รายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผล
การดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ครั้งที่ ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

จัดทาโดย
สานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย

คานา
รายงานผลการตรวจติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาจั งหวั ด และ
กลุ่ ม จั ง หวั ด ครั้ ง ที่ ๑ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ เป็ น รายงานภาพรวมผลการด าเนิ น งาน
จากการตรวจติ ด ตามและประเมิ น ผล ของผู้ ต รวจราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี และผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด และ ๑๘ กลุ่มจังหวัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๕๗
โดยน าเสนอผลการตรวจติ ดตามและประเมิ น ผลเป็ น รายประเด็น ส าคั ญ ได้ แก่ ผลการด าเนิ น การและ
ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗
การติดตามและประเมิน ผลการดาเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ อยู่ตามแนวระเบี ย ง
เศรษฐกิจและเมืองชายแดน และการกาหนด Positioning ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผลการทบทวนและปรับแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่ ม จั ง หวั ด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) ผลสั ม ฤทธิ์ ข องโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือ ๒๕๕๖ หรือ ๒๕๕๗ การแจ้งการได้รับ
จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาจั งหวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
ของจังหวัด/กลุ่ มจั งหวัดของส่ วนราชการต่าง ๆ และการประชาสั มพัน ธ์แผนพั ฒ นาจังหวัด/กลุ่ มจังหวัด
ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ
ผู้ ตรวจราชการส านั กนายกรัฐ มนตรี และผู้ ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย คาดหวังว่า
รายงานฉบั บ นี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณากาหนดนโยบาย หรือแนวทางในการบริห ารงานจังหวัด
และกลุ่มจั งหวัดแบบบู รณาการ ของ ก.น.จ. เพื่ อปรับ ปรุงระบบการบริห ารงานจังหวัดและกลุ่ มจังหวัด
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
มิถุนายน ๒๕๕๗

สารบัญ
หน้า
บทนา

๑-๒

ตอนที่ ๑

:

บทสรุปการติดตามประเมินผล

๓-๙

ตอนที่ ๒

:

ผลการดาเนินการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๐ – ๑๓

ตอนที่ ๓

:

ผลการดาเนินการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๔ – ๒๐

ตอนที่ ๔

:

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด

๒๑

ตอนที่ ๕

:

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ที่อยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและเมืองชายแดน และการกาหนด
Positioning ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

๒๒ – ๒๔

ตอนที่ ๖

:

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๒๕ – ๒๖

ตอนที่ ๗

:

การประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ

ตอนที่ ๘

:

การแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ของส่วนราชการต่าง ๆ

๒๗

๒๘ – ๒๙

ตอนที่ ๙ :

ผลการทบทวนและปรับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)

๓๐

ตอนที่ ๑๐ :

ความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

๓๑ – ๓๒

ตอนที่ ๑๑ :

ปัญหาอุปสรรค

๓๓ – ๓๖

ตอนที่ ๑๒ :

ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาดาเนินการในระดับนโยบาย

๓๗ – ๔๐

บทนา
การติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด
ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ยังคงให้ความสาคัญต่อกลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่เช่นเดียวกับปีที่ผ่าน ๆ มา อาทิ ที่ปรึกษา
ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) คณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.จังหวัด) และภาคประชาสังคม ในการเร่งรัด ติดตาม
แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมถึงการประเมิน
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องโครงการ เพื่ อ ให้ ข้ อ เสนอแนะและแนวทางแก้ ไขปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารงานจั ง หวั ด และ
กลุ่มจังหวัดแบบบู รณาการ โดยมีเป้ าหมายร่วมกัน คือ เพื่อพัฒ นาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ มีศักยภาพ
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม อันจะนาไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่
ผู้ ตรวจราชการส านั ก นายกรัฐ มนตรี และผู้ ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้บู รณาการ
การตรวจติดตามประเมินผลร่วมกัน โดยแบ่งความรับผิดชอบในประเด็นการตรวจติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
 ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบการติดตามประเมินผลในประเด็น ดังนี้
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ในส่วนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ
- ผลการทบทวนและปรับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)
จากการนาตัวชี้วัดของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สาคัญมาใช้ในการทบทวนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
รวมทั้งจั ดล าดับ ความส าคัญ ของแผนงาน/โครงการ เพื่ อประกอบการจัดท าคาของบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ ส อดคล้ อ งหรื อ เชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศและต าแหน่ งการพั ฒ นา
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด และกลุ่ มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือ ๒๕๕๖ หรือ ๒๕๕๗ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดละ ๑ โครงการ
- การแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ของส่วนราชการต่าง ๆ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
พระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ บั งคั บ ใช้ ตามมาตรา ๒๙ แห่ ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบการติดตามประเมินผลในประเด็น ดังนี้
- ผลการด าเนิ น การและผลการเบิ ก จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในส่วนที่กลุ่มจังหวัดและจังหวัดได้รับงบประมาณ
- ผลการด าเนิ น การและผลการเบิ ก จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนที่กลุ่มจังหวัดและจังหวัดได้รับงบประมาณ
- การประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ
- การติ ดตามและประเมิน ผลการพัฒ นาจังหวัด และกลุ่ มจังหวัด ที่อยู่ต ามแนวระเบีย ง
เศรษฐกิจและเมืองชายแดน และการกาหนด Positioning ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
๑

สานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ได้รวบรวมผลการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการ
ส านั กนายกรัฐ มนตรี และผู้ ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ได้ล งพื้น ที่ตรวจติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๕๗ โดย
สรุปประเด็นสาคัญที่เป็นข้อค้นพบในระดับพื้นที่ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคของหน่วยปฏิบัติ การให้ข้อเสนอแนะ
ของผู้ ต รวจราชการในการแก้ ไขปั ญ หาระดั บ พื้ น ที่ /ระดั บ นโยบาย และจั ด ท ารายงานผลการติ ด ตาม
ประเมินผล ครั้งที่ ๑ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
จักได้ติดตามประเมินผลตามประเด็นดังกล่าวข้างต้น ในครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
และเสนอรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการต่อไป


๒

ตอนที่ ๑
บทสรุปการติดตามประเมินผล


การติดตามประเมินผลการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี และผู้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ยั ง คง
ดาเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่ าง ๆ ในพื้นที่ โดยตรวจติดตามประเด็นสาคัญ ได้แก่ ผลการดาเนินงานและ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
และจังหวัด การติดตามและประเมินผลการพัฒ นาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่อยู่ตามแนวระเบีย งเศรษฐกิจ
และเมืองชายแดน และการกาหนด Positioning ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
การแก้ไขเปลี่ ย นแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจาปี การแจ้ งการได้ รับ จั ดสรรงบประมาณ
เพื่อดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ของส่วนราชการต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ดาเนินงานตามหลักเกณฑ์
แนวทางที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกาหนด โดยมีความ
คืบหน้าและผลดาเนินการ ดังนี้
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้จัดสรรงบประมาณ
ตามแผนปฏิบั ติราชการประจาปี ของจังหวัดและกลุ่ มจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามกรอบแผนพัฒ นาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ในวงเงิน จานวน ๑๘,๐๙๐,๒๒๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าสิบล้านสองแสนสองหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ๗๖ จังหวัด จานวน
๒,๙๑๖ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๖๖๐,๖๒๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพั นหกร้อยหกสิ บล้านหกแสน
สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด
จานวน ๓๐๘ โครงการ งบประมาณ ๕,๔๒๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าล้านหกแสนบาทถ้วน)
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑
ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นไป
ตามกรอบแผนพั ฒ นาจั งหวัดและกลุ่ มจั งหวัด ในวงเงินงบประมาณ จานวน ๑๘,๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) โดยจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจั งหวัด ๗๖ จั งหวัด งบประมาณ ๑๒,๗๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ งหมื่ น สองพั น เจ็ ด ร้อ ยสามสิ บ สี่
ล้านบาทถ้วน) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ มีผลการเบิกจ่าย ๓,๐๑๘,๖๗๙,๗๐๒ บาท (สามพัน
สิ บ แปดล้ า นหกแสนเจ็ ด หมื่ น เก้ า พั น เจ็ ด ร้ อ ยสองบาทถ้ ว น) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๒๓.๗๑ และงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด งบประมาณ ๕,๔๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ห้าพันสี่ร้อยสามสิบหกล้านบาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่าย ๕๖๔,๖๔๒,๔๙๙ บาท (ห้าร้อยหกสิบสี่ล้านหกแสน
สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๙
จากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาจั งหวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ในเรื่ อ งผลการ
ดาเนินการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วน
ที่กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ ผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
๓

ของกลุ่มจังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๘ รองลงมาอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๑ ยังไม่เริ่มดาเนินโครงการ ร้อยละ ๑๐.๑๐ และดาเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑.๐๑
ส าหรับ ผลการดาเนิ น โครงการตามแผนปฏิ บัติ ราชการประจาปี ของจังหวัด ส่ วนใหญ่ อยู่ระหว่างดาเนิ น
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๘๗ รองลงมาอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๙ ยังไม่เริ่มดาเนิน
โครงการ ร้อยละ ๙.๘๖ และดาเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑.๓๘
๓. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
และจังหวัด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๗) ผู้ ตรวจราชการ
สานักนายกรัฐมนตรี ได้คัดเลือกโครงการเพื่อติดตามประเมินผล รวมทั้งสิ้น ๑๐๖ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการ
ในพื้น ที่กลุ่มจั งหวัด จ านวน ๑๑ โครงการ และในพื้นที่ จังหวัด จานวน ๙๕ โครงการ เป็นโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จานวน ๙๖ โครงการ และเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จานวน ๑๐ โครงการ ผลการตรวจติดตามพบว่า เป็นโครงการที่
เกิดผลสัมฤทธิ์ จานวน ๖๖ โครงการ (ร้อยละ ๖๒.๒๖) เป็นโครงการที่ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ จานวน ๑๔ โครงการ
(ร้อยละ ๑๓.๒๑) เป็นโครงการที่ยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ จานวน ๑๑ โครงการ (ร้อยละ ๑๐.๓๘)
และอยู่ระหว่างการดาเนินการจานวน ๑๕ โครงการ (ร้อยละ ๑๔.๑๕)
จากการติดตามประเมินผล มีข้อค้นพบว่า โครงการที่ไม่สัมฤทธิ์ ผล ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ไม่ให้ ความส าคัญ ในการคัดเลื อกพื้น ที่ เพื่อดาเนินโครงการ โดยไม่ได้คานึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ ที่
ประชาชนจะได้รับ รวมทั้งขาดแผนงานต่อเนื่องหลังจากดาเนินโครงการแล้วเสร็จ ส่งผลให้ โครงการดังกล่าว
ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน หรือประชาชนในพื้นทีไ่ ม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
๔. การติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่อยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิ จ
และเมืองชายแดน และการกาหนด Positioning ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
จากการตรวจติดตามประเมินผลแผนพัฒ นาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย พบว่า จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้มีการกาหนด Positioning ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จั งหวัดและกลุ่ ม จังหวัดได้ ดาเนิ นการพิ จารณา ทบทวน วิเคราะห์ จุดยื น
ทางยุ ท ธศาสตร์ ก าหนด Positioning ให้ ส อดคล้ อ งกั น ภายในจั ง หวั ด ระดั บ กลุ่ ม จั ง หวั ด ระดั บ ภาค
ตามแนวนโยบายของรั ฐ บาล ให้ เป็ น ไปในทิ ศทางเดีย วกัน เพื่ อ รองรับ ประชาคมอาเซี ยน มีก ารก าหนด
ยุทธศาสตร์สาคัญเพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
๕. การแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ข องจั งหวั ด และ
กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส่วนใหญ่ มีการขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีเป็ นจานวนมาก ทั้งในส่วนที่เสนอต่อคณะกรรมการบริห ารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)/
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) และคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม เนื่องจากวัสดุก่อสร้าง
มีราคาสูงขึ้น ซ้าซ้อนกับโครงการอื่นในพื้นที่ซึ่งได้ดาเนินการไปแล้ว เกิดความคลาดเคลื่อนในการลงข้อมูล
ระบบ e-Budgeting ของส านักงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดาเนินโครงการ เนื่องจากพื้นที่เดิมได้รับ
จัดสรรงบประมาณ จากส่วนราชการอื่น/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว มีข้อขัดข้องในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน
๔

