตลาด
ควบคู่ไปด้วย
y รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปัจจุบันจังหวัดมีการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ด้านการท่องเที่ยวยังไม่เหมาะสม
เท่าที่ควร เนื่องจากแต่ละภาคส่วนต่างก็ทําในส่วนของตน อย่างไรก็ตาม ระหว่างจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดได้บูรณาการแผนงานโครงการอยู่ โดยกิจกรรม/แหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดภายในกลุ่ม
จังหวัดได้ก็จะใช้งบกลุ่มจังหวัดดําเนินการ แต่กิจกรรมที่เป็นงานประเพณีท้องถิ่น จังหวัดก็จะใช้งบจังหวัด
ดําเนินการ ทั้งนี้ในการดําเนินการของโครงการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จังหวัดได้มีการให้ทุกภาคส่วน (เอกชน
ท้องถิ่น ส่วนราชการ) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ
y หัวหน้าสํานักงานจังหวัด
การบูรณาการในภาพของกระทรวง/กรม กับจังหวัดยังไม่ชัดเจน แต่ในส่วนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ได้บูรณาการด้านการท่องเที่ยวกับจังหวัดค่อนข้าง
เป็นรูปธรรม เนื่องจากการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน เช่นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ของตนเอง ภาคเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ส่วนภาคประชาสังคมจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมงาน
ประเพณีที่สําคัญของจังหวัด
y คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
การบู ร ณาการแผนงาน/โครงการด้า นการท่อ งเที่ย วของจัง หวั ด ยั ง ขาดความ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ จึงไม่ได้รับการพัฒนาในภาพรวมที่ดีพอ เช่น
สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งมีสภาพถนนที่เสื่อมโทรม ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม (ห้องน้ํา ไฟฟ้า
ประปา ฯลฯ) การจะขับเคลื่อนผลักดันแผนงาน/โครงการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ต้องให้ความร่วมมือสนับสนุน เช่น การปรับปรุงถนนทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวการจัดเตรียมสิ่งอํานวย
ความสะดวก การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แหล่งท่องเที่ยวนั้น จึงจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชม
y คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
ควรมี ก ารกํ า หนดทิ ศ ทางเพื่ อ การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วร่ ว มกั น ในภาพรวมของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้ชัดเจน โดยที่แต่ละจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ต้องดึงเอาจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เผยแพร่
สืบสาน อนุรักษ์ รักษาไว้ รวมทั้งการพัฒนาเส้นทางการเดินทางให้สะดวก เหมาะสม ตลอดจนสถานที่ต่างๆ

๗๕
เช่น ห้องน้ํา ร้านค้า ร้านอาหาร และบริการต่างๆ ต้องมีการกําหนดมาตรฐานให้เป็นเกณฑ์เดียวกันในระดับที่
ประทับใจ
y ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคม
ในด้านการท่องเที่ยวยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น ป้ายบอกเส้นทางแหล่ง
ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวยังไม่เรียบร้อยสวยงาม ไม่ค่อยเป็นระเบียบ เส้นทางสัญจรไปแหล่งท่องเที่ยวมีป้าย
ต่างๆ ที่เลิกใช้แล้วยังไม่มีการรื้อถอนออกไป เส้นทางคมนาคมยังติดขัดไม่เรียบร้อย ควรมีการปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
} ด้านการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
y ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๑) ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้มีการปรับปรุงวิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดรับกับสถานการณ์ AEC มากขึ้น
เห็นได้จากหน่วยงานต่างๆ เริ่มให้ความสําคัญมากขึ้น เช่น มีการจัดนิทรรศการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การสัมมนาเชิงวิชาการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในระดับหนึ่งที่น่าจะต้องมีการเผยแพร่
สนับสนุนมากขึ้น และต้องขยายวงกว้างในทุกสาขาอาชีพ ให้รู้จักประโยชน์ที่จะได้รับและผลเสียที่จะต้อง
เตรียมการรับมืออย่างครบคลุม
(๒) จังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน จํานวน 7 สาขา เช่น การเกษตร การขนส่งและการคมนาคม การศึกษา เศรษฐกิจ การค้าการลงทุน
วัฒนธรรม การบริการการท่องเที่ยว และด้านแรงงาน โดยให้แต่ละสาขาจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อขอ
งบประมาณซึ่งจะทําให้เกิดความพร้อมในการดําเนินการมีประสิทธิภาพสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด
y รองผู้ว่าราชการจังหวัด
มีค วามพร้ อ มในระดั บ หนึ่ ง แต่ ยัง ไม่ ค รอบคลุม ทุ ก กลุ่ ม อาชีพ โดยในปี ๒๕๕๕
จั ง หวั ด ได้ มี ก ารมอบนโยบายให้ ทุ ก หน่ ว ยงานสร้ า งความรู้ ใ ห้ กั บ บุ ค ลากรในสั ง กั ด โดยเฉพาะหน่ ว ยงาน
ด้านการศึกษา มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้บริหาร ครู และนักเรียน เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ทั้งในรูปของ เอกสาร นิทรรศการ กิจกรรมความรู้ต่างๆ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
จังหวัดได้มีโครงการขยายผลลงไปสู่กลุ่มประชาชน ผู้ประกอบการ เกษตรกร ฯลฯ ให้มากขึ้น
y หัวหน้าสํานักงานจังหวัด
(๑) แผนงานด้านการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยังมีค่อนข้างน้อย ยังไม่
ลงไปถึงภาคประชาชน ที่สําคัญส่วนกลางน่าจะมีแนวทางให้ชัดเจนว่าในแต่ละเรื่องในระดับจังหวัด ควรจะมี
แนวทางในการดําเนินการอย่างไร

