แผนการติดตามและประเมินผล
การดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

จัดทาโดย
สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
และ
สานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

คานา
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกัน จัดทา
แผนการติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบั บ นี้ ขึ้ น เพื่ อ เป็ น กรอบแนวทางในการเร่ ง รั ด ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น การ
ตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ของกลุ่ ม จั งหวัด รวมทั้งการบริห ารงบประมาณจังหวัด และงบประมาณกลุ่ มจังหวัด ซึ่งเป็ นการ
ดาเนินการตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. ๒๕๕๑
กรอบของแผนการติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คือ การติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นกลไกที่ให้ภาคส่วน
ต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) และเครือข่าย
ภาคประชาชนอื่น ๆ เข้ามาร่วมกันเร่งรัด ติดตาม เสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการดาเนินโครงการ และ
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึง
การประเมิน ผลสั มฤทธิ์ ของโครงการ เพื่อน าผลการประเมินซึ่งเป็ นข้อมูล ที่ ส ะท้ อนประสิ ทธิภ าพของการ
บริ ห ารงานจั งหวั ด และกลุ่ ม จั ง หวัด แบบบู ร ณาการ รวมทั้ งปั ญ หาอุ ป สรรค ข้ อ เสนอแนะในระดั บ พื้ น ที่
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รายงานต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.น.จ.) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกาหนดกรอบนโยบายและแนวทางในการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป

สานักนายกรัฐมนตรี
และกระทรวงมหาดไทย
มีนาคม ๒๕๕๗

สารบัญ
หน้า
บทที่ ๑

บทนา

บทที่ ๒

แผนการติดตามและประเมินผล

๑

หลักการและเหตุผล

๓

แนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม

๓

วัตถุประสงค์

๓

ขอบเขตและเป้าหมายการติดตามและประเมินผล

๔

การรวบรวมข้อมูล

๕

การวิเคราะห์ข้อมูล

๖

ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล

๗

การรายงานผลการประเมิน

๗

บทที่ ๓

แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๙

บทที่ ๔

รายชื่อผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ

๑๑

กระทรวงมหาดไทย ที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลในแต่ละ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ภาคผนวก
๑. คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๒๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การตรวจราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
๒. คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ................. ลงวันที่ .......................................
เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
๔ ปี รอบที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
๔. แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๕. สาเนาหนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๙/ว๒ ลงวันที่ ๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖. สรุ ป ผลการประชุ ม ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ร าชการของกระทรวงมหาดไทย
และหารือปัญหาอุปสรรค เพื่อกาหนดแนวทางแก้ไข เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสยามปฐพีพิทักษ์ สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมืองทองธานี

บทที่ ๑
บทนา
การบริ ห ารงานจั งหวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ มี ห ลั ก การส าคั ญ คื อ การยึ ด พื้ น ที่
เป็นหลักในการกระจายการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้าของความเจริญเติบโตระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศ
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.น.จ.) ได้กาหนดให้กลุ่มจังหวัดเน้นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่วนจังหวัด ให้เน้นการพัฒนา
แบบองค์รวมที่ ครอบคลุ มทุกมิ ติ เพื่ อให้ แต่ละพื้นที่มี ตาแหน่งในการพั ฒนา (Positioning) ที่ ชัดเจน และผ่ าน
การเห็ น ชอบร่วมกัน ทุกฝ่าย เพื่อให้ เกิดความยั่งยืนและความร่วมมือร่วมใจกั น ซึ่งขอบเขตของแผนพัฒ นา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด มีดังนี้
- “แผนพัฒนาจังหวัด มุ่งเน้นการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติในด้านเศรษฐกิจ
สั งคม ทรั พยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อม และความมั่ นคง เพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพชี วิต สร้างโอกาสและอาชี พ ซึ่ ง
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัด”
- “แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด และนาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่ม
จังหวัด”
โดยแผนพั ฒ นาจั งหวัดและแผนพั ฒ นากลุ่ มจังหวัด จะต้องผ่ านกระบวนการเห็ นชอบร่วมกัน ของทุกฝ่ าย
มีความชัดเจน เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องเชื่อมโยงตั้งแต่วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จนถึงแผนงาน/โครงการ
ก.น.จ. ได้กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๔ ปี
ในรอบที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) โดยให้ น าแนวนโยบายของรัฐ บาล แผนการบริห ารราชการแผ่ นดิ น
แผนพัฒนาประเทศ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงยุทธศาสตร์รายสาขา/เฉพาะด้าน
ตลอดจนตาแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มาเป็นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยจะต้องสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นในจังหวัด มุ่งเน้นการทางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน ให้ความสาคัญกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
โดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องให้ความสาคัญในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้มากขึ้น รวมทั้งแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดจะต้องมีความเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติ
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น ก.น.จ. ได้กาหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จัดทาโครงการและคาขอ
แผนการติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑

งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยจะต้องมีการจัดล าดับความส าคัญและมีคุณ ภาพตามแนวทาง
ที่กาหนด เป็นโครงการที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อสนับสนุน
เรื่ องส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จและการสร้ างรายได้ เป็ นล าดั บแรก และตอบสนองนโยบายรั ฐบาลใน ๓ เรื่ อง คื อ
การสร้างรายได้ (รักษาฐานรายได้เดิม หรือสร้างฐานรายได้ใหม่) ลดค่าใช้จ่าย (ค่าขนส่ง โลจิสติกส์ ต้นทุน
การผลิ ต) และขยายโอกาส หรือการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่ งขัน หรือเป็นโครงการที่มีความ
จาเป็นต้องดาเนินการเพื่อช่วยพัฒนาหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และหากไม่ดาเนินการจะเกิดความเสียหาย ทั้งนี้
ก.น.จ. มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เห็นชอบให้จังหวัดและกลุ่ มจังหวัดปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ของจั งหวัดและกลุ่ ม จั งหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยให้ เสนอโครงการและค าขอ
งบประมาณที่สนั บ สนุ นการขับ เคลื่อนยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศ (Country Strategy) และสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่เป็นตาแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นหลัก และอาจสนับสนุนใน
ยุทธศาสตร์อนื่ ๆ ตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ตามความเหมาะสม
สาหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี เพื่อดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่ ม จั งหวัด รวมทั้ งสิ้ น ๑๘,๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น แปดพัน หนึ่งร้อยเจ็ดสิ บล้ านบาทถ้วน)
ประกอบด้วย งบประมาณกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด จานวน ๕,๔๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยสามสิบ
หกล้านบาทถ้วน) และงบประมาณจังหวัด ๗๖ จังหวัด จานวน ๑๒,๗๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพัน
เจ็ดร้อยสามสิบสี่ล้านบาทถ้วน)
ผู้ ตรวจราชการส านั กนายกรัฐมนตรี และผู้ ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จะได้ด าเนิ นการ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒ นาจังหวัด แผนพัฒ นากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด การบริหารงบประมาณของจังหวัด และการ
บริหารงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกาหนดไว้ โดยใช้หลั กการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ตลอดจนการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปรับปรุงการดาเนินการ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