พื้น ที่ ไม่เหมาะสมกับ การดาเนิ น งาน การเปลี่ ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิ ดชอบ เนื่องจากมีบุ คลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การเปลี่ ย นแปลงโครงการซึ่งเห็ น ว่ามี ค วามจาเป็ น เร่งด่ ว นในการแก้ไขปั ญ หาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และไม่ว่าจะมีสาเหตุจากกรณีใดก็ตาม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
โครงการย่อมทาให้เกิดความล่าช้าในการดาเนิ นโครงการและการเบิ กจ่ายงบประมาณ ซึ่งจะส่งผลให้การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขาดความต่อเนื่อง และเกิดการชะงักตัว
๖. การประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ
ส่วนใหญ่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลแผนพัฒ นาจังหวัด และ
กลุ่ มจั งหวัด ให้ ป ระชาชนรับ ทราบหลายช่องทาง โดยมีการใช้ ช่องทางตามล าดับ คือ ๑) ประชาสั มพันธ์
ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด รองลงมาคือ ๒) สื่อสิ่งพิมพ์/แผ่นพับ/เอกสารเผยแพร่/โปสเตอร์
๓) จั ด กิ จ กรรม/จั ด ประชุ ม ๔) ภาคประชาสั งคมมี ส่ ว นร่ ว ม ๕) จัด โครงการฯ ๖) ประชาสั ม พั น ธ์ ท าง
ป้ายต่าง ๆ และ ๗) สื่อวิทยุ โทรทัศน์ ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดประชาสัมพัน ธ์ให้ห น่วยงานส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ที่ได้มีการบูรณาการโครงการร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้รับรู้ รับทราบแผนงาน/โครงการ และตระหนัก
ถึงผลการดาเนินการ เป้าหมาย และจุดประสงค์ของโครงการ ตลอดจนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนงาน/
โครงการที่หน่วยงานดาเนินการให้ภาคประชาชนรับรู้ รับทราบ อย่างทั่วถึงและหลากหลายช่องทาง
๗. การแจ้ งการได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาจั งหวั ด และ
กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ของส่วนราชการต่าง ๆ
จากการติดตามการแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ของส่วนราชการต่าง ๆ พบว่า
จังหวัดที่ได้รับแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณฯ ครบทุกส่วนราชการ จานวน ๔ จังหวัด (จังหวัดตรัง พังงา
ระนอง และเชียงใหม่) ไม่ครบทุกส่วนราชการ จานวน ๔๒ จังหวัด (จังหวัดอยุธยา ชัยนาท สระบุรี ลพบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต นราธิวาส ปัตตานี
ยะลา สงขลา สตู ล นครพนม สกลนคร กาฬสิ น ธุ์ ขอนแก่ น มหาสารคาม ร้อ ยเอ็ ด ยโสธร ศรี ส ะเกษ
อานาจเจริญ อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ลาปาง ลาพูน เชียงราย น่าน พะเยา แพร่
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์) ไม่ได้รับแจ้งการได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จานวน ๑๒
จั งหวัด (จั งหวัด นนทบุ รี ปทุ ม ธานี ฉะเชิ งเทรา นครนายก ปราจี น บุ รี สมุ ท รปราการ สระแก้ว สิ งห์ บุ รี
อ่างทอง แม่ฮ่องสอน พัทลุง และสุราษฎร์ธานี ) และไม่มีข้อมูลการได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณฯ จานวน
๑๘ จังหวัด (จังหวัดกาญจนบุ รี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง บึงกาฬ เลย
หนองคาย หนองบัวลาภู อุดรธานี มุกดาหาร กาแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี)
กรณี ได้ รั บ แจ้ งการจั ด สรรงบประมาณฯ จั งหวั ด ได้ ป ระสานส่ ว นราชการเพื่ อต่ อ ยอด
การดาเนิ นโครงการให้ส อดคล้องและเชื่อมโยงกับตาแหน่งการพัฒ นา รวมทั้งเพื่อลดความซ้าซ้อนในการ
ดาเนินการ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงประสิทธิผลและการตอบสนองถึงประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่
และได้ น าปั ญ หาอุ ป สรรคมาวิเคราะห์ เพื่ อ กาหนดแนวทางส่ งเสริม และพั ฒ นา รวมถึ งต่ อ ยอดโครงการ
เพื่อเสนอในคาของบประมาณในปีต่อไปด้วย ในกรณีไม่ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณฯ จังหวัดได้เน้นย้า
ให้หัวหน้าสานักงานจังหวัดสาเนาหนังสือโครงการที่ดาเนินการในจังหวัดทั้งหมดนาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด
อีกทั้งจัดทาหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด แจ้งการได้รับการจัดสรรงบประมาณ กรณีแผนงาน/
โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางและดาเนินการในพื้นที่ ประสานความร่วมมือกับสานักงาน
คลังจังหวัด ในการตรวจสอบการได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ ของส่วนราชการ กระตุ้นเร่งรัดส่วนราชการต่าง ๆ
ในการประชุ ม คณะกรรมการเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ ายงบประมาณ และการประชุ ม ประจ าเดื อ นของจั ง หวั ด
๕

และตรวจสอบจากระบบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด (www.padme.moi.go.th)
๘. การทบทวนและปรับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)
จั งหวั ด และกลุ่ ม จั งหวั ด ได้ ท บทวนและปรั บ แผนพั ฒ นาจั งหวัด และกลุ่ ม จั งหวัด ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ทิศทางการพั ฒ นาภาคในระยะแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ ยุ ท ธศาสตร์ ร ายสาขา และนโยบายความมั่ น คงของชาติ รวมทั้ ง ศั ก ยภาพ โอกาส
สภาพปั ญ หา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ที่ครอบคลุ มทุกมิติ โดยนาเกณฑ์ค่าเฉลี่ ย ตัว ชี้วัด
ของประเทศมาเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของจังหวัดและกลุ่ มจังหวัด และนาตัวชี้วัดที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่ส่งผลต่อ
การพั ฒ นาจั งหวัดมาทบทวนตามมิ ติก ารพั ฒ นาตามยุท ธศาสตร์ป ระเทศ เพื่ อจัด ล าดับ ความส าคั ญ ของ
การพัฒนาจังหวัด รวมทั้งแผนงาน/โครงการ ซึ่งหลายจังหวัดได้จัดลาดับความสาคัญของแผนงาน/โครงการ
เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว แต่บางจังหวัด
ยังไม่มีการจัดลาดับความสาคัญของแผนงาน/โครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลรายละเอียด
โครงการจากหน่วยงานที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จากการตรวจติดตาม บางจังหวั ดรายงานว่าตัวชี้วัดที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยของประเทศนั้น ไม่สอดคล้องกับข้อมูล
พื้นฐานตัวชี้วัดที่จังหวัดจัดเก็บเอง ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการประเมินและการวิเคราะห์ปัญหาของ
จังหวัด
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาดาเนินการในระดับนโยบาย
ในการตรวจติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีและผู้ ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้พบปัญหาอุปสรรคทั้งจากการ
รับฟังรายงาน และจากการตรวจติดตามในพื้นที่ จึงได้ มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อประกอบการพิจารณา
ของ ก.น.จ. ในการปรับปรุงการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดังนี้
๙.๑ ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
๙.๑.๑ กระทรวงมหาดไทย ควรเน้ นย้ า ให้ จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ด าเนิ น การ
ตามแนวทางการบั น ทึ ก บั ญ ชีก ารโอนทรัพ ย์ สิ น ของจังหวัดและกลุ่ ม จังหวัด ตามหนั งสื อ กรมบั ญ ชี กลาง
ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งจัดทาคู่มือและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ
เกีย่ วกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ให้ชัดเจนแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๙.๑.๒ ส านั ก งาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก ารของ ก.น.จ. ควรมี ก ารศึ ก ษา
วิเคราะห์ และกาหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาการดาเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของบาง
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ไม่เป็นไปตามแผนงานและต่ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนดในปีงบประมาณต่อไป
เพื่ อ ให้ ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณของจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและช่ ว ยกระตุ้ น เศรษฐกิ จ
ของประเทศในภาพรวมได้
๙.๑.๓ ก.น.จ. ควรกาหนดหลั กเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ จังหวัดและ
กลุ่ มจังหวัดสามารถเสนอ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. พิ จารณาให้ จังหวัดและกลุ่ มจังหวัดนางบประมาณเหลือจ่าย
ไปใช้เพื่อดาเนินโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วน หรือโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๖

ในพื้นที่ได้โดยไม่จาเป็นต้องอยู่ในแผนปฏิบัติราชการฯ เนื่องจากหากพิจารณาให้ทาเฉพาะที่ เป็นโครงการ
สารองในแผนปฏิบัติราชการ (Y2) บางครั้งเงินเหลือจ่ายมีจานวนไม่เพียงพอที่จะจัดทาโครงการดังกล่าวได้
๙.๑.๔ ก.น.จ. ควรปรับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัด
และงบประมาณกลุ่ มจั งหวัด โดยให้ หั ว หน้ าส่ ว นราชการ (ผู้ ว่าราชการจังหวัด ) มี อานาจในการพิ จารณา
ให้ ความเห็ นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ เพื่อให้ เอื้อต่อการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์จังหวัด
ให้ เป็ นไปอย่ างรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปั ญ หาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์จังหวัด
๙.๑.๕ ก.น.จ. พิจารณาทบทวนประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัด
และงบประมาณกลุ่มจังหวั ดให้ครอบคลุม เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเหลือจ่ายเป็นไปอย่างคุ้มค่า
เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
๙.๑.๖ ก.น.จ. พิจารณาทบทวนการบริห ารงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ แทนประกาศ ก.น.จ. เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ
บริห ารงบประมาณจั งหวัด และงบประมาณกลุ่ ม จังหวัด ซึ่ งจะท าให้ ก ารบริห ารงบประมาณของจังหวัด
มีความคล่องตัวมากขึ้น
๙.๑.๗ ส านั ก งาน ก.พ.ร. ควรก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ ในเรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดโครงการ พร้อมทั้งยกตัวอย่า งให้ชัดเจน และควรจัดให้มีการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ หรือชี้แจง
คาจากัดความที่กาหนดไว้ในประกาศอย่างชัดเจน เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
๙.๑.๘ ทีมบู รณาการกลาง ได้แก่ สานักงาน ก.พ.ร. สานักงบประมาณ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกระทรวงมหาดไทย ควรมีการพิจารณา
ร่วมกันเพื่อกาหนดแนวทางหรือเครื่องมือที่จะใช้เป็นกลไกในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
ร่ ว มกั น ระหว่าง Function/Area/Local อย่างจริงจั ง เพื่ อ ให้ ง่ายต่ อการเชื่ อมโยงและร้อยเรียงแผนงาน/
โครงการ/งบประมาณ ภายใต้ป ระเด็ น ยุท ธศาสตร์ในแต่ล ะด้ านของยุ ทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่ ม จังหวัด
ได้ชัดเจน
๙.๑.๙ ก.น.จ. ควรกาหนดมาตรการหรือแนวทางการดาเนินการในเรื่องการแจ้งการ
ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ของส่วนราชการต่าง ๆ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี มีผลบั งคับ ใช้ ตามมาตรา ๒๙ แห่ งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริห ารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบู รณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ เกิดผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้
จังหวัดในฐานะเจ้าของพื้นที่ได้รับทราบแผนงาน/โครงการของจังหวัดโดยครอบคลุมทุกภาคส่วน
๙.๑.๑๐ ก.น.จ. ควรกาหนดให้มีผู้แทนจากส่วนกลาง ได้แก่ สานักงาน ก.พ.ร. สานักงบประมาณ สศช. และกรมบั ญ ชี ก ลาง เป็ นที่ ปรึ กษาของ ก.บ.จ./ก.บ.ก. เพื่ อให้ ค าแนะน าในการจั ดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพ
เป็ นไปใน ทิศทางเดียวกัน ตลอดจนมีส่ วนร่วมในการให้ ความเห็ น หรือข้อเสนอแนะในการจัดทาโครงการ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
๙.๑.๑๑ ก.น.จ. ควรรั บ ไปพิ จ ารณาด าเนิ น การในเรื่ อ งของการจั ด ท าแผนงาน/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
(๑) การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณของแผนงาน/โครงการ ได้มีการ
กาหนดวงเงินงบประมาณไว้เป็นจานวน ๒ เท่าของวงเงินงบประมาณที่ขอรับการจัดสรร โดยเห็นว่าหาก
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้จัดทาแผนงาน/โครงการที่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์
๗

และประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแล้ว ไม่จาเป็นต้องเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
วงเงินไว้เป็น ๒ เท่า ซึ่งการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณวงเงิ นงบประมาณจานวน ๑ เท่า จะเป็นการ
ปิดช่องโหว่ไม่ให้มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการที่ได้มีการเสนอไว้แล้ว รวมทั้งจะทาให้แผนการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็ นไปตามที่กาหนดได้
(๒) การกาหนดระยะเวลาของแผนยัง ไม่เหมาะสม บางโครงการอาจมี
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ หรือด้านอื่น ๆ ที่อาจจะส่งผลทาให้แผนการดาเนิน งานไม่ประสบผลสาเร็จ
เป็นไปตามเป้าหมาย
๙.๑.๑๒ รัฐ บาลควรปรับ ลดงบประมาณในส่ว นของ Function นาไปจัด สรรให้
จัง หวัด และกลุ่ม จังหวัด มากขึ้น เนื่ องจากจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่จะทราบว่าประชาชนต้องการอะไร
มีศักยภาพที่ต้องพัฒนาเรื่อ งใด อย่างไร และควรให้อานาจในการบริหารงานจังหวัดแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ในฐานะผู้บริหารสูงสุดในจังหวัดอย่างมีเอกภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง
๙.๑.๑๓ ก.น.จ. ควรบูรณาการระบบ IT ในการรายงานผลการดาเนินการของจังหวัด
และกลุ่ ม จั งหวั ด ให้ เป็ น ระบบเดี ย วกั น เนื่ อ งจากอั ต ราก าลั ง เจ้ า หน้ า ที่ ในส่ ว นของส านั ก งานจั ง หวั ด
มี จ ากั ด เมื่ อ เที ย บกั บ ปริ ม าณงาน ดั งนั้ น หากหน่ ว ยงานส่ ว นกลาง จะมี ร ะบบ IT ในการรายงานผลฯ
เป็ น ระบบเดี ย วกั น ก็ จ ะเป็ น การช่ ว ยลดภาระการด าเนิ น งานของจั ง หวั ด และท าให้ ก ารรายงานผล
การดาเนินการของสานักงานจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๙.๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๙.๒.๑ เนื่ อ งจากมี ปั ญ หาอุ ป สรรคในการบริ ห ารจั ด การงบประมาณตามแผน
ปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารจัดการ โดยกลุ่มผู้หวัง
ผลประโยชน์ ซึ่งมีความคิดเห็นไม่ตรงกันทางด้านการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการของจังหวัด มีลักษณะ
เป็นโครงการที่ไม่ผ่านการทาประชาคมหรือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ และไม่ได้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เข้ามาแทรกแซง ทาให้ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวั ด
ให้เป็นไปตามแนวยุทธศาสตร์ได้อย่างแท้จริง และสามารถ “บาบัดทุกข์ บารุงสุข” ของประชาชนในพื้นที่
ได้อย่างทั่วถึง
๙.๒.๒ ในการขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่ได้มีการ
กาหนดเป็น Positioning ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแล้ว มิให้มีการเปลี่ย นแปลงโครงการ เพื่อให้สามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างแท้จริง เว้นแต่หากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถ
พิสูจน์ได้ว่าโครงการที่เสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่นั้น สามารถช่วยให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์มากกว่าโครงการเดิม
๙.๒.๓ กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ ที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์
ของจั งหวั ด และกลุ่ ม จั งหวั ด ก.น.จ. ควรพิ จ ารณามอบอ านาจให้ ก.บ.จ./ก.บ.ก พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ก้ ไข
เปลี่ ย นแปลงในพื้ น ที่ โดยมี เ งื่ อ นไขก าหนดไว้ ว่ า เป็ น โครงการที่ ไ ม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ยุ ท ธศาสตร์
ตาม Positioning ของจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การเกิ ด ความคล่ อ งตั ว และเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณได้ตามแผนการเบิกจ่าย เนื่องจากในปัจจุบันการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ
ต้องผ่านกลไก ก.น.จ. ซึ่งใช้ระยะเวลานานพอสมควร และอาจส่งผลกระทบต่อแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน
ส่วนกลางที่กาหนดช่วงระยะเวลาสิ้นสุดการลงนามในสัญญาซึ่งผูกพั นงบประมาณการดาเนินงานของจังหวัด
และกลุ่ ม จั ง หวั ด การเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดกิ จ กรรมที่ ไม่ ส่ งผลกระทบต่ อ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด เช่ น
การเปลี่ยนหน่วยดาเนินการ เป็นต้น ซึ่งตามระเบียบฯ เป็นอานาจของ ก.บ.จ. นั้น ควรให้เป็นอานาจของ
๘