๗๖
(๒) แผนงานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในการเตรียมการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น และสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน เพื่อนําไปสู่การปรับแผนปฏิบัติการ ให้
สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่กําลังจะมาถึง โดยเฉพาะแผนงานโครงการที่
เกี่ยวกับการเตรียมบุคลากร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน หากสามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗ ได้ตามเป้าหมายก็จะทําให้เกิดความพร้อมด้านการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ในระดับหนึ่ง
(๓) การเตรี ย มการเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ยั ง ขาดความชั ด เจนในลั ก ษณะ
ทางการเตรียมความพร้อมเพราะยังอยู่ในระยะของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม/สร้างความเข้าใจให้ตรงและ
สอดคล้องกันเท่านั้น ทั้งยังไม่มีการเริ่มต้นในลักษณะที่มีรูปแบบขั้นตอนที่เป็นเอกภาพ การดําเนินโครงการของ
แต่ละหน่วยงาน/แต่ละพื้นที่ ยังมีลักษณะต่างคนต่างทํา ควรมีการจัดตั้งองค์กรในระดับต่างๆ ขึ้นมารับผิดชอบ
และดําเนินการในลักษณะที่เชื่อมโยงต่อกัน อาทิเช่น องค์กรเชื่อมโยง/องค์กรระดับหน่วยงาน/ส่วนราชการ
และองค์กรในการปฏิบัติในพื้นที่ เป็นต้น
y ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านวิชาการ
ยั ง ไม่ เ หมาะสม ยั ง มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ น้ อ ยไป รวมทั้ ง การเตรี ย มการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร การดําเนินการนั้นจังหวัดควรเป็นเจ้าภาพหรือมียุทธศาสตร์ที่
ชัดเจนทั้งในด้านการสร้างความเข้าใจให้ประชาชน การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในจังหวัด โดยเฉพาะ
เยาวชน ควรสนับสนุนภาคการศึกษา พัฒนาโดยลดจุดอ่อนด้านภาษาสากล (อังกฤษหรือภาษาอื่นๆ)
y ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคม
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยังไม่เห็นหน่วยงานใดจะเตรียม
ความพร้อมให้กับประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นๆ ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ข้อมูลความเป็นไป
และทิศทางที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ยังไม่รู้ว่าเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนกลัวสิ่งที่จะตามมาและมี
ผลกระทบกับตนเองนั้นจะมีอะไรบ้างต้องเตรียมตัวอย่างไรพูดง่ายๆ ก็คือประชาชนยังขาดความพร้อมอีกทั้ง
หน่ ว ยงานของรั ฐ ก็ มิ ไ ด้ ใ ห้ ข้ อมู ลโดยเฉพาะกระทรวงพาณิ ชย์ และกระทรวงศึ กษาอาจกล่ าวได้ ว่ าบรรดา
ข้าราชการทั้งหลายยังไม่พร้อมนั่นเอง
y คณะกรรมการร่ ว มภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด
(ก.ร.อ.)
การขับเคลื่อนแผนงานโครงการด้านการเตรียมการสู่ประชาคมอาเซียนยังไม่เห็น
ชั ด เจน เช่ น การเตรี ย มพร้ อ มของบุ ค ลากรด้า นภาษาและวั ฒ นธรรมประเทศกลุ่ ม ภูมิ ภ าคอาเซี ย น การ
ประชาสัมพันธ์เรื่องความสําคัญของประชาคมอาเซียนต่อการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก/กลุ่มจังหวัด ด้านการวิจัย
ศึกษาผลกระทบด้ านแรงงานและด้ านอื่นๆ และการเตรียมรับสถานการณ์ ด้านพั ฒนาส่งเสริมการเรียนรู้

๗๗
ประชาคมอาเซียน(จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้ครบถ้วนทุกมิติ) ของสถาบันการศึกษาและอุดมศึกษา
ด้านการปรับตัวของเกษตรกรเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรอย่างมีคุณภาพเพื่อการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาค
อาเซียน
y คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
ยังไม่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเท่าที่ควร ถึงแม้ว่าจังหวัด/กลุ่มจังหวัดจะมีการ
อบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ และภาคเอกชน หรื อ แม้ ก ระทั่ ง การบู ร ณาการแผนงาน/โครงการ
ของจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด ร่ ว มกั น ก็ ต าม เนื่ อ งจากยั ง ไม่ ส ามารถระบุ ไ ด้ ชั ด เจนว่ า อะไรคื อ ข้ อ ได้ เ ปรี ย บ
หรือเสียเปรียบของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สําหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อให้การบริหารงานจังหวัด/
กลุ่ ม จั ง หวั ด นั้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามเหมาะสมมากยิ่ ง ขึ้ น จํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งติ ด ตามข่ า วสาร
ความเคลื่อนไหวทางด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ เพื่อความพร้อม
ในด้านต่างๆ ต่อไป
๖.๒.๒ แผนงาน/โครงการ/ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด
y ผู้ว่าราชการจังหวัด
แผนงาน/โครงการ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการพั ฒ นาของจั ง หวั ด
ที่จังหวัดได้วางและกําหนดไว้ครอบคลุมปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ทุกมิติ แต่การแก้ไขปัญหา
และพัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างสมบูรณ์ ประเด็นสําคัญคือ การร่วมมือกันของทุกภาค
ส่วนเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการบูรณาการการทํางาน
การบูรณาการงบประมาณ และการบูรณการทางความคิด เพื่อร่วมมือกันทํางานให้มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและ
กันอย่างชัดเจน
y รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ดี เพราะแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการมาจากความ
ต้องการของประชาชน แต่การพัฒนายังไม่ครอบคลุมทุกองค์รวม เพราะการบูรณาการงบประมาณระหว่าง
กระทรวง/กรม จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่สามารถทําได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับใน
มิติการพัฒนาของจังหวัดกําหนดให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้ง เศรษฐกิจ ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ
ซึ่งงบประมาณที่ได้รับของจังหวัดไม่สามารถดําเนินการได้ครอบคลุมทุกปัญหาและความต้องการ
y หัวหน้าสํานักงานจังหวัด
สามารถแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด
ค่อนข้างน้อย ในแต่ละปี แต่แผนพัฒนาจังหวัดครอบคลุมทุกเรื่อง ทําให้การจัดสรรงบประมาณตามแผนไป
ดําเนินการในแต่ละเรื่องไม่เพียงพอ และไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร

๗๘
y

คณะกรรมการร่ว มภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ ไขปัญ หาทางเศรษฐกิจจั ง หวั ด