---------------------

แผนการติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๒

บทที่ ๒
แผนการติดตามและประเมินผล
หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยการบริห ารงานจังหวัดและกลุ่ มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๓๔ กาหนดให้ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มีอานาจ
หน้าที่เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจั งหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณ
จังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด เพื่อให้การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการสัมฤทธิ์ ผล
และให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวั ด
แบบบูรณาการ (ก.น.จ.) อย่างน้อยปีละสองครั้ง
แนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
หลั กการส าคั ญประการหนึ่ งของการบริหารงานจังหวัดแบบบู รณาการ คื อ การมีส่ วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประสานและสร้างการมีส่วนร่วม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
ได้เข้ ามามีส่ วนร่วมในการกาหนดยุ ทธศาสตร์ การจัดทาแผนพั ฒ นาจังหวัดและกลุ่ มจั งหวัดเพื่ อให้ เกิดความ
เห็นพ้องในยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และร่วมรับผิดชอบต่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ดังนั้ น ในกระบวนการติ ดตามและประเมิน ผล ผู้ ตรวจราชการส านั กนายกรัฐ มนตรี และผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย จึงใช้หลักการติดตามและประเมินผลในแนวทางเดียวกันกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ คือ การติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่สามารถให้ข้อมูล
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์
และผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๒. เพื่ อติ ดตามและประเมิน ผลการดาเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจาปี ของจังหวัด /
กลุ่มจังหวัด
๓. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๔. เพื่อให้ข้อเสนอแนะจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในการนาไปแก้ไขปรับปรุงการดาเนินการ
๕. เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อ ก.น.จ.

แผนการติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๓

ขอบเขตและเป้าหมายการติดตามและประเมินผล


ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลในประเด็น ดังนี้
๑. ผลการด าเนิ น การตามแผนปฏิ บัติ ราชการประจาปี ของจังหวัด/กลุ่ มจังหวัด ประจาปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
- ยุทธศาสตร์ประเทศใน ๒ ประเด็นสาคัญ ได้แก่ ครัวไทยสู่ครัวโลก และการดาเนินการ
ก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘
- ตาแหน่งการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Positioning)
๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ
๓. ผลการทบทวนและปรับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)
จากการนาตัวชี้วัดของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สาคัญมาใช้ในการทบทวนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
รวมทั้ งจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของแผนงาน/โครงการ เพื่ อ ประกอบการจั ด ท าค าของบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ
- ยุทธศาสตร์ประเทศในมิติด้านความสามารถในการแข่งขัน ด้านการลดความเหลื่อมล้า
ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ
- ตาแหน่งการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Positioning)
๔. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือ ๒๕๕๖ หรือ ๒๕๕๗ รอบที่ ๑ จังหวัด/กลุ่มจังหวัดละ ๑ โครงการ และรอบ
ที่ ๒ จังหวัด/กลุ่มจังหวัดละ ๑ โครงการ
๕. การแจ้ งการได้รั บจั ดสรรงบประมาณเพื่ อดาเนิ นการตามแผนพั ฒนาจั งหวัด/กลุ่ มจั งหวั ด
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ของจั งหวัด /กลุ่ ม จังหวัด ของส่ ว นราชการต่าง ๆ ภายใน ๓๐ วัน นับ แต่ วัน ที่
พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ บั ง คั บ ใช้ ตามมาตรา ๒๙
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
๖. ความคิดเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และเครือข่ายภาคประชาชนอื่น ๆ
๗. ปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
๘. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการต่อ ก.น.จ.


ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลในประเด็น ดังนี้
๑. ผลการด าเนิ น การและผลการเบิ ก จ่ ายงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในส่วนที่กลุ่มจังหวัด/จังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ
แผนการติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๔