ผู้ ว่าราชการจั งหวัด เนื่ องจากบางครั้ งไม่ มีวาระส าคัญ พอที่จะนัดประชุมปรึกษาหารือ ทาให้ ก ารท างาน
ล่าช้าไปด้วย
๙.๒.๔ การติ ด ตามผลการด าเนิ น การของจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์/ข้อมูลรายงานของส่วนกลางจะแบ่ งแยกส่วนราชการในความรับผิดชอบ ซึ่งทาให้เกิดความ
ซ้าซ้อนเป็นการเพิ่มภาระงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เช่น ระบบ e-Budgeting (การจัดทางบประมาณ)
ระบบรายงานแผนและผลการปฏิบั ติงาน (รวมถึงการปรับแผนด้วย) ระบบการรายงานผลตามคารับรอง
การปฏิบั ติราชการประจาปี ระบบการติ ดตามความก้าวหน้าโครงการของส านักงาน ก.พ.ร. สานักงบประมาณ
และกระทรวงมหาดไทย เป็ น ต้น จึ งท าให้ ขาดความคล่ องตัว ในการดาเนินการได้อย่างเต็มประสิ ทธิภ าพ
เห็นควรให้มีเจ้าภาพหลัก (กรมบัญชีกลาง/กระทรวงการคลัง) ในการติดตามประเมินผล โดยจัดทาระบบ
ที่รองรั บ การติดตามผลจากหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องเพียงระบบเดียว และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล ทั้ งระบบ
ระหว่างหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๙.๒.๕ เนื่องจากที่ผ่านมาอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ไม่สามารถดาเนินการได้จากปัญหา
ทางการเมือง จึงทาให้การพิจารณาอนุมัติ/การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการที่ต้องผ่านความเห็นชอบจาก
กนจ. นั้นล่าช้า บางขั้นตอนต้องผ่านคณะกรรมการส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นชอบจึงทาให้ล่าช้า แต่เมื่อ
มีคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ซึ่งเป็ นผู้ มีอานาจพิจารณาได้ จังหวัดควรที่จะพิ จารณาปรับปรุง
กระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ให้กระชับขึ้น โดยให้จังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักที่จะบูรณาการฯ และเมื่อมีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการก็สามารถทาได้โดยเร็ว โดยเสนอผ่าน คสช. โดยแผนงาน/โครงการ ที่เสนอแก้ไข/
เปลี่ยนแปลงนั้น ต้องอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด และเป็นแผนงาน/โครงการ ที่สาคัญ
เร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน


๙

ตอนที่ ๒
ผลการดาเนินการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖


พระราชบั ญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้จัดสรรงบประมาณ
ตามแผนปฏิบั ติราชการประจาปี ของจังหวัดและกลุ่ มจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามกรอบแผนพัฒ นาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ในวงเงิน จานวน ๑๘,๐๙๐,๒๒๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าสิบล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่ง
พั น บาทถ้ว น) โดยจั ด สรรงบประมาณตามแผนปฏิ บัติ ราชการประจาปี ของจังหวัด ๗๖ จังหวัด จานวน
๒,๙๑๖ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๖๖๐,๖๒๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยหกสิ บล้านหกแสน
สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด
จานวน ๓๐๘ โครงการ งบประมาณ ๕,๔๒๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าล้านหกแสนบาทถ้วน)
สามารถสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ ดังนี้
๑. ภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ของจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) เรียงลาดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก
ลาดับที่

จังหวัด

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(บาท)
๒๖๐,๒๖๐,๕๐๐

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
๖๗,๒๒๗,๐๔๓

คิดเป็น
ร้อยละ
๒๕.๘๓

๑

สมุทรปราการ

๒

ปทุมธานี

๑๘๔,๕๔๖,๘๐๐

๖๖,๙๑๙,๖๒๙

๓๖.๒๖

๓

ตรัง

๑๔๒,๖๒๖,๕๐๐

๖๙,๗๗๓,๓๖๑

๔๘.๙๒

๔

ปราจีนบุรี

๑๓๕,๖๒๔,๐๐๐

๖๙,๑๗๙,๓๔๗

๕๑.๐๑

๕

พระนครศรีอยุธยา

๒๐๖,๖๐๗,๑๐๐

๑๐๙,๔๗๕,๕๒๔

๕๒.๙๙

๖

ระนอง

๑๒๔,๐๕๒,๘๐๐

๖๗,๓๗๕,๐๒๑

๕๔.๓๑

๗

กาญจนบุรี

๑๖๖,๔๘๖,๕๐๐

๙๑,๙๘๔,๐๓๖

๕๕.๒๕

๘

สุโขทัย

๑๕๗,๒๕๗,๒๐๐

๙๐,๖๙๒,๓๘๙

๕๗.๖๗

๙

จันทบุรี

๑๒๒,๕๕๘,๙๐๐

๗๒,๗๖๙,๐๔๖

๕๙.๓๗

๑๐

พัทลุง

๑๔๐,๐๗๙,๙๐๐

๘๔,๔๓๓,๕๘๔

๖๐.๒๘

๑๑

สุรินทร์

๒๑๗,๒๕๗,๕๐๐

๑๓๔,๘๗๕,๑๔๖

๖๒.๐๘

๑๒

ระยอง

๒๒๙,๙๒๗,๓๐๐

๑๔๔,๖๙๘,๘๙๕

๖๒.๙๓

๑๓

ตาก

๑๗๒,๘๒๒,๘๐๐

๑๑๐,๖๖๙,๖๕๗

๖๔.๐๔

๑๔

นครนายก

๑๓๒,๗๘๑,๙๐๐

๘๖,๒๐๓,๙๓๔

๖๔.๙๒

๑๕

ศรีสะเกษ

๒๒๖,๙๕๗,๘๐๐

๑๔๙,๒๙๔,๐๑๘

๖๕.๗๘

๑๖

สตูล

๑๒๕,๙๙๕,๘๐๐

๘๓,๒๒๕,๓๐๖

๖๖.๐๕

๑๗

ฉะเชิงเทรา

๑๔๘,๘๐๙,๒๐๐

๙๘,๓๔๓,๓๖๙

๖๖.๐๙

๑๐

ลาดับที่

จังหวัด

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(บาท)
๑๒๑,๘๒๗,๖๐๐

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
๘๑,๔๕๐,๙๔๓

คิดเป็น
ร้อยละ
๖๖.๘๖

๑๘

ภูเก็ต

๑๙

สุราษฎร์ธานี

๑๕๕,๖๙๘,๒๐๐

๑๐๕,๖๐๐,๑๓๐

๖๗.๘๒

๒๐

เพชรบุรี

๑๔๗,๙๕๕,๘๐๐

๑๐๐,๗๔๓,๕๑๓

๖๘.๐๙

๒๑

กระบี่

๑๒๙,๕๙๘,๖๐๐

๙๒,๓๐๓,๑๙๐

๗๑.๒๒

๒๒

นราธิวาส

๑๙๓,๐๕๑,๒๐๐

๑๓๘,๑๔๕,๒๘๓

๗๑.๕๖

๒๓

มหาสารคาม

๑๕๗,๔๐๔,๐๐๐

๑๑๕,๗๗๓,๔๔๘

๗๓.๕๕

๒๔

หนองคาย

๑๕๘,๔๔๗,๐๐๐

๑๑๘,๘๘๑,๕๗๖

๗๕.๐๓

๒๕

น่าน

๑๕๕,๐๓๙,๐๐๐

๑๑๗,๑๔๔,๑๓๕

๗๕.๕๖

๒๖

พิษณุโลก

๑๗๑,๒๘๑,๒๐๐

๑๒๙,๔๔๖,๙๒๕

๗๕.๕๘

๒๗

เชียงใหม่

๑๙๒,๙๒๙,๗๐๐

๑๔๗,๘๔๒,๖๗๕

๗๖.๖๓

๒๘

นครพนม

๑๗๕,๐๔๒,๐๐๐

๑๓๕,๘๒๔,๕๑๗

๗๗.๖๐

๒๙

บุรีรัมย์

๒๐๙,๔๕๙,๒๐๐

๑๖๒,๕๙๕,๓๓๒

๗๗.๖๓

๓๐

สระบุรี

๑๕๘,๖๙๗,๖๐๐

๑๒๓,๔๙๗,๕๘๔

๗๗.๘๒

๓๑

อุตรดิตถ์

๑๔๙,๖๖๒,๑๐๐

๑๑๘,๘๒๙,๕๗๕

๗๙.๔๐

๓๒

ราชบุรี

๑๖๓,๓๐๖,๒๐๐

๑๒๙,๙๑๙,๓๘๘

๗๙.๕๖

๓๓

นนทบุรี

๑๕๒,๕๐๒,๗๐๐

๑๒๒,๕๓๖,๐๖๙

๘๐.๓๕

๓๔

เพชรบูรณ์

๑๗๕,๐๓๑,๑๐๐

๑๔๐,๙๖๕,๗๗๒

๘๐.๕๔

๓๕

ยะลา

๑๔๐,๗๗๓,๕๐๐

๑๑๔,๕๐๔,๓๐๑

๘๑.๓๔

๓๖

นครปฐม

๑๕๙,๓๐๐,๒๐๐

๑๒๙,๗๐๐,๙๓๖

๘๑.๔๒

๓๗

ชัยภูมิ

๑๙๘,๙๓๖,๙๐๐

๑๖๒,๖๒๘,๓๓๒

๘๑.๗๕

๓๘

ประจวบคีรีขันธ์

๑๕๒,๖๒๓,๓๐๐

๑๒๔,๙๔๔,๗๕๖

๘๑.๘๖

๓๙

ชลบุรี

๒๓๙,๘๖๒,๙๐๐

๑๙๖,๗๗๒,๘๘๓

๘๒.๐๔

๔๐

พิจิตร

๑๓๖,๒๑๔,๓๐๐

๑๑๒,๘๔๗,๓๐๘

๘๒.๘๕

๔๑

สมุทรสาคร

๑๙๒,๑๔๖,๒๐๐

๑๕๙,๘๑๔,๙๖๑

๘๓.๑๗

๔๒

สุพรรณบุรี

๑๗๑,๘๖๑,๘๐๐

๑๔๓,๓๗๗,๔๗๕

๘๓.๔๓

๔๓

ลพบุรี

๑๔๘,๓๖๔,๖๐๐

๑๒๔,๓๔๗,๑๖๖

๘๓.๘๑

๔๔

สมุทรสงคราม

๑๑๙,๓๘๓,๐๐๐

๑๐๐,๑๖๔,๓๓๙

๘๓.๙๐

๔๕

แม่ฮ่องสอน

๒๐๔,๘๕๗,๗๐๐

๑๗๖,๒๐๗,๒๒๑

๘๖.๐๑

๔๖

ตราด

๑๓๓,๒๗๘,๔๐๐

๑๑๔,๙๘๓,๓๒๓

๘๖.๒๗

๔๗

อุบลราชธานี

๒๑๐,๒๐๒,๕๐๐

๑๘๑,๕๔๙,๑๙๙

๘๖.๓๗

๔๘

ลาพูน

๑๓๙,๐๒๓,๑๐๐

๑๒๐,๗๔๗,๓๙๔

๘๖.๘๕

๔๙

แพร่

๑๖๓,๕๑๔,๒๐๐

๑๔๒,๒๖๒,๑๓๓

๘๗.๐๐

๑๑

๕๐

ลาปาง

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(บาท)
๑๗๔,๕๔๕,๗๐๐

๕๑

ชุมพร

๑๒๘,๗๖๑,๔๐๐

๑๑๒,๔๙๘,๐๖๓

๘๗.๓๗

๕๒

ร้อยเอ็ด

๑๙๓,๕๑๓,๕๐๐

๑๖๙,๙๗๒,๔๑๖

๘๗.๘๓

๕๓

นครศรีธรรมราช

๑๘๗,๙๘๕,๐๐๐

๑๖๕,๘๗๘,๗๖๖

๘๘.๒๔

๕๔

สิงห์บุรี

๑๑๓,๑๘๐,๐๐๐

๑๐๐,๕๒๓,๒๐๕

๘๘.๘๒

๕๕

ขอนแก่น

๒๐๘,๕๗๘,๐๐๐

๑๘๕,๖๕๑,๐๐๑

๘๙.๐๑

๕๖

อุดรธานี

๑๙๙,๑๔๙,๐๐๐

๑๗๗,๒๗๔,๔๒๐

๘๙.๐๒

๕๗

ยโสธร

๑๗๕,๖๒๔,๘๐๐

๑๕๗,๐๑๘,๕๙๔

๘๙.๔๑

๕๘

อุทัยธานี

๑๓๗,๒๖๗,๕๐๐

๑๒๓,๘๕๑,๐๓๑

๙๐.๒๓

๕๙

บึงกาฬ

๑๕๔,๖๒๔,๐๐๐

๑๔๐,๔๔๓,๓๘๖

๙๐.๘๓

๖๐

สระแก้ว

๑๕๕,๘๑๘,๕๐๐

๑๔๑,๖๑๑,๙๕๔

๙๐.๘๘

๖๑

เชียงราย

๒๐๐,๕๗๙,๓๐๐

๑๘๓,๑๒๖,๖๘๖

๙๑.๓๐

๖๒

พังงา

๑๒๑,๙๘๐,๖๐๐

๑๑๑,๕๒๘,๐๕๗

๙๑.๔๓

๖๓

สงขลา

๑๗๙,๖๘๕,๑๐๐

๑๖๕,๖๔๐,๔๗๙

๙๒.๑๘

๖๔

มุกดาหาร

๑๓๔,๙๓๗,๑๐๐

๑๒๕,๒๒๘,๙๑๔

๙๒.๘๑

๖๕

กาฬสินธุ์

๑๙๗,๔๑๒,๕๐๐

๑๘๔,๗๖๑,๖๔๒

๙๓.๕๙

๖๖

อานาจเจริญ

๑๔๗,๑๙๗,๔๐๐

๑๓๘,๗๓๒,๖๔๒

๙๔.๒๕

๖๗

ชัยนาท

๑๓๔,๗๕๘,๙๐๐

๑๒๘,๖๔๔,๗๖๔

๙๕.๔๖

๖๘

กาแพงเพชร

๑๖๑,๐๒๓,๘๐๐

๑๕๕,๕๓๒,๓๙๓

๙๖.๕๙

๖๙

สกลนคร

๑๗๖,๒๒๔,๗๐๐

๑๗๐,๒๖๘,๙๕๖

๙๖.๖๒

๗๐

นครสวรรค์

๑๗๙,๘๙๖,๐๐๐

๑๗๕,๐๐๒,๙๕๓

๙๗.๒๘

๗๑

นครราชสีมา

๒๔๖,๘๘๐,๙๐๐

๒๔๐,๑๗๕,๗๓๘

๙๗.๒๘

๗๒

พะเยา

๑๖๔,๖๐๙,๙๐๐

๑๖๐,๕๐๕,๔๙๑

๙๗.๕๑

๗๓

ปัตตานี

๑๗๒,๑๓๕,๖๐๐

๑๖๘,๕๗๓,๗๔๙

๙๗.๙๓

๗๔

อ่างทอง

๑๑๔,๓๒๒,๔๐๐

๑๑๒,๐๔๖,๙๘๖

๙๘.๐๑

๗๕

เลย

๑๗๐,๔๘๗,๘๐๐

๑๖๙,๑๖๐,๔๖๗

๙๙.๒๒

๗๖

หนองบัวลาภู

๑๕๗,๕๑๓,๓๐๐

๑๕๗,๑๗๔,๔๙๙

๙๙.๗๘

๑๒,๖๖๐,๖๒๑,๐๐๐

๙,๙๕๖,๘๑๕,๘๕๑

๗๘.๖๔

ลาดับที่

จังหวัด

รวม (ของจังหวัด)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
๑๕๒,๔๙๗,๕๑๒