(ก.ร.อ.)
โครงการส่วนใหญ่ถูกกําหนดจากส่วนกลางไม่สอดคล้องกับตามประเด็นยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาจังหวัดและขาดการวิเคราะห์ศึกษาพื้นที่ในเชิงพัฒนาและข้อกฎหมาย ทําให้การพัฒนา
ไม่ได้แก้ไขปัญหาในพื้นที่ชัดเจน หรือทําให้เป็นอุปสรรคต่อการนําแผนสู่การปฏิบัติ ดังนั้น ต้องมีการผลักดันให้
การเสนอแผนงาน/โครงการจากจังหวัดสู่ส่วนกลาง และทุกโครงการต้องเกิดจากความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่
y คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
แผนงาน/โครงการของกลุ่มจังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ในระดับหนึ่ง
เพราะแผนยังไม่สามารถบูรณาการและผนวกแผนงานต่างๆ ของแต่หน่วยงานได้แต่เป็นแผนที่เน้นการพัฒนาใน
ระดับพื้นที่เพื่อเสริมศักยภาพและเติมเต็มให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เนื่องจากมีหน่วยงานในพื้นที่หลายระดับและหลาย
หน่วยงานดังนั้นจึงควรมุ่งเน้นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ในระดับมหภาคเฉพาะด้านโดยไม่จําเป็นต้องทําทุกเรื่อง
แต่สามารถแก้ไขปัญหาในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดได้อย่างแท้จริง
y ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคม
แผนงานโครงการที่ มีอยู่ส ามารถแก้ปัญหาต่า งๆ ในระดั บพื้นที่ ได้ในระดับหนึ่ ง
แต่ยังมีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีคุณภาพเกิดประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนก็คือ การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ กล่าวคือ การเสริมสร้าง
กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มในการดํ า เนิน งานในทุ กขั้ น ตอน เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มในการกํ า หนด วางแผน
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หา และวิ ถี วั ฒ นธรรมของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม
ในการดําเนินการ รวมถึงการตรวจสอบ หาจุดเด่นจุดด้อยจากโครงการ ทั้งนี้ต้องคํานึงถึงความเร่งด่วนของ
โครงการต้องพิจารณาตามลําดับก่อนหลัง
๖.๒.๓ ปัญหา/อุปสรรค ที่สําคัญที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด ให้มีประสิทธิภาพและสามารถบริหารจัดการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้ดียิ่งขึ้น
y ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๑) สิ่งสําคัญคือ การบูรณาการการทํางานร่วมกันยังไม่เพียงพอ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทน้อยในการพัฒนาจังหวัด และความจํากัดทางด้านงบประมาณ เมื่อขาด
การบูรณาการการทํางานที่ดีร่วมกัน จึงทําให้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดอยู่แล้วถูกใช้ไปไม่เป็นไปในทิศทาง
จุดหมายหรือเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดด้วย

๗๙
(๒) ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการประสานความเข้ า ใจกั บ ส่ ว นกลาง
ประกอบกับการขาดบุคลากรในหน่วยงานของจังหวัด ที่มีการสับเปลี่ยน โยกย้ายในแต่ละปี ทําให้ไม่เกิดความ
เข้าใจอย่างต่อเนื่อง
y รองผู้ว่าราชการจังหวัด
(๑) ไม่สามารถกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนงบประมาณ ให้
สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดได้ ต้องใช้การทําความเข้าใจ และขอความร่วมมือ ซึ่งมักได้รับความร่วมมือน้อย
(๒) ขาดการวิจัยและการพัฒนาข้อมูล ส่งผลต่อการดําเนินงานและความชัดเจน
ของทิศทาง/แนวทาง การพัฒนาที่เป็นไปอย่างยั่งยืน เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่ดีและการทําการวิจัยเพื่อพัฒนามา
รองรับ เพื่อเป็นคู่มือและเข็มทิศของผู้นําไปปฏิบัติได้
y หัวหน้าสํานักงานจังหวัด
(๑) การแทรกแซงทางการเมืองเป็นปัญหาต่อการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัด
ที่สําคัญ
(๒) การบู ร ณาการการทํ า งานร่ ว มกั น ยั ง ไม่ เ พี ย งพอ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนเข้ามามีบทบาทน้อยในการพัฒนาจังหวัด และงบประมาณที่ได้รับมีจํานวนจํากัดไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาบริหารจัดการ
(๓) มิ ติ เ ชิ ง นโยบาย มี ก รอบ/หลั ก เกณฑ์ แ นวทางที่ กํ า หนดไว้ ใ นภาพรวมทั้ ง
ประเทศ ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเฉพาะพื้นที่ที่มีลักษณะแตกต่างกันได้
(๔) มิติเชิงปฏิบัติยังขาดความเชื่อมโยงด้านแผนงานและแผนเงินที่ดี เนื่องจาก
แต่ละพื้นที่มีลักษณะเฉพาะและมีการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน
เป็นต้น
y คณะกรรมการร่ ว มภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด
(ก.ร.อ.)
(๑) ขาดการติดตามเชิงพื้นที่ และไม่ได้การนําผลประเมินหรือผลการวิจัยศึกษา
เพื่อการจัดทําโครงการหรือนําไปทบทวนปรับปรุง และแผนงานโครงการส่วนใหญ่ขาดการบูรณาการและการ
มีส่วนร่วมของท้องถิ่นและประชาชน
(๒) ขาดการบูรณาในการทํางานอย่างจริงจังของทุกภาคส่วน ขาดการติดตาม
และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนการดําเนินงานยังไม่กระชับ และนักการเมืองมาแสวงหาผลประโยชน์