๒. ผลการด าเนิ น การและผลการเบิ ก จ่ ายงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนที่กลุ่มจังหวัด/จังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ
๓. การประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ
๔. การติ ด ตามและประเมิ น ผลการพั ฒ นาจั งหวั ด และกลุ่ ม จั งหวั ด ที่ อ ยู่ ต ามแนวระเบี ย ง
เศรษฐกิจและเมืองชายแดน และการกาหนด Positioning ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ได้แก่
- การเชื่ อ มโยงทางด้ า นกายภาพ โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางบก ทางทะเล ทางอากาศ
เทคโนโลยี (ICT) และพลังงาน เป็นต้น
- การเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ เปิดเสรีและอานวยความสะดวกทางการค้า การบริการ
การลงทุน การขนส่ง/โลจิสติกส์ และด่านชายแดน เป็นต้น
- การเชื่อมโยงระหว่างกันของประชาชน การท่องเที่ยว การศึกษาและวัฒนธรรม เป็นต้น
๕. ปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
๖. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการต่อ ก.น.จ.
การรวบรวมข้อมูล
๑. เก็บข้อมูลจากการรายงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๒. เก็บข้อมูลในพื้นที่ ได้แก่
๒.๑ การประชุม/สอบถาม/สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ผู้บริหารระดับสูงของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) คณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) คณะกรรมการ
ร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัด (กรอ.จังหวัด) ที่ปรึกษาผู้ ตรวจราชการภาค
ประชาชน และภาคีภาคส่วนต่างๆ และประชาชนในพื้นที่
๒.๒ การสังเกตการณ์ เช่น การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด การมีส่วน
ร่ว มของประชาชน ความพึ งพอใจของประชาชน สภาพแวดล้ อมและความเหมาะสมของพื้ นที่ ที่ ดาเนิ น
แผนงาน/โครงการ ความเหมาะสมของวิธีการดาเนินแผนงาน/โครงการ ผลกระทบจากการดาเนินแผนงาน/
โครงการ
๓. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ได้แก่
๓.๑ นโยบายรัฐบาล แผนการบริห ารราชการแผ่นดิน แผนพัฒ นาประเทศ แนวทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (Country Strategy) รวมถึงยุทธศาสตร์
รายสาขา/เฉพาะด้าน ตาแหน่งการพัฒ นา (Positioning) ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ศักยภาพของจังหวัด
แผนการติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๕

และกลุ่ มจั งหวัด สภาพแวดล้อมทางกายภาพของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และนโยบายสาคัญ ๓ เรื่อง คือ
การบริห ารจัดการน้ าแบบบู รณาการ การเชื่อมโยงระบบสาธารณู ปโภคให้ ส อดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาเตรียมการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๓.๒ นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ที่ ก.น.จ. กาหนด
๓.๓ ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ อ.ก.น.จ.
๓.๔ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๓.๕ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๓.๖ รายละเอี ย ดของแผนงาน/โครงการ ที่ จั ง หวั ด /กลุ่ ม จั งหวั ด ได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๓.๗ แผนการปฏิบัติ งาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการที่จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๓.๘ รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.)
การวิเคราะห์ข้อมูล
๑. วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จ านวนโครงการที่ กลุ่ มจั งหวั ด/จั งหวั ด ได้ รั บ จั ดสรรงบประมาณในปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับจานวนโครงการทั้งหมด
๒. วิเคราะห์ข้อมูลจานวนโครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
ผลการพิจารณาของ ก.น.จ. เปรียบเทียบกับจานวนโครงการทั้งหมด
๓. วิเคราะห์ข้อมูลการทบทวนและปรับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘
– ๒๕๖๑) จากการน าตั ว ชี้ วัด ที่ ส าคั ญ มาใช้ ในการทบทวนยุ ท ธศาสตร์จั งหวัด และกลุ่ ม จั งหวั ด ให้ มี ค วาม
สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศในมิติ ด้านความสามารถในการแข่งขัน ด้านการลดความเหลื่อม
ล้า ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ รวมทั้งตาแหน่ง
การพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Positioning)
๔. วิเคราะห์ข้อมูล การดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศใน ๒ ประเด็นสาคัญ ได้แก่ ครัวไทยสู่
ครัวโลก และการดาเนินการก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ รวมทั้งตาแหน่งการพัฒ นาของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Positioning)

แผนการติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๖

๕. วิ เ คราะห์ ค วามเชื่ อ มโยงของยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศ (Country Strategy)
ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด รวมถึงศักยภาพของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในด้านต่าง ๆ
ตลอดจนความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ ทั้งในระดับแนวตั้งและแนวนอน
๖. วิเคราะห์ ข้ อมู ล ผลสั ม ฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจาปี ของจังหวัด /
กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือ ๒๕๕๖ ในเรื่องของ
- ประสิทธิภาพของโครงการ ได้แก่ งบประมาณ ระยะเวลา และเป้าหมาย
- ประสิ ท ธิ ผ ลของโครงการ อาทิ ความเหมาะสมของโครงการ (พื้ น ที่ ด าเนิ น การ
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ) ผลกระทบจากการดาเนินโครงการในด้านต่าง ๆ
(ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ านสั ง คมและวั ฒ นธรรม ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม) การใช้ ป ระโยชน์ จ ากผลผลิ ต ของโครงการ
การจัดระบบบริหารจัดการโครงการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของโครงการ ผลจากการดาเนินโครงการต่อการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
การขยายผลโครงการในระยะต่อไป
๗. วิเคราะห์ ข้อ มูล การแจ้งการได้รับ จัด สรรงบประมาณ เพื่ อด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ของส่วนราชการต่างๆ ตามมาตรา ๒๙
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งวิธีการ
ให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว
๘. วิเคราะห์ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๙. วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ ส ามารถแก้ ไ ขได้ ร ะดั บ พื้ น ที่ เพื่ อ ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะ แก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด นาไปปรับปรุง แก้ไข การดาเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑๐. วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับพื้นที่ หาสาเหตุของปัญหา
และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ ก.น.จ.
ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล
กรอบการติดตามและประเมินผล : ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๕๗
การติดตามและประเมินผลในพื้นที่ :
ครั้งที่ ๑ : ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒ : ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๗

แผนการติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๗

การรายงานผลการประเมิน
ครั้งที่ ๑
รายงานรายเขต : เสนอต่อปลัดสานักนายกรัฐมนตรีห รือปลัดกระทรวงมหาดไทย (แล้วแต่
กรณี) ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
รายงานภาพรวม : เสนอส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ และติ ด ตามการปฏิ บั ติ ร าชการ
ในภูมิภาค (ส.กกภ.) ในฐานะเลขานุ การ กกภ. และสานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ในฐานะเลขานุการ ก.น.จ. ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ครั้งที่ ๒
รายงานรายเขต : เสนอต่อปลัดสานักนายกรัฐมนตรีห รือปลัดกระทรวงมหาดไทย (แล้วแต่
กรณี) ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
รายงานภาพรวม : เสนอส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ และติ ด ตามการปฏิ บั ติ ร าชการ
ในภูมิภาค (ส.กกภ.) ในฐานะเลขานุ การ กกภ. และสานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ในฐานะเลขานุการ ก.น.จ. ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพือ่ ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แผนการติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๘

บทที่ ๓
แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ลาดับ
๑
๒
๓

๔
๕
๖

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

ครั้งที่ ๑
ผต.นร. และ ผต.มท. ส่งแบบประเด็นการติดตามฯ ครั้งที่ ๑
ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด กรอบแบบรายงานข้อมูลตามแบบประเด็น
ส่งให้ ผต.นร. และ ผต.มท.
ผต.นร. และ ผต.มท. ติดตามการดาเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
ในพื้นที่ และให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น จุดเด่น จุดด้อย ในมิติ
ต่างๆ แก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ผต.นร. และ ผต.มท. จัดทารายงานการติดตามและประเมินผลฯ
เสนอ ปนร. หรือ ปมท. (แล้วแต่กรณี)
จัดทารายงานผลการติดตามและภาพรวม
นารายงานผลการติดตามและประเมินผลเสนอ ส.กกภ. และ ก.พ.ร.
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แผนการติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๙

ลาดับ
๗
๘
๙

๑๐
๑๑
๑๒

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

ครั้งที่ ๒
ผต.นร. และ ผต.มท. ส่งแบบประเด็นการติดตามฯ ครั้งที่ ๒
ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด กรอบแบบรายงานข้อมูลตามแบบประเด็น
ส่งให้ ผต.นร. และ ผต.มท.
ผต.นร. และ ผต.มท. ติดตามการดาเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
ในพื้นที่ และให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น จุดเด่น จุดด้อย ในมิติ
ต่างๆ แก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ผต.นร. และ ผต.มท. จัดทารายงานการติดตามและประเมินผลฯ
เสนอ ปนร. หรือ ปมท. (แล้วแต่กรณี)
จัดทารายงานผลการติดตามและภาพรวม
นารายงานผลการติดตามและประเมินผลเสนอ ส.กกภ. และ ก.พ.ร.
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แผนการติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๐