คิดเป็น
ร้อยละ
๘๗.๓๗

๑๒

๒. ภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ของกลุ่มจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) เรียงลาดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก
ลาดับที่

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (บาท)

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ

๑

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑

๒๙๕,๗๐๔,๖๐๐

๓๐,๔๔๒,๒๑๗

๑๐.๒๙

๒

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

๓๐๐,๘๑๘,๒๐๐

๑๐๓,๓๑๖,๓๖๕

๓๔.๓๕

๓

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

๓๔๑,๙๓๑,๘๐๐

๑๒๑,๗๑๘,๙๖๓

๓๕.๖๐

๔

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

๒๕๑,๑๘๑,๘๐๐

๙๘,๐๐๙,๓๖๐

๓๙.๐๒

๕

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

๒๙๐,๕๙๐,๙๐๐

๑๓๒,๒๖๕,๔๐๘

๔๕.๕๒

๖

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒

๓๐๒,๕๒๒,๗๐๐

๑๔๖,๖๖๓,๓๗๖

๔๘.๔๘

๗

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒

๒๙๒,๒๙๕,๖๐๐

๑๔๔,๐๐๓,๗๔๘

๔๙.๒๗

๘

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

๓๑๖,๓๖๓,๖๐๐

๑๕๘,๕๒๓,๐๖๕

๕๐.๑๑

๙

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๗๓,๔๙๔,๒๖๔

๕๒.๕๗

๑๐

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

๒๘๐,๓๖๓,๖๐๐

๑๖๐,๖๖๘,๖๕๖

๕๗.๓๑

๑๑

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

๓๓๖,๘๑๘,๒๐๐

๑๙๙,๗๖๑,๐๑๑

๕๙.๓๑

๑๒

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

๓๒๔,๘๘๖,๔๐๐

๑๙๘,๗๗๒,๙๐๓

๖๑.๑๘

๑๓

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

๒๙๕,๗๐๔,๕๐๐

๑๙๐,๖๘๓,๙๔๔

๖๔.๔๘

๑๔

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑

๒๘๓,๗๗๒,๗๐๐

๒๑๗,๐๗๙,๔๘๓

๗๖.๕๐

๑๕

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐

๒๒๕,๔๗๖,๕๒๐

๗๖.๖๙

๑๖

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒

๓๐๒,๕๒๒,๗๐๐

๒๓๓,๒๕๓,๙๙๙

๗๗.๑๐

๑๗

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒

๓๐๐,๘๑๘,๒๐๐

๒๔๙,๘๕๕,๑๗๙

๘๓.๐๖

๑๘

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
รวม (ของกลุม่ จังหวัด)

๒๘๙,๓๐๔,๕๐๐
๕,๔๒๙,๖๐๐,๐๐๐

๒๕๒,๘๕๔,๕๓๒
๓,๐๓๖,๘๔๒,๙๙๓

๘๗.๔๐
๕๕.๙๓



๑๓

ตอนที่ ๓
ผลการดาเนินการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗


พระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วั น ที่
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้จั ดสรรงบประมาณตามแผนปฏิ บัติ ราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่ มจังหวัด
ซึ่งเป็นไปตามกรอบแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในวงเงินงบประมาณ จานวน ๑๘,๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) โดยจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จั งหวัด ๗๖ จั งหวัด งบประมาณ ๑๒,๗๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ งหมื่ น สองพั น เจ็ ด ร้อ ยสามสิ บ สี่ ล้ า น
บาทถ้ว น) ข้อมูล ณ วัน ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ มีผ ลการเบิกจ่าย ๓,๐๑๘,๖๗๙,๗๐๒ บาท (สามพั น
สิ บ แปดล้ า นหกแสนเจ็ ด หมื่ น เก้ า พั น เจ็ ด ร้ อ ยสองบาทถ้ ว น) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๒๓.๗๑ และงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด งบประมาณ ๕,๔๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าพัน
สี่ร้อยสามสิบหกล้านบาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่าย ๕๖๔,๖๔๒,๔๙๙ บาท (ห้าร้อยหกสิบสี่ล้านหกแสนสี่หมื่น
สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๙ สามารถสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ดังนี้
๑. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสูงสุด ๕ อันดับ ได้แก่
๑.๑ จังหวัดนครสวรรค์
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๗๔,๖๗๕,๘๐๐
เบิกจ่ายแล้วจานวน
๑๒๗,๖๑๓,๐๐๑
คิดเป็นร้อยละ
๗๓.๐๕๗๑
๑.๒ จังหวัดสระบุรี
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๔๔,๗๔๐,๐๐๐
เบิกจ่ายแล้วจานวน
๙๔,๗๙๙,๑๘๙
คิดเป็นร้อยละ
๖๕.๔๙๖๒
๑.๓ จังหวัดอ่างทอง
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๒๘,๔๕๒,๖๐๐
เบิกจ่ายแล้วจานวน
๘๓,๕๕๐,๗๗๐
คิดเป็นร้อยละ
๖๕.๐๔๔๐
๑.๔ จังหวัดบึงกาฬ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๕๓,๖๓๕,๒๐๐
เบิกจ่ายแล้วจานวน
๙๕,๙๕๗,๕๓๗
คิดเป็นร้อยละ
๖๒.๔๕๘๐
๑.๕ จังหวัดเชียงราย
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๐๗,๗๔๓,๖๐๐
เบิกจ่ายแล้วจานวน
๑๒๖,๒๓๘,๘๔๐
คิดเป็นร้อยละ
๖๐.๗๖๖๗
๒. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่าสุด ๕ อันดับ ได้แก่
๒.๑ จังหวัดปราจีนบุรี
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๔๔,๒๒๔,๗๐๐
เบิกจ่ายแล้วจานวน
๓,๕๓๒,๙๒๔
คิดเป็นร้อยละ
๒.๔๔๙๖
๒.๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๖๑,๔๐๔,๕๐๐
เบิกจ่ายแล้วจานวน
๗,๒๖๘,๕๓๒
คิดเป็นร้อยละ
๔.๕๐๓๓

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
๑๔

๒.๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เบิกจ่ายแล้วจานวน
คิดเป็นร้อยละ
๒.๔ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เบิกจ่ายแล้วจานวน
คิดเป็นร้อยละ
๒.๕ จังหวัดชุมพร
ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เบิกจ่ายแล้วจานวน
คิดเป็นร้อยละ

๑๘๖,๑๒๕,๓๐๐
๑๐,๓๕๖,๖๔๐
๕.๕๖๔๓
๒๑๙,๘๙๑,๓๐๐
๑๒,๓๑๘,๕๘๑
๕.๖๐๒๑
๑๒๗,๘๘๙,๒๐๐
๘,๐๘๒,๘๒๗
๖.๓๒๐๒

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๓ กลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสูงสุด ๕ อันดับ ได้แก่
๓.๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท
เบิกจ่ายแล้วจานวน
๘๖,๔๒๐,๑๖๙
บาท
คิดเป็นร้อยละ
๒๖.๑๘๗๙
๓.๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐
บาท
เบิกจ่ายแล้วจานวน
๖๙,๒๗๒,๐๔๔
บาท
คิดเป็นร้อยละ
๒๓.๕๖๑๙
๓.๓ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐
บาท
เบิกจ่ายแล้วจานวน
๕๙,๖๓๙,๕๓๑
บาท
คิดเป็นร้อยละ
๒๐.๒๘๕๖
๓.๔ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐
บาท
เบิกจ่ายแล้วจานวน
๕๖,๓๘๖,๑๐๖
บาท
คิดเป็นร้อยละ
๑๙.๑๗๘๙
๓.๕ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐
บาท
เบิกจ่ายแล้วจานวน
๕๓,๓๕๑,๒๗๗
บาท
คิดเป็นร้อยละ
๑๘.๑๔๖๗
๔ กลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่าสุด ๕ อันดับ ได้แก่
๔.๑ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐
บาท
เบิกจ่ายแล้วจานวน
๔,๘๖๑,๗๑๙
บาท
คิดเป็นร้อยละ
๑.๖๕๓๖
๔.๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๕๘,๐๐๐,๐๐๐
บาท
เบิกจ่ายแล้วจานวน
๕,๕๒๗,๔๑๙
บาท
คิดเป็นร้อยละ
๒.๑๔๒๔
๑๕

๔.๓ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐
เบิกจ่ายแล้วจานวน
๗,๗๔๑,๖๕๒
คิดเป็นร้อยละ
๒.๓๔๖๐
๔.๔ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐
เบิกจ่ายแล้วจานวน
๑๑,๑๐๕,๑๘๙
คิดเป็นร้อยละ
๓.๓๖๕๒
๔.๕ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐
เบิกจ่ายแล้วจานวน
๑๒,๑๒๑,๑๖๓
คิดเป็นร้อยละ
๓.๖๗๓๑

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๕. ภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ของจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) เรียงลาดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก

๑

ปราจีนบุรี

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(บาท)
๑๔๔,๒๒๔,๗๐๐

๒

ฉะเชิงเทรา

๑๖๑,๔๐๔,๕๐๐

๗,๒๖๘,๕๓๒

๔.๕๐

๓

นครศรีธรรมราช

๑๘๖,๑๒๕,๓๐๐

๑๐,๓๕๖,๖๔๐

๕.๕๖

๔

สมุทรปราการ

๒๑๙,๘๙๑,๓๐๐

๑๒,๓๑๘,๕๘๑

๕.๖๐

๕

ชุมพร

๑๒๗,๘๘๙,๒๐๐

๘,๐๘๒,๘๒๗

๖.๓๒

๖

พัทลุง

๑๓๒,๐๓๗,๐๐๐

๘,๓๗๒,๒๕๗

๖.๓๔

๗

นราธิวาส

๑๗๒,๘๒๔,๕๐๐

๑๑,๘๗๑,๐๐๔

๖.๘๖

๘

สมุทรสงคราม

๑๔๙,๗๗๓,๑๐๐

๑๐,๒๙๘,๓๒๔

๖.๘๗

๙

ภูเก็ต

๑๒๖,๐๔๔,๑๐๐

๑๐,๑๘๔,๗๕๒

๘.๐๘

๑๐

สตูล

๑๓๐,๖๗๕,๙๐๐

๑๐,๖๐๕,๑๖๖

๘.๑๑

๑๑

พิษณุโลก

๑๗๕,๕๓๔,๖๐๐

๑๖,๒๒๗,๔๖๘

๙.๒๔

๑๒

พังงา

๑๒๐,๑๑๕,๔๐๐

๑๑,๓๕๑,๖๗๖

๙.๔๕

๑๓

ปทุมธานี

๑๙๐,๑๒๕,๒๐๐

๑๘,๒๗๘,๙๔๗

๙.๖๑

๑๔

สุราษฎร์ธานี

๑๕๔,๑๔๕,๑๐๐

๑๕,๓๐๖,๐๑๙

๙.๙๒

๑๕

เพชรบุรี

๑๔๔,๙๖๒,๐๐๐

๑๔,๔๔๐,๓๘๒

๙.๙๖

๑๖

นนทบุรี

๑๕๗,๘๘๖,๕๐๐

๑๖,๔๔๗,๐๐๙

๑๐.๔๑

๑๗

ร้อยเอ็ด

๑๘๘,๙๘๗,๐๐๐

๒๐,๐๗๖,๕๖๒

๑๐.๖๒

๑๘

ปัตตานี

๑๗๑,๓๖๗,๕๐๐

๒๐,๗๔๑,๐๗๒

๑๒.๑๐

๑๙

ยโสธร

๑๕๙,๖๔๗,๕๐๐

๑๙,๕๗๐,๐๑๘

๑๒.๒๕

ลาดับที่

จังหวัด

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
๓,๕๓๒,๙๒๔

ร้อยละ
๒.๔๔

๑๖

ลาดับที่

จังหวัด

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(บาท)
๑๔๒,๕๓๘,๔๐๐

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
๑๘,๗๑๑,๖๖๗

๑๓.๑๒

ร้อยละ

๒๐

นครนายก

๒๑

พะเยา

๑๗๐,๕๐๗,๒๐๐

๒๒,๓๙๐,๖๕๒

๑๓.๑๓

๒๒

เพชรบูรณ์

๑๙๒,๓๘๙,๐๐๐

๒๕,๘๒๑,๖๒๔

๑๓.๔๒

๒๓

กาแพงเพชร

๑๖๕,๓๕๓,๘๐๐

๒๒,๕๐๔,๘๑๙

๑๓.๖๑

๒๔

จันทบุรี

๑๓๘,๗๐๙,๔๐๐

๑๙,๐๓๙,๔๐๙

๑๓.๗๒

๒๕

ศรีสะเกษ

๒๒๖,๔๔๗,๘๐๐

๓๑,๔๙๓,๓๓๔

๑๓.๙๐

๒๖

ชลบุรี

๒๒๘,๔๗๖,๒๐๐

๓๒,๙๐๘,๘๘๑

๑๔.๔๐

๒๗

แม่ฮ่องสอน

๒๑๓,๖๖๗,๘๐๐

๓๑,๖๖๖,๙๔๒

๑๔.๘๒

๒๘

พิจิตร

๑๕๕,๑๖๒,๐๐๐

๒๓,๕๙๔,๙๒๔

๑๕.๒๐

๒๙

อุบลราชธานี

๒๑๒,๔๑๘,๒๐๐

๓๒,๕๖๑,๕๔๙

๑๕.๓๒

๓๐

อุดรธานี

๑๙๗,๕๑๗,๘๐๐

๓๑,๓๑๗,๐๒๕

๑๕.๘๕

๓๑

ราชบุรี

๑๗๕,๒๑๖,๘๐๐

๒๘,๓๒๘,๕๓๓

๑๖.๑๖

๓๒

ระยอง

๒๐๑,๖๕๕,๑๐๐

๓๓,๐๕๖,๓๓๙

๑๖.๓๙

๓๓

พระนครศรีอยุธยา

๑๗๘,๓๕๑,๑๐๐

๒๙,๘๔๙,๘๔๐

๑๖.๗๓

๓๔

แพร่

๑๔๙,๒๓๓,๘๐๐

๒๕,๐๓๖,๗๙๙

๑๖.๗๗

๓๕

กาญจนบุรี

๑๘๘,๑๔๑,๒๐๐

๓๒,๐๕๕,๙๖๒

๑๗.๐๓

๓๖

สุรินทร์

๑๙๙,๖๐๖,๘๐๐

๓๔,๖๙๙,๔๒๙

๑๗.๓๘

๓๗

มุกดาหาร

๑๓๙,๒๘๙,๘๐๐

๒๕,๖๔๙,๔๐๗

๑๘.๔๑

๓๘

เชียงใหม่

๒๒๐,๗๑๗,๔๐๐

๔๐,๘๙๓,๗๘๖

๑๘.๕๒

๓๙

มหาสารคาม

๑๕๓,๘๕๗,๙๐๐

๒๙,๐๐๒,๔๕๓

๑๘.๘๕

๔๐

ตรัง

๑๒๕,๐๐๔,๑๐๐

๒๓,๘๔๘,๕๒๐

๑๙.๐๗

๔๑

สมุทรสาคร

๑๖๒,๗๕๐,๑๐๐

๓๑,๒๔๒,๗๑๒

๑๙.๑๙

๔๒

น่าน

๑๖๐,๑๒๘,๔๐๐

๓๒,๑๔๕,๗๑๕

๒๐.๐๗

๔๓

ยะลา

๑๔๐,๙๒๒,๐๐๐

๒๙,๒๒๔,๖๔๔

๒๐.๗๓

๔๔

ขอนแก่น

๒๓๗,๔๑๙,๑๐๐

๔๙,๖๐๘,๕๙๓

๒๐.๘๙

๔๕

ประจวบคีรีขันธ์

๑๕๘,๕๗๑,๕๐๐

๓๓,๑๙๗,๙๒๖

๒๐.๙๓

๔๖

กาฬสินธุ์

๑๘๒,๓๗๑,๙๐๐

๔๐,๓๙๓,๒๗๒

๒๒.๑๔

๔๗

นครพนม

๑๘๔,๕๑๒,๘๐๐

๔๕,๔๕๑,๖๐๘

๒๔.๖๓

๔๘

อานาจเจริญ

๑๕๓,๔๓๖,๗๐๐

๔๐,๔๐๑,๕๔๐

๒๖.๓๓

๔๙

ชัยนาท

๑๓๔,๕๗๓,๘๐๐

๓๕,๔๘๙,๓๒๑

๒๖.๓๗

๕๐

กระบี่

๑๑๗,๐๔๙,๖๐๐

๓๑,๐๖๗,๐๙๒

๒๖.๕๔

๕๑

หนองบัวลาภู

๑๕๕,๗๓๒,๐๐๐

๔๓,๐๔๖,๘๒๖

๒๗.๖๔

๑๗

๕๒

สงขลา

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(บาท)
๑๘๖,๗๑๑,๙๐๐

๕๓

ลพบุรี

๑๗๒,๖๐๗,๖๐๐

๔๘,๘๓๒,๗๙๗

๒๘.๒๙

๕๔

บุรีรัมย์

๒๑๓,๗๔๙,๓๐๐

๖๑,๑๓๑,๑๗๖

๒๘.๕๙

๕๕

ระนอง

๑๑๑,๕๕๘,๔๐๐

๓๒,๘๕๖,๗๘๑

๒๙.๔๕

๕๖

ตราด

๑๑๐,๗๒๒,๒๐๐

๓๒,๗๖๔,๔๑๘

๒๙.๕๙

๕๗

ลาพูน

๑๔๗,๓๖๘,๙๐๐

๔๗,๔๐๕,๘๙๙

๓๒.๑๖

๕๘

ลาปาง

๑๖๗,๒๑๖,๑๐๐

๕๔,๑๔๗,๘๒๙

๓๒.๓๘

๕๙

อุตรดิตถ์

๑๕๒,๒๐๗,๔๐๐

๕๑,๙๒๔,๐๖๔

๓๔.๑๑

๖๐

หนองคาย

๑๕๘,๙๐๔,๐๐๐

๕๔,๓๖๓,๑๓๕

๓๔.๒๑

๖๑

นครราชสีมา

๒๖๘,๑๒๖,๗๐๐

๙๒,๔๙๕,๓๐๓

๓๔.๔๙

๖๒

ตาก

๑๘๕,๕๓๙,๓๐๐

๖๙,๕๖๔,๖๒๑

๓๗.๔๙

๖๓

สิงห์บุรี

๑๑๒,๙๙๔,๓๐๐

๔๔,๖๙๙,๖๐๕

๓๙.๕๕

๖๔

เลย

๑๖๐,๓๑๔,๖๐๐

๖๓,๕๑๗,๑๘๕

๓๙.๖๒

๖๕

สระแก้ว

๑๕๕,๘๒๕,๗๐๐

๖๒,๗๐๔,๕๐๐

๔๐.๒๔

๖๖

สุโขทัย

๑๕๗,๖๐๗,๙๐๐

๖๔,๕๑๔,๔๙๑

๔๐.๙๓

๖๗

ชัยภูมิ

๑๙๗,๗๑๑,๗๐๐

๘๓,๙๕๔,๘๙๔

๔๒.๔๖

๖๘

อุทัยธานี

๑๔๑,๑๓๗,๕๐๐

๖๐,๑๑๓,๐๑๗

๔๒.๕๙

๖๙

สุพรรณบุรี

๑๘๒,๘๐๒,๒๐๐

๘๐,๖๔๓,๖๓๗

๔๔.๑๑

๗๐

นครปฐม

๑๖๖,๔๐๙,๗๐๐

๗๙,๑๔๗,๔๓๗

๔๗.๕๖

๗๑

สกลนคร

๑๙๙,๘๔๗,๕๐๐

๑๐๒,๖๗๘,๕๒๖

๕๑.๓๗

๗๒

เชียงราย

๒๐๗,๗๔๓,๖๐๐

๑๒๖,๒๓๘,๘๔๐

๖๐.๗๖

๗๓

บึงกาฬ

๑๕๓,๖๓๕,๒๐๐

๙๕,๙๕๗,๕๓๗

๖๒.๔๕

๗๔

อ่างทอง

๑๒๘,๔๕๒,๖๐๐

๘๓,๕๕๐,๗๗๐

๖๕.๐๔

๗๕

สระบุรี

๑๔๔,๗๔๐,๐๐๐

๙๔,๗๙๙,๑๘๙

๖๕.๔๙

๗๖

นครสวรรค์

๑๗๔,๖๗๕,๘๐๐

๑๒๗,๖๑๓,๐๐๑

๗๓.๐๕

๑๒,๗๓๔,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๑๘,๖๗๙,๗๐๒

๒๓.๗๐

ลาดับที่

จังหวัด

รวม (ของจังหวัด)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
๕๒,๐๒๙,๗๔๗

๒๗.๘๖

ร้อยละ

๑๘

๖. ภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) เรียงลาดับผลการเบิกจ่าย
จากน้อยไปมาก
ลาดับที่

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (บาท)
๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
๔,๘๖๑,๗๑๙

ร้อยละ

๑

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒

๒

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

๒๕๘,๐๐๐,๐๐๐

๕,๕๒๗,๔๑๙

๒.๑๔

๓

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๗,๗๔๑,๖๕๒

๒.๓๔

๔

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๑,๑๐๕,๑๘๙

๓.๓๖

๕

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๒,๑๒๑,๑๖๓

๓.๖๗

๖

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑

๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐

๑๒,๓๗๒,๐๓๔

๔.๒๐

๗

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐

๑๓,๐๖๗,๘๑๖

๔.๔๔

๘

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐

๒๒,๑๓๙,๑๖๙

๗.๕๓

๙

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐

๒๒,๗๓๕,๓๐๖

๗.๗๓

๑๐

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๗,๘๖๕,๐๔๕

๘.๔๔

๑๑

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒

๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐

๒๔,๘๙๓,๕๔๔

๘.๔๖

๑๒

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐

๒๙,๑๘๓,๕๗๖

๙.๙๒

๑๓

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑

๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐

๔๕,๙๕๙,๗๔๐

๑๕.๖๓

๑๔

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒

๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐

๕๓,๓๕๑,๒๗๗

๑๘.๑๔

๑๕

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐

๕๖,๓๘๖,๑๐๖

๑๙.๑๗

๑๖

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒

๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐

๕๙,๖๓๙,๕๓๑

๒๐.๒๘

๑๗

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐

๖๙,๒๗๒,๐๔๔

๒๓.๕๖

๑๘

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๘๖,๔๒๐,๑๖๙

๒๖.๑๘

๕,๔๓๖,๐๐๐,๐๐๐

๕๖๔,๖๔๒,๔๙๙

๒๙.๒๔

รวม (ของกลุม่ จังหวัด)

๑.๖๕

จากการติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาจัง หวัด และกลุ่ ม จั งหวัด ในเรื่อ งผลการด าเนิ น
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ
๕๘.๐๘ รองลงมาอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๑ ยังไม่เริ่มดาเนินโครงการ ร้อยละ ๑๐.๑๐
และดาเนิ น การแล้ วเสร็จ ร้ อยละ ๑.๐๑ ส าหรับผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๘๗ รองลงมาอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๙ ยังไม่เริ่มดาเนินโครงการ ร้อยละ ๙.๘๖ และดาเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑.๓๘
ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับผลการ
ดาเนินการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
๑. ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดวางมาตรการจัดทาปฏิทินเร่งรัดการดาเนินงาน และการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ ยั งไม่ แ ล้ ว เสร็ จ รวมทั้ ง มี ม าตรการและแนวทางที่ ส ามารถปรั บ แผนการด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
๑๙

มี ค วามถู ก ต้ อ ง โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อ มทั้ งระบุ ส าเหตุ ที่ โครงการไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้
แล้วเสร็จ/ไม่สามารถดาเนินการได้ ขอให้เน้นในเรื่องการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่เป็นสาคัญ เพื่ อ “บาบัดทุกข์
และ บารุงสุข” ของประชาชนได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งมีมาตรการเร่งรัดโครงการให้ ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามห้วงเวลาที่กาหนด และกาชับให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณได้บันทึกข้อมูลผลการดาเนินงาน
และผลเบิกจ่ายงบประมาณในระบบของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการสารวจ
ตรวจสอบและปรั บ ปรุ งฐานข้ อ มู ล ให้ เป็ น ปั จจุ บั น ตลอดระยะเวลาของโครงการ/กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การ
จนแล้วเสร็จ
๒. โครงการที่ ด าเนิ น การแล้ ว เสร็จ ของจั งหวัด และกลุ่ ม จังหวัด ควรมี การตรวจสอบและ
ประเมินผลของโครงการอย่างสม่าเสมอว่า โครงการที่ได้จัดทาแล้วเสร็จนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไร
หรือโครงการอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อชุมชนอย่างไร และจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไร เมื่อระยะเวลา
ได้ผ่านพ้นไป เพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
๓. ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดยึดถือยุทธศาสตร์/แผนของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ เป็นสาคัญ เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โครงการต่าง ๆ ให้จัดทาโดยยึดยุทธศาสตร์ของจังหวัดเป็นสาคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และสามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดได้อย่างแท้จริง
๔. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ควรนาข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องของการดาเนินโครงการที่ผ่านมา
โดยนาข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขในการจัดทาโครงการในปีงบประมาณถัดไป เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดอีก
และจะต้องพัฒนาการดาเนินโครงการในปีงบประมาณถัดไปให้สาเร็จตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กาหนดไว้
รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์เกิดประโยชน์ต่อประชาชนยิ่งขึ้น



๒๐

ตอนที่ ๔
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และ
จังหวัด ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๗) ผู้ตรวจราชการสานัก
นายกรัฐมนตรี ได้คัดเลือกโครงการเพื่อติดตามประเมินผล รวมทั้งสิ้น ๑๐๖ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการในพื้นที่
กลุ่มจังหวัด จานวน ๑๑ โครงการ และในพื้นที่จังหวัด จานวน ๙๕ โครงการ เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จานวน ๙๖ โครงการ และเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จานวน ๑๐ โครงการ ผลการตรวจติดตามพบว่า เป็นโครงการที่เกิด
ผลสัมฤทธิ์ จานวน ๖๖ โครงการ (ร้อยละ ๖๒.๒๖) เป็นโครงการที่ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ จานวน ๑๔ โครงการ
(ร้อยละ ๑๓.๒๑) เป็นโครงการที่ยังไม่สามารถประเมินผลสัม ฤทธิ์ได้ จานวน ๑๑ โครงการ (ร้อยละ ๑๐.๓๘)
และอยู่ระหว่างการดาเนินการจานวน ๑๕ โครงการ (ร้อยละ ๑๔.๑๕)
ลาดับ

ประเภทผลผลิต

๑

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒

การพัฒนาด้านสังคม

๓

การบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น

จานวน
โครงการ
ที่ประเมินผล
(ร้อยละ)
๖๒
(๕๘.๔๙)
๒๖
(๒๔.๕๓)
๑๘
(๑๖.๙๘)
๑๐๖
(๑๐๐.๐๐)