๘๐
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
(๑) คุณภาพและลักษณะของแผนงานโครงการและงบประมาณถูกแยกย่อยและ
ไม่เห็นผลที่เป็นรูปธรรม และระยะเวลาการดําเนินโครงการไม่ควรกําหนดเพียงปีเดียว เนื่องจากโครงการของ
กลุ่มจังหวัดเป็นโครงการขนาดใหญ่จําเป็นต้องใช้เวลาดําเนินงาน
(๒) ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องยังไม่เอื้อต่อการปฏิบัติของจังหวัด เช่น อํานาจ
ในการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีอํานาจอนุมัติ ต้องเสนอให้ ก.น.จ. พิจารณา
ทําให้จังหวัดขาดความคล่องตัวและเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
(๓) การจั ด สรรเงิ น งบประมาณล่ า ช้ า ทํ าให้ จั ง หวั ด ไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การได้
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
(๔) การขาดแคลนงบประมาณ หรืองบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อแผนงาน/
โครงการ ที่จะทําการพัฒนา อีกทั้งบุคลากรของภาครัฐที่มีการโยกย้าย นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมในการเสนอแผนงาน/โครงการ ที่มีความรู้ ความสามารถ และผู้มีประสบการณ์ ในสาขา
เฉพาะด้านที่มีจํานวนไม่มากพอในการเข้าร่วมกําหนดแผนงาน/โครงการ
y ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านวิชาการ
ความร่วมมือและเอาจริงเอาจังกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด เพราะขณะนี้ยังให้
ความสําคัญเฉพาะงานของหน่วยงานของตนเอง หรืองานที่ได้รับงบประมาณเท่านั้น และการทุจริตคอรัปชั่น
ต้องมีการกํากับติดตามเอาจริงเอาจังในการป้องกัน ปราบปราม งานทุกงาน ทุกโครงการ ต้องสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการและมีประสิทธิภาพ
y ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม
สนั บ สนุ น บทบาทของชุ ม ชน/ภาคประชาสั ง คม ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นดุ ล ยภาพของ
บทบาททางราชการส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องและสมดุลกัน โดยให้ชุมชน/ภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วม
สนับสนุนแนวทางความคิด และการตรวจสอบในแผนงาน/โครงการ
๖.๒.๔ ข้อเสนอแนะของเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
y ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๑) ความชัดเจนของนโยบายจากส่วนกลางต้องแม่นยํา จริงจัง รวดเร็ว และการ
จัดสรรงบประมาณต้องรวดเร็ว ใช้หลักการแข่งขันการปฏิบัติงาน เพื่อกระตุ้นทุกภาคส่วนให้ตั้งใจทํางาน และ
ใช้หลักขวัญกําลังใจ
(๒) การที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นให้ ยุ ท ธศาสตร์ ข องจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด บรรลุ ไ ด้
จําเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกันสนับสนุนกันและกัน
มีเป้าหมายและทิศทางเดียวกัน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งจะเป็นพลัง
y

๘๑
และแรงขับเคลื่อนที่สําคัญที่จะทําให้ยุทธศาสตร์บรรลุได้ การขับเคลื่อนในเรื่องใดๆ ก็ตามจึงควรยึดยุทธศาสตร์
ในเชิงพื้นที่เป็นหลัก เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ที่ถูกกําหนดตามศักยภาพของพื้นที่ที่ตรงกับปัญหาความต้องการ
จึงควรให้น้ําหนักมากกว่าที่เป็นอยู่
y หัวหน้าสํานักงานจังหวัด
ควรมี ข้ อ กํ า หนดวางระบบงบประมาณของประเทศให้ ส่ ว นกลางและท้ อ งถิ่ น
จัดงบประมาณร่วมกันเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้สําเร็จเป็นรูปธรรม
y ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคม
ในแต่ละแผนงาน / โครงการ ต้องมีการหาเวทีพูดคุยกันในทุกภาคส่วนที่อาจมีผลได้
ผลเสีย และหาทางออกร่วมกัน
y คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด
(ก.ร.อ.)
(๑) ต้องเป็นแผนงานเชิงบูรณาการ เช่น บูรณาการเชิงพื้นที่ บูรณาการเชิงสินค้า
บูรณาการตามประเภทบริการ และกําหนดให้มีหน่วยงานเจ้าภาพหลัก และหน่วยงานร่วม รวมถึงเน้นการมี
ส่วนร่วมให้ความสําคัญพื้นที่ ชุมชน เน้นการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความซ้ําซ้อน เน้นการ
ติดตาม และประเมินผล และทบทวนโครงการมีผลลัพธ์อย่างไรควรจะพัฒนาต่อเนื่องหรือไม่
และให้
ความสําคัญด้านวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพิ่มขึ้น
(๒) การบูรณาการมีประโยชน์เฉพาะไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนของแผนงานระหว่าง
หน่วยงานในระดับหนึ่ง แต่หากจะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรมีการจัดทําแผนแม่บทของจังหวัด โดยรวบรวม
ทุกภารกิจจากทุกหน่วยงานมาจัดเรียงอันดับความสําคัญ ดําเนินการตามงบประมาณประจําปีที่ได้รับ
(๓) ควรลดขั้นตอนในการดําเนินงาน มีการตรวจสอบติดตามประเมินผลของ
แผนงาน/โครงการ บูรณาการการทํางานร่วมกันอย่างครอบคลุม และสร้างแรงจูงใจในการทํางานร่วมกัน
y คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
การพัฒนาจังหวัดควรเนินการประชุมวางแผนอย่างมีส่วนร่วม โดยมีภาคประชา
สังคม ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาแผนงาน/โครงการ เพื่อกําหนดแนวทาง
ในการจั ด ทํ า แผนงาน/โครงการ ให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เพื่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของจั ง หวั ด ให้ มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินผลการดําเนินการตามระยะเวลาที่เหมาะสม มีการตรวจสอบ กํากับการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะๆ มีการนําผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการในช่วงเวลาต่อไป
y ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคม
ควรมีเวทีให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันรับรู้ แลกเปลี่ยน พัฒนาให้เหมาะสม และยังเป็น
การติดตามการดําเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้อีกด้วย

๘๒
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนกลุ่มอื่นๆ
การจัดทําและพัฒนาแผนงานต้องมองภาพเป็นองค์รวม นําข้อมูลและองค์ความรู้
มากําหนดแนวทางแก้ปัญหา โดยกระบวนการมีส่วนร่วมที่แท้จริง โดยไม่มีการแทรกแซงทางการเมือง และการ
ชี้นําจากผู้มีอํานาจ มุ่งเน้นพัฒนาคนพร้อมทั้งให้เกิดความยั่งยืน
y
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๘๓
ตอนที่ ๗
ข้อเสนอแนะระดับพืน้ ที่
KKKJJJ

ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด/จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด และการบริหารงบประมาณกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ทั้งจากการรับฟังรายงานและตรวจติดตาม
การดําเนินการในพื้นที่ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้มี
ข้อเสนอแนะให้แก่กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ดังนี้
๗.๑ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
๗.๑.๑ ด้านการเกษตร
(๑) โครงการก่อสร้างโรงงานปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ อําเภออินทร์บุรี ในพื้นที่
จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี เป็ น โครงการที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี “แหล่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรคุ ณ ภาพ
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และสังคมอยู่เย็นเป็นสุข” เป็นโครงการที่เหมาะสมกับพื้นที่เป็นอย่างมาก ดังนั้น
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร ได้แก่ ราคาข้าวเปลือกตกต่ํา แต่ปุ๋ยเคมีมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทําให้ต้นทุน
การผลิตของชาวนาสูงขึ้น เกิดปัญหาขาดทุนจากากรทํานา และเกิดการกู้หนี้ยืมสิน จากการตรวจติดตามพบว่า
อยู่ระหว่างการจัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรี/ปุ๋ยชีวภาพ แต่ยังไม่มีแนวทางที่บริหารจัดการที่ชัดเจน
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวิสุทธิ์ นิรัตติวงศกรณ์) จึงมี
ข้อเสนอแนะขอให้อําเภออินทร์บุรีได้ช่วยเป็นพี่เลี้ยง/แนะนําให้กับกลุ่มในเรื่องการบริหารจัดการโครงการ
โดยเฉพาะการออกกฎ ระเบียบ กติกา ข้อตกลงในการใช้โรงปุ๋ย ลานตาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องมีความชัดเจน
โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการวางกติกาตั้งแต่เริ่มโครงการ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส เกิดความรู้สึก
ในการเป็นเจ้าของ หวงแหน และร่วมที่จะรักษาให้เป็นทรัพย์สินของชุมชนตลอดไป
(๒) โครงการส่ ง เสริ ม และเพิ่ ม ศั ก ยภาพการผลิ ต ส้ ม โอขาวแตงกวา
เป็นโครงการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัดชัยนาท “เมืองเกษตรมาตรฐาน สืบสานคุณภาพชีวิต” จากการ
ตรวจติดตามพบว่า ในการวางจําหน่วยจะไม่มีสัญลักษณ์มี่แสดงให้เห็นว่าเป็นส้มโอขาวแตงกวาของจังหวัด
ชัยนาทดูเสมือนเป็นส้มโอทั่วไปทําให้ราคาไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนัก รวมทั้งอาจเป็นช่องทางที่ให้ส้มโอ
อื่นมาใช้ขื่อส้มโอขาวแตงกว่าจังหวัดชัยนาทได้
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวิสุทธิ์ นิรัตติวงศกรณ์ จึงมี
ข้อเสนอแนะขอให้สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาทได้มีการประสานกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อ
ขอข้อมูล ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ ทางภู มิ ศาสตร์ของส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทมาเพื่อประกอบการจั ดทํา

๘๔
สติ๊กเกอร์/ฉลากระบุข้อความเพื่อแสดงถึงความแตกต่าง ความโดดเด่น ความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยนาท
เป็นการสร้างมู ลค่าเพิ่ มให้กับส้มโอ รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานความรับผิดชอบส่งผลให้เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
๗.๑.๒ ด้านการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ
(๑) โครงการขุดลอกคลองเพื่อเป็นแก้มลิง พร้อมประตูระบายน้ํา ตําบลโกสัมพี
อําเภอโกสัมพีนคร ในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร จากการตรวจติดตาม มีการดําเนินการขุดลอกคลองเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ เนื่องจากไม่มีประตูระบายน้ําที่สามารถ เปิด-ปิด
เพื่อระบายน้ําในช่วงฤดูน้ําหลาก และกักน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ นอกจากนี้มีการใช้จ่ายงบประมาณไปเพียง
๓,๗๔๑,๐๐๐ บ. คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๔๑ เหลืออีกถึงร้อยละ ๖๒.๕๙ โดยเป้าหมายโครงการไม่อาจบรรลุ
ตามเป้าหมายโครงการได้ นอกจากนี้งบประมาณที่เหลื่อได้ส่งคืนคลังจังหวัดแล้ว
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวิสุทธิ์ นิรัตติวงศกรณ์) จึงได้
ให้ข้อเสนอแนะโดยเห็นควรให้จังหวัดได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าว และขอให้เคร่งครัดในเรื่องของการใช้จ่าย
งบประมาณจังหวัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ด้วย
(๒) โครงการพัฒนาแม่น้ําสะแกกรังเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อยู่ใน
พื้นที่ จั งหวัดอุทั ยธานี จากการตรวจติดตามพบว่า ได้มีการดําเนินการเป้าหมาย กลุ่ มเป้าหมาย ซึ่งได้แ ก่
ประชาชนที่ อ ยู่ ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ํ า สะแกกรั ง ประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ บ นแพในเม่ น้ํ า สะแกกรั ง อาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลเมือง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ํา
สะแกกรัง ประชาชนที่มีชีวิตประจําวันเกี่ยวข้องกับแม่น้ําสะแกกรัง ด้านจิตใจและความพึงพอใจ รวมทั้ง
คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวิสุทธิ์ นิรัตติวงศกรณ์) ได้ให้
ข้อเสนอแนะว่า โครงการดังกล่าวส่งผลต่อทัศนียภาพ สิ่งแวดล้อม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนริมน้ํา
สะแกกรัง เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวนิเวศน์ทางน้ํา
ควรมีการรณรงค์ส่งเสริมเพื่อให้ประชาชนตระหนัก และเกิดจิตสํานึกในการดูแลรักษา ตลอดจนการอนุรักษ์
แม่น้ําสะแกกรังซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักของชาวอุทัยธานี ทั้งด้านความเป็นอยู่ ด้านจิตใจและคุณภาพชีวิต ให้เกิด
ระบบนิเวศน์ที่ยั่งยืน
๗.๑.๓ ด้านอื่นๆ
(๑) เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ การอนุมัติงบประมาณเพื่อให้
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดดําเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มีการพัฒนาจังหวัดล่าช้า ซึ่งการเบิกจ่ายงบประมาณ
อาจไม่ทันตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ และอาจถูกตัดงบประมาณรายจ่ายในปีต่อไป