บทที่ ๔
รายชื่อผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลในแต่ละจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด

๑

ผู้ตรวจราชการ
สานักนายกรัฐมนตรี
นางประภาศรี บุญวิเศษ

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย
นายสามารถ ลอยฟ้า

๒

นางประภาศรี บุญวิเศษ

นางสุมิตรา ศรีสมบัติ

๓

นายวิสุทธิ์ นิรัตติวงศกรณ์

นางสุมิตรา ศรีสมบัติ

๔

นายอานวย โชติสกุล

นายธานี สามารถกิจ

๕

นางวนิดา สักการโกศล

นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา

๖

นายสมพาศ นิลพันธ์

นายวิญญู ทองสกุล

๗

นางอรวรรณ ขุมทรัพย์

นายวิญญู ทองสกุล

๘

นายจิรชัย มูลทองโร่ย

นายภาณุ อุทัยรัตน์

๙

นายอานวย โชติสกุล

นายธานี สามารถกิจ

เขตตรวจ
ราชการที่

ภาคกลางตอนบน ๑
นนทบุรี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี
ภาคกลางตอนบน ๒
ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
ภาคกลางตอนกลาง
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ สระแก้ว
ภาคกลางตอนล่าง ๑
กาญจนบุรี นครปฐม
ราชบุรี สุพรรณบุรี
ภาคกลางตอนล่าง ๒
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ชุมพร นครศรีธรรมราช
พัทลุง สุราษฎร์ธานี
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง
ภาคใต้ชายแดน
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา
สงขลา สตูล
ภาคตะวันออก
จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
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๑๑

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

๑๐

ผู้ตรวจราชการ
สานักนายกรัฐมนตรี
นายจารัส ศักดิ์จิรพาพงษ์

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย
นายวิศว ศะศิสมิต

๑๑

นายจาเริญ ยุติธรรมสกุล

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ

๑๒

นางวนิดา สักการโกศล

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ

๑๔

นายจิรายุ นันท์ธราธร

นายเสริม ไชยณรงค์

๑๓

นายจิรายุ นันท์ธราธร

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ

๑๕

นายจาเริญ ยุติธรรมสกุล

นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ

๑๖

นายนพปฏล เมฆเมฆา

นายสามารถ ลอยฟ้า

๑๗

นางสาวอัมพวัน เจริญกุล

นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ

๑๘

นายนพปฏล เมฆเมฆา

นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา

บึงกาฬ เลย หนองคาย
หนองบัวลาภู อุดรธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
ยโสธร ศรีสะเกษ อานาจเจริญ
อุบลราชธานี
ภาคเหนือตอนบน ๑
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
ลาปาง ลาพูน
ภาคเหนือตอนบน ๒
เชียงราย น่าน พะเยา แพร่
ภาคเหนือตอนล่าง ๑
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์
สุโขทัย อุตรดิตถ์
ภาคเหนือตอนล่าง ๒
กาแพงเพชร นครสวรรค์
พิจิตร อุทัยธานี
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๑๒

ภาคผนวก
๑. คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๒๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
๒. คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ....../๒๕๕... ลงวันที่ .................................. เรื่อง แผนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. นโยบาย หลั กเกณฑ์ และวิธีก ารจั ดท าแผนพั ฒ นาจังหวัด แผนพั ฒ นากลุ่ ม จังหวัด ๔ ปี
รอบที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
๔. แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗
๕.ส าเนาหนั งสื อคณะกรรมการนโยบายบริห ารงานจังหวัดและกลุ่ ม จังหวัด แบบบู รณาการ
ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๙/ว๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖. สรุปผลการประชุมติดตามการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย และหารือปัญหาอุปสรรค
เพื่ อ ก าหนดแนวทางการแก้ ไข เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๗ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้ อ งประชุ ม สยามปฐพี พิ ทั ก ษ์
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมืองทองธานี
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๑๓