ผลการประเมิน
เกิด
ไม่เกิด
ยังประเมิน อยู่ระหว่าง
ผลสัมฤทธิ์ ผลสัมฤทธิ์
ไม่ได้
ดาเนินการ
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
๓๙
๗
๖
๑๐
(๖๒.๙๐) (๑๑.๒๙)
(๙.๖๘)
(๑๖.๑๓)
๑๕
๗
๒
๒
(๕๗.๗๐) (๒๖.๙๒)
(๗.๖๙)
(๗.๖๙)
๑๒
๓
๓
(๖๖.๖๖)
(๑๖.๖๗) (๑๖.๖๗)
๖๖
๑๔
๑๑
๑๕
(๖๒.๒๖) (๑๓.๒๑) (๑๐.๓๘) (๑๔.๑๕)

จากการติดตามประเมินผล มีข้อค้นพบว่า โครงการที่ไม่สัมฤทธิ์ผล สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก
๑. หน่ วยงานที่ เสนอโครงการเพื่อขอรับ การสนับ สนุ นงบประมาณตามแผนปฏิบั ติราชการ
ประจาปี ไม่ให้ความสาคัญในการคัดเลือกพื้นที่ดาเนินโครงการที่เหมาะสม เช่น โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้า
บ้านคลองหว้า (จ.สระแก้ว) ผู้รับจ้างไม่สามารถดาเนินการขุดลอกได้เนื่ องจากขุดพบชั้นหินแข็ง โครงการ
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาสุ ข ภาวะของประชาชน กิ จ กรรมก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง สวนสุ ข ภาพชุ ม ชนคลองมะเดื่ อ
(จ.ราชบุรี) ดาเนินการในพื้นที่ห่างไกลจากชุมชน มีประชาชนเข้าใช้บริการเพียงเล็กน้อย โครงการจัดหาน้าดื่ม
สะอาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของประชาชน กิจกรรมวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน (จ.ระนอง)
ดาเนิ น การเปลี่ ย นแปลงแนวท่ อส่ งน้ าจากแหล่ งเดิ มซึ่งมีขนาดใหญ่ และมีป ริมาณน้ าที่ กักเก็บ ไว้มากเป็ น
แหล่งน้าขนาดเล็กที่มีปริมาณน้าน้อยไม่เพียงพอที่จะส่งน้า อีกทั้งมีบางช่วงที่ซ้อนทับกับแนวท่อระบบประปา
ชุมชนที่ยังสามารถใช้การได้ดี ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถใช้น้าได้ เป็นต้น
๒. ขาดแผนงานต่อเนื่องหลังจากดาเนิน โครงการแล้วเสร็จ เช่น โครงการจัดหาน้าดื่มสะอาด
เพื่อยกระดับ คุณ ภาพชีวิตและสุ ขอนามัยของประชาชน กิจกรรมก่อสร้ างโรงเรือนผลิตน้าดื่มเชิงคุณ ภาพ
(จ.ระนอง) ไม่มีการประมาณการค่าใช้จ่ ายในส่วนของการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าที่จะใช้ในการผลิตน้า โครงการ
พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ งอนุ รั ก ษ์ อ่ า งเก็ บ น้ าหมานตอนบน (จ.เลย) ไม่ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น การขี่จักรยานชมเส้นทาง การล่องแพ เป็นต้น
(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ๑)


๒๑

ตอนที่ ๕
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ที่อยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและเมืองชายแดน
และการกาหนด Positioning ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน


ภายใต้การพัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซียนนั้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมักจะได้รับความสนใจ
และกล่าวถึงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากจะนามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคอย่างกว้างขวาง
โดยแนวโน้มการพัฒนาสาคัญอันจะเกิดจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ การจัดระบบและการเพิ่มขึ้น
ของการค้า การลงทุนและการบริการระหว่างประเทศ การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานและขยายตัวของเมือง
การบริหารงานชายแดน การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างใกล้ชิด การเคลื่อนย้ายคน และการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี และการสื่อสาร อย่ างไรก็ดี แม้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกระทรวง
มหาดไทยโดยตรง ในเชิงการขับเคลื่อนหรือดาเนินการให้เป็นไปตามพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ของประเทศไทย
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในฐานะที่ มี ภ ารกิจส าคัญ ในการบริห ารราชการส่ ว นภู มิภ าค การปรับ ตั ว
และเตรียมความพร้อมสาหรับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบที่จะเกิดขึ้นในระดับประเทศ หน่วยงาน พื้นที่
และประชาชนก็ย่อมจะเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันหรือเป็นแรงสนับสนุน ที่จะทาให้การเป็น
ส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทยเป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดประโยชน์สูงสุด จากการศึกษา
พบว่า แนวโน้มโอกาสและผลกระทบต่อกระทรวงมหาดไทยภายใต้อานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มีความท้าทาย
ได้แ ก่ ปั ญ หาความมั่ น คงรู ป แบบใหม่ (Non-traditional Security Issues) การบริห ารงานทางทะเบี ย น
การปรับตัวของการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การค้าชายแดน การประกอบอาชีพของประชาชน
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ความเหลื่อมล้าทางสังคม การขยายตัวของเมือง
ความต้ อ งการด้ านระบบสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ การจั ด การความขั ด แย้ ง การพั ฒ นาภาษา
ต่างประเทศ การสร้างความสั มพั น ธ์ระหว่างประเทศ และการส่ งเสริม ประชาธิปไตยและสิ ท ธิมนุ ษยชน
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ กระทรวงมหาดไทยได้วางกรอบ
การดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) การสร้างความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์
ระดับองค์กร (Organizational Strategic Preparedness Building) ประกอบด้วยกลยุทธ์ คือ การเตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากร การพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการ การปรับเปลี่ยนเชิงนโยบาย ระเบียบ
กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาภาพลักษณ์
องค์กร ๒) การเพิ่มขีดสมรรถนะการบริหารจัดการพื้นที่ (Area-based management) ในฐานะหน่วยงาน
หลั กในการบริห ารราชการส่ ว นภู มิภ าค (Capacity Building for Integrated Regional Administration
and Development) ประกอบด้วยกลยุทธ์ คือ การเสริมสร้างสมรรถนะการบริห ารราชการส่วนภูมิภ าค
และการกระชับ ความร่วมมือระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัดกับภาคส่ วนอื่น ๆ ๓) การยกระดับการบริการ
และอ านวยความเป็ น ธรรมประชาชน (Public Service Quality Upgrading) ประกอบด้ ว ยกลยุ ท ธ์ คื อ
การพัฒนาการบริการประชาชน และการอานวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน เพื่อให้การเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกระทรวงมหาดไทยบรรลุผลสาเร็จ ได้มีการกาหนดให้มีกลไกการขับเคลื่อน
ใน ๓ ระดับ คือ การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและเตรียมความพร้อมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เฉพาะกิจ) การจัดทา
๒๒

แผนปฏิบั ติการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกระทรวงมหาดไทย และการกาหนด
แนวทางการพัฒนาระยะยาวโดยบรรจุในแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘
จากการตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาจั งหวั ด และกลุ่ ม จั งหวั ด ของผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย พบว่า จั งหวั ด และกลุ่ ม จั งหวั ด ได้ มี แ ผนการก าหนด Positioning ของจั งหวั ด และ
กลุ่มจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ดาเนินการพิจารณา ทบทวน วิเคราะห์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ กาหนด Positioning ให้สอดคล้องกันภายในจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับภาค
ตามแนวนโยบายของรั ฐ บาล ให้ เป็ น ไปในทิ ศทางเดีย วกัน เพื่ อ รองรับ ประชาคมอาเซี ยน มีก ารก าหนด
ยุทธศาสตร์สาคัญเพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม
จังหวัดและจังหวัด ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) (รายละเอียด
ปรากฏตามภาคผนวก.๒)
สาหรับในเรื่องการติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่อยู่ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจและเมืองชายแดน และการกาหนด Positioning ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ผู้ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ยึดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาเป็นสาคัญ
มี ก ารทบทวนแผนงาน/โครงการ และจั ด ท าแผนงาน/โครงการให้ ส อดคล้ อ งกั บ จุ ด ยื น ทางยุ ท ธศาสตร์
(Positioning) ให้ชัดเจน โดดเด่น และมีศักยภาพจริง ๆ มีการบูรณาการร่วมกันในระดับกลุ่มจังหวัด ระดับภาค
ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
๑. การเชื่ อ มโยงทางด้ า นกายภาพ โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางบก ทางทะเล ทางอากาศ
เทคโนโลยี (ICT) และพลังงาน เป็นต้น
จากผลการตรวจติ ด ตามดั งกล่ าว ผู้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ มี ข้ อ สั งเกต/
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับผลการดาเนินการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
๑.๑ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ควรมีการบูรณาการแผนงาน/โครงการร่วมกันระหว่างอาเภอ
ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด กลุ่ ม จั ง หวั ด และหน่ ว ยงานระดั บ กรม กระทรวงต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ในด้ า นต่ า ง ๆ
(ด้ า นคมนาคม ในเรื่ อ งของการเชื่ อ มโยงขยายเส้ น ทาง ปรั บ ปรุ ง อ านวยความสะดวก ความปลอดภั ย
ทางคมนาคม ด้านข้อมูลสารสนเทศ ในเรื่องของกฎ ระเบียบ ความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ระบบ
เครือข่ายผู้ให้บริการ/ผู้ประกอบการ องค์ความรู้ ด้านพลังงาน ในเรื่องของพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก
แหล่งพลังงานแหล่งใหม่ การประหยัดพลังงาน ด้านสาธารณสุข ในเรื่องของโรคภัยต่าง ๆ ความทันสมัย
ของเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เป็นต้น)
๑.๒ จั งหวัด และกลุ่ ม จังหวัด ควรมีม าตรการจูง ใจภาคประชาชน ภาคเอกชน ท้ องถิ่ น
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เช่น การลดอัตราภาษีในการลงทุน
เป็นต้น
๒. การเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ เปิดเสรีและอานวยความสะดวกทางการค้า การบริการ
การลงทุน การขนส่ง/โลจิสติกส์ และด่านชายแดน
จากผลการตรวจติ ด ตามดั งกล่ าว ผู้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ มี ข้ อ สั งเกต/
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับผลการดาเนินการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
๒.๑ ให้ จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั งหวั ด ส่ งเสริ ม ให้ ภ าคเอกชนซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยหอการค้ า
สภาอุตสาหกรรมภาค องค์กรพัฒ นาเอกชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ให้ มี
บทบาทสร้างสรรค์ ในการพัฒ นาความเชื่อมโยงอาเซียน เพราะภาคเอกชนมีศักยภาพสู งมาก โดยเฉพาะ
๒๓

มีความสามารถในการพัฒ นาความเป็น มืออาชีพ และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิด
กับ ประชาชนที่ สุ ด รวมทั้ งมีการจั ดทาแผนการวิเคราะห์ ความเสี่ ยง มีการทบทวนจุดอ่อนข้อด้อยต่าง ๆ
พร้ อมทั้ งพั ฒ นาช่ องทางขยายโอกาสให้ ส ามารถสร้างการแข่งขัน ที่ เพิ่ ม ขึ้ น และแก้ ไขปั ญ หาที่ เกิด ขึ้ น ได้
ทันท่วงที ในเรื่องของการอานวยความสะดวก การให้บริการ การลงทุน คุณภาพสินค้า จะต้องพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง
๒.๒ ให้ จั งหวัด และกลุ่ มจังหวัด โดยเฉพาะอาเภอ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ศึกษา
ปรับปรุง พัฒนา เส้นทางการขนส่ง/โลจิสติกส์ ให้มีความสามารถทางการแข่งขัน ทางการค้าการลงทุนของ
ประเทศที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของจังหวัด และระหว่างจังหวัด โดยมีแผนงาน/โครงการที่จะบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒.๓ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่ติดชายแดน ตรวจสอบปรับปรุงในเรื่องของด่านชายแดน
จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนทางการค้า ให้มีการพัฒนาเป็นสากล เช่น รูปแบบ
การบริการ One Stop Service มีอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการจัดทาระบบฐานข้อมูล (ให้มีหน่วยงานหลัก
ที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคง ด้านสาธารณสุข ด้านศุลกากร ด้านพาณิชย์ ด้านเกษตร ตรวจคน
เข้าเมือง และกักกันพืชสัตว์อยู่ในสถานที่เดียวกัน ) ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกาชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับ การผ่ านแดน และด้านความมั่น คง การค้ายาเสพติด การลักลอบเข้าเมือง ดาเนินการอย่างเคร่งครัด
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่องของคนเข้าเมือง โรคระบาด/โรคติดต่อ การนาเข้าและส่งออกสินค้า
๒.๔ การพัฒ นาและยกระดับ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว จุ ดผ่อนปรนทาง
การค้า เป็นด่านสากล ต้องพิจารณาและคานึงถึงความพร้อมของประเทศเพื่อนบ้านด้วย (ต้องมีความพร้อม
ทั้ง ๒ ฝ่าย) เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าด้านการลงทุน
๒.๕ กาหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการวางแผนและกากับดูแลการดาเนินงาน
ณ ด่านพรมแดนให้เป็นระบบและได้ มาตรฐานสากล โดยควรพิจารณาให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลัก
ในการบู รณาการงาน ณ ด่านพรมแดน (มีคณะกรรมการ Border Management Committee ซึ่งอธิบ ดี
กรมศุลกากรเป็นประธานภายใต้ NTFC ของกระทรวงคมนาคม)
๓. การเชื่อมโยงระหว่างกันของประชาชน การท่องเที่ยว การศึกษาและวัฒนธรรม
จากผลการตรวจติ ด ตามดั งกล่ าว ผู้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ มี ข้ อ สั งเกต/
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับผลการดาเนินการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
๓.๑ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส่งเสริมสร้างความเข้าใจอัตลักษณ์ของอาเซียน ความเป็น
หนึ่ งเดีย วของอาเซีย น ทั้งด้านการศึกษา ด้านศิล ปวัฒ นธรรม ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านปฏิ สั มพัน ธ์ที่ ดี
ระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ให้กับภาคราชการ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม
๓.๒ ให้ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อบริการและให้ความรู้ในด้าน
ต่าง ๆ แก่ประชาชน สถานศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
๓.๓ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวตรวจสอบและจัดทา
ป้าย เครื่องหมาย สัญลักษณ์ โดยใช้ภาษาอย่างน้อย ๒ – ๔ ภาษา (ไทย, อังกฤษ, จีน และภาษาประเทศ
เพื่อนบ้าน) ในสถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งให้ศึ กษากฎหมายจราจร ปรับปรุงสภาพถนน เครื่องหมายจราจร
สัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทาง ให้มีมาตรฐานสากล เพื่อลดปัญหาอุบัติภัยทางท้องถนน