๘๕
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (นายจําเริญ ยุติธรรมสกุล) ได้ให้
ข้ อ เสนอแนะ โดยขอให้ เร่ งรั ดส่ ว นราชการที่ ไ ด้ รับ งบประมาณดํ า เนิ น การจั ดทํ าแผนการใช้ จ่ า ยเงิน ส่ ง ให้
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกํากับ ติดตามและรายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบต่อไป (จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง ชุมพร สุราษฎร์ธานี ลําปาง)
(๒) ปัญหาการขาดการบูรณาการในชุมชนของจังหวัดก่อนจะมีการจัดทํา
โครงการเสนอเป็นคําของบประมาณให้จังหวัด เนื่องจากตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให้จังหวัดต้องสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดตามวิธีการที่ ก.น.จ. กําหนด โดยให้ใช้กระบวนการประชาคมชุมชนเพื่อพิจารณา
ปัญหาและความต้องการของประชาชน รวมทั้งนําข้อมูลตามแผนชุมชนมาประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด แต่ส่วนมากมักจะเป็นโครงการที่ไม่ผ่านกระบวนการ ทําให้มีปัญหาตามมา
ผู้ตรวจราชการสํานั กนายกรั ฐมนตรี (นางอรวรรณ ขุ มทรัพย์) ได้ใ ห้
ข้ อ เสนอแนะโดยขอให้ จั ง หวั ด และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ให้ ค วามสํ า คั ญ
กับการบูรณาการหรือประสานกับผู้นํ าชุม ชน ผู้นํ าหมู่บ้าน และประชาชนในการจั ดทําประชาคม เพื่อ ให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการที่จะนําเสนอเข้าสู่แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาอําเภอ และ
แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง ในการจั ด ทํ า โครงการตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลนั้นต้องมากจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพราะประชาชนในพื้นที่จะทราบดีว่าต้องการ
สิ่งใด และมีความเหมาะสมกับพื้นที่หรือไม่
๗.๒ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๗.๒.๑ ข้ อ เสนอแนะเชิ ง พื้ น ที่ เ กี่ ย วกั บ ภาพรวมเรื่ อ งการติ ด ตามประเมิ น ผล
แผนพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีดังนี้
เขตตรวจราชการทุกเขต
ในการจัดทําแผนงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 นั้น ควรให้ความสําคัญและคํานึงถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์
ชาติการพัฒนาภาค และนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล รวมถึงความสอดคล้องกับศักยภาพ และความต้องการ
ของประชาชนในพื้ นที่ ในภารกิ จ ๓ ด้ าน คื อ การบริห ารจั ด การน้ํ า แบบบู รณาการ การเชื่ อมโยงระบบ
สาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในการเตรียมการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ดังนั้นหากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดใด มีการจัดทําแผนงานโครงการที่ไม่สอดคล้องเชื่อมโยงและบูรณาการ
กับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นแล้ว ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีการพิจารณาปรับแผนงานโครงการให้มีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงและบูรณาการเข้าด้วยกัน

๘๖
เขตตรวจราชการที่ ๑, ๔, ๕, ๗, ๙, ๑๓, ๑๔
เมื่ อ จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แล้ว จะต้องพิจารณาจัดทําแผน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ในระยะยาวโดย
คาดการณ์ล่วงหน้า (Predict) ได้ว่าสามารถรองรับต่อสถานการณ์ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วย โดยให้มีการ
ปรับปรุงทบทวนแผนงานโครงการในปีงบประมาณต่อๆ ไปด้วย
๗.๒.๒ ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ มีดังนี้
เขตตรวจราชการทุกเขต
จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด จะต้ อ งประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ห น่ ว ยงานส่ ว นราชการ
ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้มีการบูรณาการโครงการร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้รับรู้
รับทราบแผนงานโครงการ และตระหนักถึงผลการดําเนินการ เป้าหมาย และจุดประสงค์ของโครงการ ให้สําเร็จ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันในช่องทางการประชาสัมพันธ์หรือช่องทางการรับทราบข้อมูลของภาคประชาชน
ในพื้นที่มากขึ้น การนําเรื่องแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ประชาชนทราบในคณะกรรมการหมู่บ้าน/ตําบล
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗.๒.๓ ข้ อ เสนอแนะเชิ ง พื้ น ที่ ใ นการติ ด ตามประเมิ น ผลการบริ ห ารงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีดังนี้
เขตตรวจราชการทุกเขต
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ยังดําเนินโครงการไม่แล้วเสร็จบางส่วน ดังนั้น เพื่อให้
การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงควรจัดทําปฏิทินแผนการเร่งรัดการดําเนินการโครงการ และ
ติดตามความก้าวหน้าในทุกโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่โครงการดําเนินการไม่แล้วเสร็จ/
ไม่สามารถดําเนินการได้ พร้อมทั้งมีมาตรการเร่งรัดให้โครงการดําเนินการแล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่กําหนด
เขตตรวจราชการทุกเขต
โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ควรมีการตรวจสอบ
และประเมินผลของโครงการอย่างสม่ําเสมอว่า โครงการที่ได้จัดทําแล้วเสร็จนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์
อย่ า งไร หรื อ โครงการอาจส่ ง ผลกระทบด้ า นลบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งไร และจะต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นอะไร
เมื่อระยะเวลาได้ผ่านพ้นไป เพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
เขตตรวจราชการที่ ๒, ๓, ๔, ๘, ๙, ๑๑, ๑๒, ๑๕
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ควรนําข้อสังเกต หรือข้อบกพร่องของการดําเนินโครงการ
ที่ผ่านมา โดยนําข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขในการจัดทําโครงการในปีงบประมาณถัดไป เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์

๘๗
ผิดพลาดอีก และจะต้องพัฒนาโครงการในปีงบประมาณถัดไปให้สําเร็จตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กําหนด
ไว้ รวมทั้งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เขตตรวจราชการที่ ๑, ๘, ๑๓, ๑๔
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องทํางานในลักษณะบูรณาการให้มากยิ่งขึ้น โดยอาศัย
หลักการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการ ร่วมคิด-ร่วมทํา กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ยุทธศาสตร์และโครงการ
พัฒนาต่างๆ เป็นที่ยอมรับ และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ทั้งนี้ ต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทําหน้าที่
เปรี ย บเสมื อ นแกนในการประสานงานหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และผนึ ก กํ า ลั ง ทุ ก ภาคส่ ว น ตลอดจนเป็ น
กระบอกเสียงแทนประชาชนในพื้นที่เพื่อแจ้งไปยังส่วนกลางให้เกิดการบูรณาการ การทํางานเพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
เขตตรวจราชการที่ ๖, ๑๐, ๑๖, ๑๗, ๑๘
การจัดทําโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องมีการประเมินผลเพื่อวัด
ความสําเร็จของการทํางาน โดยให้มีเครื่องมือวัดความพึงพอใจของประชาชนในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข
ปัญหาความเดื อดร้อน ความขัดแย้ ง การแก้ไขปัญหาความยากจน การสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้
ตลอดจนถึงการได้รับความสะดวกรวดเร็วในงานบริการด้านต่างๆ เป็นต้น
KKKKKJJJJJ

๘๘
ตอนที่ ๘
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการในระดับนโยบาย
KKKJJJ

ในการตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ของ
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้พบปัญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ
การบริหารงบประมาณจั งหวัดและกลุ่ม จั ง หวัด ทั้งจากการรับฟั งรายงาน และจากการตรวจติด ตามการ
ดําเนินการในพื้นที่ มีประเด็นปัญหาอุปสรรคสําคัญและข้อสังเกตที่มีเหตุปัจจัยที่จําเป็นต้องกําหนดแนวทาง
เร่งรัดจัดการในระดับนโยบาย ดังนี้
๘.๑ ผลการตรวจของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
การตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ดําเนิ นการติ ดตามและ
ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเน้นในเรื่องของการ
มีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจติดตามร่วมกันของทุกภาคส่วน ซึ่งพบปัญหาและอุปสรรคที่จําเป็นต้องเสนอให้
ส่วนกลางพิจารณาแก้ไข เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ดังต่อไปนี้
๘.๑.๑ การจัดทําแผน และการพิจารณางบประมาณ
(๑) แผนพัฒนาจังหวัดขาดการบูรณาการในการตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัด
ทั้ ง จากระดั บ ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เนื่ อ งจากระยะเวลาในการจั ด ทํ า
แผนงาน/โครงการในทุกระดับไม่สอดคล้องกัน ประกอบกับเมื่อไม่มีหน่วยงานกลางในการบูรณาการ แต่ละ
หน่วยงานยังให้ความสําคัญกับงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน จึงเป็นผลทําให้การจัดทําโครงการและการ
จัดสรรงบประมาณเกิดความซ้ําซ้อน การบริหารงานจังหวัดเชิงบูรณาการไม่บรรลุผลอย่างแท้จริง ในเรื่องนี้
ควรมีการบูรณาการแผนระหว่างกระทรวง กรม และจังหวัด โดยกําหนดให้กระทรวง กรม ได้นําแผนพัฒนา
จั ง หวั ด ไปพิ จ ารณาประกอบการจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณของกระทรวง กรม เพื่ อ การต่ อ ยอด เชื่ อ มโยง
งบประมาณ ทั้งนี้ การพิจารณางบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ควรอยู่ในลักษณะเหลื่อมระยะเวลากับการพิจารณาของกระทรวง (Function ) เพื่อให้การ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ส่งเสริมการพัฒนาและสอดรับกับการพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจั งหวั ด ให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกั น และไม่เกิดความซ้ําซ้อนกัน (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
กลุ่มจังหวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่า ง ๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่า ง ๒
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน)

๘๙
(๒) การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ของบางหน่วยงานปรากฏว่า
ไม่สอดคล้องกับศักยภาพ จุดแข็ง จุดอ่อนของจังหวัด จึงเป็นผลทําให้การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ไม่อาจขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาโดยเร็วและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดที่วางไว้ รวมทั้งไม่ได้คํานึงถึงความ
คุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพของโครงการอย่างแท้จริง ส่งผลให้มีการใช้งบประมาณดําเนินงานเป็นจํานวน
มากกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับการดําเนินงานที่มีลักษณะเดียวกันของภาคเอกชน จึงมีข้อเสนอแนะให้
หน่วยงานส่วนกลางที่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรมของจังหวัด อาทิ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เป็ น ต้ น ควรนํ า หลั ก ความคุ้ ม ค่ า หรื อ หลั ก ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยเข้ า มาเป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ในการพิ จ ารณาอนุ มั ติ
งบประมาณดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตามที่จังหวัดเสนอมา และให้หน่วยงานข้างต้นนําไปปฏิบัติ
โดยเคร่งครัดเพื่อให้หน่วยดําเนินงานนํางบประมาณไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด (กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑)
๘.๑.๒ การบริหารจัดการภายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ
(๑) จากการตรวจติ ด ตามแผนงาน/โครงการเพื่ อ ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
โครงการทั้ ง ของจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด พบว่ า เมื่ อ ดํ า เนิ น การแล้ ว เสร็ จ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบไม่ ไ ด้ ใ ห้
ความสําคัญกับผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ เช่นโครงการก่อสร้างเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จไม่สามารถ
เปิ ด ดํ า เนิ น การได้ มี ก ารก่ อ สร้ า งอาคารแล้ ว เสร็ จ แต่ ไ ม่ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากอาคาร หรื อ บางโครงการไม่ มี
งบประมาณในการบริหารจัดการ ดูแลรักษา ทําให้แผนงาน/โครงการไม่อาจเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้ตั้งไว้ จึงมี
ข้อเสนอแนะว่า ในการจัดทําแผนงาน/โครงการ หรือเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก.น.จ. ควรกําหนด
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารในการจั ด ทํ า และบริ ห ารแผนงาน/โครงการ โดยให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบได้ กํ า หนด
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการให้ชัดเจน มีความเป็นไปได้และสามารถดําเนินการได้จริง ซึ่งในการบริหาร
โครงการหลังจากโครงการแล้วเสร็จควรให้ความสําคัญกับผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้แผนงาน/
โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จได้มีการใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่า มีความต่อเนื่องและยั่งยืน (กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒)
(๒) โดยที่ พ ระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๐ ได้กําหนดว่า “เพื่อให้การปฏิบัติราชการในส่วนราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ส่วนราชการกําหนดเป้าหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ
และงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนได้รับ
ทราบทั่วกันด้วย” ซึ่งโดยนัยดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีแนวทางในการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการดําเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการติด

๙๐
แผ่นป้ายโดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
และให้กําหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้าง โดยให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํา และติดตั้ง
แผ่ น ป้ า ยดั ง กล่ า วภายใน ๗ วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ลงนามในสั ญ ญาจ้ า ง โดยกํ า หนดเป็ น ๒ ป้ า ย กล่ า วคื อ
แผ่นป้ายในระหว่างดําเนินการก่อสร้าง และแผ่นป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งจากการตรวจติดตาม
ในพื้นที่ จะเห็ นได้ ว่าองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่ วนใหญ่ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่กํ าหนดไว้ข้ างต้ น แล้ว
แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับส่วนราชการอื่นๆ ที่มิได้มีข้อกําหนดในการติดแผ่นป้ายดังกล่าว ทําให้ประชาชน
ไม่ทราบถึงโครงการที่ดําเนินการในพื้นที่ ไม่สามารถที่จะสอดส่องการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาฯ ได้ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
เป็นไปโดยมาตรฐานเดียวกัน และเป็นการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สํานักงบประมาณ ควรพิจารณาออก
ข้ อ กํ า หนดให้ ส่ ว นราชการที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ ทั้ ง ในงบประมาณของส่ ว นราชการ และ
งบประมาณของจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ได้ มี ก ารกํ า หนดการจั ด ทํ า ป้ า ยไว้ ใ นรายละเอี ย ดของโครงการ
โดยกําหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญาจ้าง และให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
มากยิ่งขึ้น (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒)
(๓) การแจ้งการได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
ส่วนราชการในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่ดําเนินการตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการแจ้งการได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ บังคับใช้ให้จังหวัดทราบ ซึ่งทําให้จังหวัดไม่ทราบจํานวนเงินงบประมาณที่
ส่วนราชการได้รับการจัดสรรเพื่อดําเนินการโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดจึงทําให้ไม่สามารถบูรณาการโครงการ
ต่างๆ ที่ดําเนินการในจังหวัดให้มีประโยชน์อย่างคุ้มค่าได้ จึงมีข้อเสนอแนะว่า ก.พ.ร. ควรกําหนดให้ส่วนราชการ
มีตัวชี้วัดเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปี ในส่วนที่ให้ส่วนราชการ
ในภูมิภาคมีการดําเนินการตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างจริงจัง เพื่อให้จังหวัดมีข้อมูลเพียงพอในการนําแผนงาน/โครงการของ
function area และ local มาบูรณาการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด
ให้สามารถสนองตอบความต้องการ บรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่าง
แท้จริงซึ่งจะทําให้การใช้งบประมาณของแผ่นดินเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด (กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ๑ และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน)

๙๑
๘.๑.๓ โครงสร้างของหน่วยปฏิบัติงาน
เนื่องจากยังขาดความชัดเจนในเรื่องโครงสร้างของ OSM (The Office of
Strategy Management for Southern Province Cluster) ในกลุ่มจังหวัดว่าควรจะเป็นหน่วยงานชนิดใด
ซึ่งไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนทําให้เกิดความลักลั่น ถึงแม้จะเป็นหน่วยที่สามารถตั้งงบประมาณเองได้ เช่นเดียวกับ
กรม กระทรวง แต่ไม่สามารถกระจายการปฏิบัติ / ขับเคลื่อนการดําเนินการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากไม่ใช่ส่วนราชการ ประกอบกับการพัฒนากลุ่มจังหวัด แม้จะตราเป็นกฎหมายให้ตั้งงบประมาณได้
แต่กลไกรองรับการขับเคลื่อนในระดับบริหาร เช่น โครงสร้างองค์กร บุคลากร และกฎระเบียบ ไม่สมบูรณ์
จึงเป็นเหมือนภาพต่อที่ไม่ครบ ขาดประสิทธิภาพ อีกทั้งนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องการพัฒนาพื้นที่ในมิติ
กลุ่มจังหวัดไม่ต่อเนื่องและไม่ชัดเจนว่าให้มุ่งผลสําเร็จอย่างไร จากสภาพปัญหาดังกล่าวซึ่งปรากฏในการ
ดําเนินการของกลุ่มจังหวัดที่ผ่านมา ทั้งระดับนโยบาย ระดับการบริหารจัดการ และระดับปฏิบัติการที่เสนอมา
ข้างต้นนั้น พบว่า เงื่อนไขสําคัญที่ควรคํานึงในการดําเนินงานของกลุ่มจังหวัด โดยหน่วยงานระดับนโยบาย
ควรจะได้ มี ก ารทบทวนว่ า การพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นรู ป แบบกลุ่ ม จั ง หวั ดมี ป ระโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาประเทศตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ หากเห็นว่าการบริหารงานยังเป็นประโยชน์ ควรมีการดําเนินการต่อไป โดยมีการ
จัดโครงสร้างที่สมบูรณ์รองรับการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยควรมีการวิเคราะห์หารูปแบบของกลุ่มจังหวัด
ที่เหมาะสม ซึ่งอาจจัดอยู่ในรูปแบบเดิม (๑๘ กลุ่ม) หรือ จัดเป็น Cluster ในเรื่องที่สําคัญ หรือศักยภาพของ
พื้นที่ เช่น Cluster ด้านการเกษตร Cluster ด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น และควรมีการกําหนดหน้าที่ของ
OSM ให้ชัดว่าจะเป็นองค์กรประเภทไหน สังกัดหน่วยงานใดและที่สําคัญควรกําหนดบทบาทหน้าที่ให้สมดุล
ทั้งในด้านอํานาจหน้าที่ (Authority) และความรับผิดชอบ/หน้าที่ (Responsibility) เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เกิดความชัดเจน รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรในองค์กร OSM ได้รู้เส้นทางของอาชีพ (Carrier Path) เพื่อเป็นขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน)
๘.๒ ผลการตรวจของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ควรส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการอย่างแท้จริง
ทั้งในด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากร ด้านบุคลากร ตลอดจนด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการผนึกกําลัง เพราะบาง
แผนงานโครงการนั้น จังหวัด/กลุ่มจังหวัด อาจจะขับเคลื่อนให้บรรลุยุทธศาสตร์ที่กําหนดไม่ได้เนื่องจากปัจจัย
หลายๆ ด้าน กรณีงบของจังหวัด งบของ Function งบของท้องถิ่น อาจจะไม่เพียงพอ และพื้นที่ดําเนินการ
อาจจะไม่สอดคล้องกัน รวมทั้งระยะเวลา ดําเนินการ อาจจะบริหารจัดการไม่ได้ และยังรวมถึงจะต้องเชื่อมโยง
กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด อื่นๆ เช่น ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคม ระบบ Logistics ทั้งทางรถยนต์
ทางรถไฟ ทางเรือ ประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เฉพาะรายสาขา ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติ จึงต้อง
มีการบูรณาการจากหน่วยงาน ส่วนกลาง เช่นเดียวกับการบูรณาการเรื่องการบริหารจัดการทั้งระบบ (ต้นน้ํา

๙๒
กลางน้ํา ปลายน้ํา) จําเป็นต้องมีเอกภาพในการบริหารจัดการ (Single Command) เพื่อให้การจัดการเกิด
ความสะดวกรวดเร็ว และไม่เกิดโครงการที่ซ้ําซ้อนกัน รวมทั้งเป็นการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า
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