๒๔

ตอนที่ ๖
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗


ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีได้ตรวจติดตาม พบว่า จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้มีการ
เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ใน ๒ กรณี คือ
 กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่ไม่มีผลกระทบ
ต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒ นาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้แก่
การเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดโครงการ (กิ จกรรม พื้ นที่ ด าเนิ นโครงการ งบรายจ่าย เป้ าหมายโครงการ และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ) โดยนาเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี
 กรณี การโอนเปลี่ย นแปลงงบประมาณรายจ่ ายของจังหวัด และกลุ่ ม จังหวัด ที่มี ผลกระทบ
ต่ อ แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั งหวั ด และแผนพั ฒ นาจั งหวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด
(นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น) โดยนาเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี และ อ.ก.น.จ.
ด้านแผนและด้านงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว จึงขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
ทั้งนี้ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้รายงานข้อมูลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการให้ผู้ตรวจราชการ
สานักนายกรัฐมนตรีทราบ สรุปได้ดังนี้
๑. กลุ่มจังหวัด
๑.๑ กลุ่ ม จั งหวั ด ที่ ไม่ มี ก ารขอแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงโครงการ จ านวน ๕ กลุ่ ม จั ง หวั ด
คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๘ ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒
๑.๒ กลุ่มจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการต่อ ก.บ.จ./ก.บ.ก. ดังนี้
๑.๒.๑ กลุ่มจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จานวน ๑๐ กลุ่มจังหวัด
คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๖ ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑ และ ๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ และ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑
๑.๒.๒ กลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงการโดยน าโครงการอื่ น ที่ อ ยู่ ใ น
แผนปฏิบัติราชการประจาปี ของกลุ่มจังหวัดมาดาเนินการแทนโครงการเดิม จานวน ๒ กลุ่มจังหวัด คิดเป็น
ร้อยละ ๑๑.๑๑ ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
๑.๓ กลุ่มจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการโดยนาโครงการที่ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดมาดาเนินการแทนโครงการเดิม เสนอต่อ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและงบประมาณ จานวน
๒ กลุ่มจังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ คือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง และกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๒
๒. จังหวัด
๒.๑ จังหวัดที่ไม่มีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ จานวน ๑๔ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ
๑๕.๕๐ ของจั งหวัดทั้ งหมด ได้แก่ จั งหวัด พระนครศรีอยุธ ยา ลพบุ รี นครนายก ระนอง พั งงา ภู เก็ ต
นราธิวาส ปัตตานี ระยอง เลย บึงกาฬ สกลนคร พะเยา สุโขทัย และอุตรดิตถ์
๒.๒ จังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการต่อ ก.บ.จ./ก.บ.ก. ดังนี้
๒๕

๒.๒.๑ จั งหวัดที่ มี การเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ยดโครงการ จานวน ๕๔ จังหวัด
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๗๑.๐๕ ได้ แ ก่ จั งหวั ด ปทุ ม ธานี พระนครศรีอ ยุ ธ ยา ชั ย นาท ลพบุ รี สิ งห์ บุ รี อ่ างทอง
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา สตูล จันทบุรี ชลบุรี ตราด
ระยอง หนองคาย หนองบัวลาภู อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร สกลนคร ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
ยโสธร ศรีสะเกษ อานาจเจริญ อุบลราชธานี นครราชสีมา บุรีรั มย์ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน น่าน
ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาแพงเพชร และนครสวรรค์
๒.๒.๒ จังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการโดยนาโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัดมาดาเนินการแทนโครงการเดิม จานวน ๑๔ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๒
ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กระบี่ มุกดาหาร กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์
ลาปาง ลาพูน ตาก พิษณุโลก และพิจิตร
๒.๓ จังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการโดยนาโครงการที่ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัดมาดาเนิน การแทนโครงการเดิม เสนอต่อ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและงบประมาณ จานวน
๕ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๘ ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ชุมพร ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ และพิจิตร
๓. สาเหตุที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีการเสนอขอเปลี่ยนแปลง
๓.๑ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เสนอต่อ ก.บ.จ./ก.บ.ก.
๓.๑.๑ เปลี่ยนแปลงกิจกรรม เนื่องจาก
- วัสดุก่อสร้างมีราคาสูงขึ้น
- ซ้าซ้อนกับโครงการอื่นในพื้นที่ซึ่งได้ดาเนินการไปแล้ว
- การลงข้ อ มู ล ในระบบ e-Budgeting ของส านั ก งบประมาณมี ค วาม
คลาดเคลื่อน
๓.๑.๒ เปลี่ยนแปลงพื้นทีด่ าเนินโครงการ เนื่องจาก
- พื้นที่เดิมได้รับจัดสรรงบประมาณ จากส่วนราชการอื่น/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้ว
- มีข้อขัดข้องในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- พื้นที่ไม่เหมาะสมกับการดาเนินการ
๓.๑.๓ เปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบ เนื่องจาก มีบุ คลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง
๓.๒ กรณี ที่ มีการเปลี่ยนแปลงโครงการโดยนาโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิ บัติราชการ
ประจ าปี ของจั งหวัดและกลุ่ มจั งหวัดมาดาเนิน การแทนโครงการเดิม เสนอต่อ ก.บ.จ./ก.บ.ก. เนื่องจาก
โครงการเดิมมีความซ้าซ้อนกับโครงการซึ่งได้ดาเนินการอยู่ก่ อนแล้ว จึงเห็นว่าควรเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการ
ที่แก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนซึ่งเห็นว่ามีความจาเป็นเร่งด่วนมากกว่า
๓.๓ กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการโดยนาโครงการที่ไม่ได้อยู่ ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ข องจั งหวัด และกลุ่ ม จั งหวัด มาด าเนิ น การแทนโครงการเดิ ม เสนอต่ อ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและ
งบประมาณ เนื่องจาก โครงการเดิมไม่มีบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะ ตลอดจนไม่สามารถจัดหาวัส ดุ
อุปกรณ์ในการดาเนินการต่อไปได้ บางจังหวัดโครงการใหม่มีความจาเป็นเร่งด่วนมากกว่า อีกทั้งยังสนับสนุน
ตาแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย


๒๖

ตอนที่ ๗
การประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ


จากการตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาจั งหวั ด และกลุ่ ม จั งหวั ด ของผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย พบว่า ส่วนใหญ่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ให้ประชาชนรับทราบหลายช่องทาง โดยมีการใช้ช่องทางตามลาดับ คือ ๑) ประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๒) สื่อสิ่งพิมพ์/แผ่นพับ/เอกสารเผยแพร่/โปสเตอร์ ๓) จัดกิจกรรม/
จัดประชุม ๔) ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม ๕) จัดโครงการฯ ๖) ประชาสัมพันธ์ทางป้ายต่าง ๆ และ ๗) สื่อ
วิทยุ โทรทัศน์

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในเรื่องการประชาสัมพันธ์
แผนพั ฒ นาจั งหวัด และกลุ่ ม จั งหวัดให้ ป ระชาชนรับ รู้รับ ทราบ ผู้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ มี
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับผลการดาเนินการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
๑. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานส่วนราชการ ภาคเอกชน และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้มีการบูรณาการโครงการร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจั งหวัดให้รับรู้รับทราบแผนงาน/
โครงการ และตระหนั กถึงผลการดาเนิ นการ เป้าหมาย และจุดประสงค์ของโครงการ ให้ส าเร็จเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ในช่องทางการประชาสัมพันธ์หรือช่องทางการรับทราบข้อมูลของภาคประชาชนในพื้นที่
มากขึ้น การนาเรื่องแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ให้ประชาชนทราบในคณะกรรมการหมู่บ้าน/ตาบล
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ให้ จั งหวัด และกลุ่ มจั งหวัด เผยแพร่และประชาสั ม พั น ธ์แผนงานโครงการที่ ห น่ วยงาน
ดาเนินการให้ภาคประชาชนรับรู้ รับทราบ อย่างทั่วถึงและหลากหลายช่องทาง


๒๗

ตอนที่ ๘
การแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ของส่วนราชการต่าง ๆ


พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๙ วรรคแรก บัญญัติว่า “ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีหน้าที่ดาเนินการในเรื่องใดและได้รับงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีสาหรับดาเนินการในเรื่องนั้นตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัด ให้ส่วนราชการนั้นแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีมีผลใช้บังคับ”
จากการตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาจั งหวั ด และกลุ่ ม จั งหวั ด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ในประเด็น
การแจ้งการได้รับ จั ดสรรงบประมาณเพื่ อดาเนินการตามแผนพั ฒ นาจังหวัด และกลุ่ มจังหวัด แผนปฏิบั ติ
ราชการประจ าปี ข องจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ของส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ภายใน ๓๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ บังคับใช้ สรุปได้ ดังนี้
๑. สรุปผลการแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการตามแผนพัฒ นาจังหวัด และ
กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ของส่วนราชการต่าง ๆ
๑.๑ จั งหวั ด ที่ ได้ รั บ แจ้ งการได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณฯ ครบทุ ก ส่ ว นราชการ จ านวน
๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง พังงา ระนอง และเชียงใหม่
๑.๒ จังหวัดที่ได้รับแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณฯ แต่ไม่ครบทุกส่วนราชการ จานวน
๔๒ จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด อยุ ธ ยา ชั ย นาท สระบุ รี ลพบุ รี ประจวบคี รี ขั น ธ์ เพชรบุ รี สมุ ท รสงคราม
สมุทรสาคร ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล นครพนม สกลนคร
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อานาจเจริญ อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ลาปาง ลาพูน เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์
๑.๓ จั งหวัด ที่ ไม่ ได้ รั บ แจ้ งการได้ รับ จั ด สรรงบประมาณฯ จ านวน ๑๒ จั งหวัด ได้ แ ก่
จั งหวัดนนทบุ รี ปทุ ม ธานี ฉะเชิ งเทรา นครนายก ปราจีน บุ รี สมุท รปราการ สระแก้ว สิ งห์ บุ รี อ่างทอง
แม่ฮ่องสอน พัทลุง และสุราษฎร์ธานี
๑.๔ จังหวัดที่ไม่มีข้อมูลการแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จานวน ๑๘ จังหวัด ได้แก่
จั งหวัดกาญจนบุ รี นครปฐม ราชบุ รี สุ พ รรณบุ รี จั น ทบุ รี ชลบุ รี ตราด ระยอง บึ งกาฬ เลย หนองคาย
หนองบัวลาภู อุดรธานี มุกดาหาร กาแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี
๒. กรณี ไ ด้ รั บ แจ้ ง การได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณฯ จั ง หวั ด ได้ ป ระสานส่ ว นราชการเพื่ อ
ต่อยอดการดาเนินโครงการให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับตาแหน่งการพัฒ นา รวมทั้งเพื่อลดความซ้าซ้อน
ในการดาเนินการ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงประสิทธิผลและการตอบสนองถึงประโยชน์ของประชาชน
ในพื้นที่ และได้นาปัญหาอุปสรรคมาวิเคราะห์เพื่อกาหนดแนวทางส่งเสริมและพัฒนา รวมถึงต่อยอดโครงการ
เพื่อเสนอในคาของบประมาณในปีต่อไปด้วย
๓. กรณีไม่ได้รับแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จังหวัดได้ดาเนินการ ดังนี้
๓.๑ เน้ น ย้ าให้ หั ว หน้ าส านั กงานจังหวัดส าเนาหนังสื อโครงการที่ด าเนิน การในจังหวัด
ทั้งหมดนาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อจะได้เห็นภาพในองค์รวมทั้งหมด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหาร
ราชการจังหวัดในภาพรวมต่อไป
๒๘

๓.๒ จัดทาหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณ
กรณี แ ผนงาน/โครงการ ได้รั บ จั ด สรรงบประมาณจากส่ ว นกลางและดาเนิ น การในพื้ น ที่ เพื่ อ ขับ เคลื่ อ น
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด เพื่อประโยชน์ต่อการบูรณาการ และการติดตาม
ความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการกาหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดต่อไป
๓.๓ มอบหมายให้ ส านั ก งานจั งหวั ด ประสานความร่ ว มมื อ กั บ ส านั ก งานคลั งจั งหวั ด
ในการตรวจสอบการได้รับจัดสรรงบประมาณฯ ของส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการติดตามผลการดาเนินงาน
รวมทั้งรายละเอียดการดาเนินงานที่ผ่านคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด
๓.๔ กระตุ้น เร่งรัดส่ วนราชการต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ และการประชุมประจาเดือนของจังหวัด
๓.๕ ตรวจสอบจากระบบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (www.padme.moi.go.th) ซึ่งเป็นระบบที่กระทรวงมหาดไทยจัดทาขึ้น
เพื่อช่วยให้ระบบการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุม คุ้มค่า ทันสมัย ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายได้เป็น
จานวนมาก


๒๙

ตอนที่ ๙
ผลการทบทวนและปรับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)


จากการตรวจติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของ
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ในประเด็นการทบทวนและปรับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) พบว่า จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ทบทวนและปรับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๔ ปี ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ ๑๑ ทิ ศทางการพัฒ นาภาคในระยะแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ
ยุทธศาสตร์รายสาขา และนโยบายความมั่นคงของชาติ รวมทั้งศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหา และความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีวัตถุป ระสงค์ให้แผนพัฒ นาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นแผนที่มุ่งเน้น
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบองค์รวม ที่ต้องครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการลดความเหลื่อมล้า ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาครั ฐ และสอดคล้ องกั บ ต าแหน่ งการพั ฒ นา (Positioning) ของจังหวัด โดยน าเกณฑ์ ค่าเฉลี่ ย ตั ว ชี้วัด
ของประเทศมาเปรีย บเทียบกับตัวชี้วัด ของจังหวัด และกลุ่ มจังหวัด และนาตัวชี้วัดที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่ส่ งผล
ต่อการพัฒ นาจังหวัดมาทบทวนตามมิติการพัฒ นาตามยุทธศาสตร์ประเทศ แล้ววิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และข้อจากัดของจังหวัด เพื่อจัดลาดับความสาคัญของการพัฒนาจังหวัด รวมทั้งแผนงาน/โครงการ
ซึ่งหลายจังหวัดได้จัดลาดับ ความสาคัญของแผนงาน/โครงการ เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว แต่บางจังหวัดยังไม่มีการจัดลาดับความสาคัญของแผนงาน/
โครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการจากหน่วยงานที่เสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้จัดทาแผนงาน/โครงการ
ตามแผนพัฒนาจังหวั ดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดดังกล่าว มุ่งหวังเพื่อ
ผลั ก ดั น /ฉุ ด ตั ว ชี้ วั ด ในมิ ติ ด้ านที่ มี ค่ า ต่ ากว่าค่ าเฉลี่ ย ของประเทศ ให้ ผ่ า นเกณฑ์ ที่ ก าหนด หลายจั งหวั ด
จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น จากหน่ ว ยงานและเจ้ าภาพผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ านต่ าง ๆ มี ก ารจั ด เวที
ประชาคมรับ ฟังความคิดเห็น เพื่อทบทวนปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยศึกษาปัญหาความ
ต้องการของประชาชนจากแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๔ ปี ฉบับเดิม (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) และฉบับ
ก่อนหน้ า โดยใช้แบบสอบถามและเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้สอบถามเพื่อเสนอปัญหาและความต้อ งการ
และน าผลการส ารวจดังกล่ าวประกอบกับ ข้อมูล การวิเคราะห์ ศั กยภาพด้านเศรษฐกิจ สั งคม ทรัพ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัด นาไปวิเคราะห์ SWOT
Analysis ให้ มี ค วามครอบคลุ ม และสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศและต าแหน่ งการพั ฒ น าจั ง หวั ด
(Positioning) โดยบู รณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อให้ เกิด
การขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบและลดความซ้าซ้อนของการดาเนินงานต่อไป
จากการตรวจติ ด ตาม บางจังหวัดรายงานว่า ตั ว ชี้ วัดที่ ส านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยของประเทศนั้น ไม่สอดคล้องกับข้อมูล
พื้นฐานตัวชี้วัดที่จังหวัดจัดเก็บเอง ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการประเมินและการวิเคราะห์ปัญหาของ
จังหวัด


๓๐

ตอนที่ ๑๐
ความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ
เกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ


ผู้ ตรวจราชการส านั กนายกรัฐ มนตรี ได้รับ ข้อคิดเห็ น และข้อเสนอแนะจากภาคส่ ว นต่ าง ๆ
เกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ สรุปได้ดังนี้
๑. ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด ควรมีการประสานงานและ
บูรณาการร่วมกันให้ใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อให้โครงการ/กิจกรรม ของแต่ละหน่ วยงาน ไม่เกิดความซ้าซ้อนกัน
และช่วยส่งเสริมต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
๒. ควรให้ความสาคัญกับหมู่บ้านและตาบล รวมทั้งกลุ่มองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วม ในการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
มากขึ้น เพื่อจะได้แผนงาน/โครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยอาจจัด
ให้มีการทาประชาคมก่อนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม รับรู้
ติดตาม และตรวจสอบ
๓. ควรน าข้อมูล ตามแผนชุมชนมาประกอบการจัดทาแผนพัฒ นาจังหวัดและกลุ่ มจังหวัด
ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
๔. การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด ยังไม่มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัดเท่าที่ควร
จึงควรมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนกาหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าหมายรองอื่น ๆ รวมทั้งใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง และให้คน
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เพื่อให้เป็นการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืนต่อไป
๕. ควรมีการกระจายการจัดทาแผนพัฒนาออกเป็นแต่ละองค์กร เช่น แผนพัฒนาภาคประชาชน
แผนพัฒ นาภาคองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น แผนพัฒ นาภาคธุรกิจเอกชน และนาแผนพัฒ นาแต่ล ะภาค
มาบู ร ณาการเป็ น แผนพั ฒ นาจั งหวั ด ซึ่ งจะท าให้ จั งหวัด มองเห็ น ความต้ อ งการและทิ ศ ทางการพั ฒ นา
ในภาพรวม
๖. ควรเปิ ด รั บ แผนของสภาองค์ ก รภาคประชาชนมาบรรจุ ไว้ ในแผนพั ฒ นาจั งหวัด และ
กลุ่มจังหวัด
๗. ควรเปิ ด โอกาสให้ ทุ ก หน่ ว ยงานและองค์ ก รต่ าง ๆ ได้ เสนอแนะข้ อ บกพร่ อ งจากการ
ดาเนินงานตามแผนในปีที่ผ่านมา เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มมาตรการที่รัดกุมทั้งในด้านบุคลากรและ
งบประมาณในปีถัดไป
๘. ควรเปิดช่องทางการรับทราบแผน/แสดงความคิดเห็น ผ่านระบบ IT/แบบสอบถามส่งตรง
ถึงกลุ่มต่าง ๆ/สายด่วน
๙. ควรให้มีการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคประชาชน และเพิ่มจานวนตัวแทนที่จะเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ
๑๐. หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดควรให้ความสาคัญในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด โดยไม่ส่งเจ้าหน้าที่หรือผู้แทนเข้าร่วมในการประชุมจัดทาแผนฯ แทน เนื่องจากเจ้าหน้าที่
หรือผู้แทนดังกล่าวขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนฯ ส่งผลให้ได้แผนฯ ที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
๓๑

๑๑. ควรประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ป ระชาชนและภาคเอกชน ได้ รับ ทราบขั้ น ตอนการจั ด ท าแผน
การดาเนินงานตามแผน และทิศทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๑๒. ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์/แนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเปิด
โอกาสให้ภาคประชาสังคมสามารถขอใช้งบประมาณในการบริหารงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มาดาเนินการ
ในการจัดเวที/กระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๑๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ควรจัดทาป้ายแสดงรายละเอียดโครงการตลอดจนแจ้ง
หน่วยงาน/ประสานประชาชน เพื่อให้ ทราบถึงการเข้าไปดาเนินโครงการในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการติดตาม สอดส่อง การดาเนินโครงการ
๑๔. ควรมีการติดตามประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง และนาผลการประเมินมาประกอบการ
พิจารณาอนุมัติโครงการในปีถัดไป
๑๕. ในการเสนอโครงการผ่าน ก.บ.จ. ควรมีการเสนอรายละเอียดกิจกรรมไปพร้อมกันด้วย
เนื่ อ งจากเมื่ อ มี เพี ย งชื่ อ โครงการ หลั ก การและเหตุ ผ ล และวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ดี มี ค วามสมเหตุ ส มผลหรื อ
สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ แต่ เมื่อดาเนินการจริงกลับพบว่าโครงการไม่มีประสิทธิภาพและไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน



๓๒

ตอนที่ ๑๑
ปัญหาอุปสรรค


ในการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ทั้งจากการรับฟัง
รายงานและตรวจติดตามในพื้นที่ ผู้ตรวจราชการสานักนายกรั ฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ได้พบปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดังนี้
๑. ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
๑.๑ การได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า เป็นเหตุให้ไม่สามารถดาเนินการตามแผนงาน/
โครงการได้ทันภายในปีงบประมาณ สาหรับการโอนงบประมาณของกลุ่มจังหวัดให้แก่จังหวัด/ส่วนราชการ
ล่ า ช้ า เนื่ อ งจากสถานการณ์ ท างการเมื อ ง มี ม วลชนเข้ า ปิ ด ล้ อ มศาลากลางจั ง หวั ด ท าให้ ไม่ ส ามารถ
โอนงบประมาณผ่านระบบ Terminal ซึง่ จะต้องดาเนินการที่สานักงานเท่านั้น
๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ/มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ในหลักเกณฑ์/
กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดแผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๑.๓ ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบและการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP มีขั้นตอนปฏิบัติ
ที่ซับ ซ้อน และมีข้อจ ากัดในการทางานผ่ านทางอินเตอร์เน็ต จึงทาให้ ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการเบิกจ่าย และการใช้ระบบ e-GP ทาให้
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
๑.๔ การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด เนื่องจาก
๑.๔.๑ การด าเนิ น โครงการและการเบิ ก จ่ ายงบประมาณของบางจั งหวั ด และ
กลุ่มจังหวัด ไม่เป็นไปตามแผนงานและต่ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนดไว้ เนื่องมาจากหลายสาเหตุ อาทิ
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ทั้งที่มีผลกระทบและไม่มีผลกระทบ
ต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๑.๔.๒ ส่ ว นราชการที่ ได้ รั บ จั ด สรรเงิ น งบประมาณตามโครงการ ไม่ ด าเนิ น การ
ตามรายการที่ได้รั บ อนุ มั ติตามโครงการ มีการเปลี่ ยนแปลงแก้ไขรายการ เอกสารการเบิก จ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน จะต้องส่งเอกสารกลับไปให้ส่วนราชการแก้ไขให้ถูกต้อง
๑.๔.๓ ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ เมื่อมีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว ไม่ส่ง
เอกสารข้ อ มู ล หลั ก ผู้ ข ายให้ จั งหวั ด ด าเนิ น การสร้า งข้ อ มู ล หลั ก ผู้ ข ายเพื่ อ ได้ รับ การอนุ มั ติ จ ากคลั ง ก่ อ น
ทาให้ ไม่สามารถเบิ กจ่ ายเงิน ได้ บางส่ วนราชการก่อหนี้ผู กพันล่ าช้าไม่เป็นไปตามแผน ทาให้ ต้องกันเงิน/
ขยายเวลาเบิกจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปี
๑.๔.๔ มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา และการขอขยายเวลาเบิกจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปี
บ่อยครั้ง ซึง่ จังหวัดไม่สามารถแก้ไขได้ จะต้องส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางแก้ไข PO ในระบบ GFMIS ให้
๑.๔.๕ ความไม่ พ ร้ อ มของโครงการอั น อาจเกิ ด จากกระบวนการจั ด ท าโครงการ
ของหน่วยปฏิบั ติในพื้นที่ที่มีระยะเวลาจากัด รวมทั้งขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๑.๔.๖ หลายโครงการประสบปัญหาเรื่องความไม่พร้อมของสถานที่ดาเนินโครงการ
เช่น ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ จึงทาให้ไม่สามารถดาเนินงานโครงการได้ บางโครงการที่เป็นงบลงทุน
๓๓

ประสบปั ญ หาแบบแปลนซึ่ งไม่ ส อดรั บ กั บวงเงินงบประมาณที่ ไม่ เพี ยงพอ/ไม่ ส อดคล้ องกั บค่ าใช้ จ่ ายจริ ง
ในปัจจุบัน
๑.๕ การแทรกแซงในระหว่ า งกระบวนการพิ จ ารณางบประมาณ ท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลง โครงการซึ่งอาจไม่สนองตอบยุทธศาสตร์ของจังหวัด ประกอบกับ งบประมาณที่จัดสรรให้กับ
จั งหวัด และกลุ่ ม จั งหวั ด มีจ านวนไม่ ม ากนั ก ท าให้ ไม่ส ามารถที่ จ ะผลั ก ดัน โครงการขนาดใหญ่ ที่ ส ามารถ
ตอบสนองนโยบาย ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดให้ประสบผลสัมฤทธิ์ได้
๑.๖ อานาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการไม่คล่องตัว ตามประกาศคณะกรรมการ
นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูร ณาการ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ บางครั้งส่งผล
ให้ เกิ ด ความล่ าช้ าในการด าเนิ น โครงการ (เดิ ม อยู่ ในอ านาจของหั ว หน้ า ส่ ว นราชการในการอนุ มัติ แ ก้ ไข
เปลี่ยนแปลงโครงการ ตามระเบียบบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีความคล่องตัวกว่า)
๑.๗ แนวทางปฏิบัติในการโอนทรัพย์สินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่ได้มาจากการดาเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ยังไม่ชัดเจน บางจังหวัด และกลุ่มจังหวัดไม่มี
การบั น ทึ กบั ญ ชี การโอนทรั พ ย์ สิ น ของจังหวัด และกลุ่ ม จั งหวัด จึ งไม่ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรัพ ย์ สิ น
ที่ได้มาอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ไม่มีห น่ วยงานรับผิ ดชอบในการดูแลบารุงรักษา ตลอดจนการป้องกันการทุจริต
ในทรัพย์สินนั้นด้วย
๑.๘ แผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งมาจากความต้องการ
ของประชาชนในระดับ พื้น ที่และเป็ น ภารกิจโดยตรงของกรม/กระทรวง ที่จังหวัดเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากกรม/กระทรวง ยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร ทาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
๑.๙ การมอบอานาจเกี่ยวกับการพัสดุและการบริหารงบประมาณแทนกลุ่มจังหวัด โครงการ
ที่ดาเนินการในพื้นที่คาบเกี่ยวที่ต้องดาเนินการในพื้นที่แต่ละจังหวัด กาหนดให้มอบอานาจให้จังหวัดที่เป็น
ที่ ตั้ งของกลุ่ ม จั งหวั ด (OSM) อาจท าให้ ก ารจั ด หาพั ส ดุ แ ละการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณกิ จ กรรมโครงการ
ไม่คล่องตัวเท่าที่ควร
๑.๑๐ การใช้ เงิน เหลื อ จ่ ายจากการด าเนิ น โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
ของจั งหวั ด และกลุ่ ม จั งหวัด ไม่ ส ามารถน าไปด าเนิ น โครงการใหม่ ห รื อ โครงการฉุ ก เฉิ น จ าเป็ น เร่งด่ ว น
หรือโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้
๑.๑๑ การจัดทาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ที่จะดาเนินโครงการลงสู่พื้นที่ของจังหวัด
ทั้งในส่วนของ Function (ส่วนกลาง : กระทรวง กรม) Area (ส่วนภูมิภาค : หน่วยงานในระดับจังหวัด)
และ Local (ส่วนท้องถิ่น) ยังมีลักษณะต่างหน่วยต่างทาตามภารกิจที่รับผิดชอบ ยังขาดการบูรณาการและ
นาข้อมูลในส่วนของการใช้ประโยชน์ร่วมกันมาบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อต่อยอด หรือเติมเต็มในส่วนที่ขาด
ให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของแผนงาน/โครงการ และงบประมาณที่ลงไปในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิผล
๑.๑๒ อัตรากาลั งเจ้ าหน้ าที่ ในส่ ว นของส านั ก งานจังหวัด มีจ ากั ด ไม่ เพี ยงพอต่อ ระบบ
การรายงานผลการดาเนินการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีหลายระบบ
๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๒.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด เนื่องจาก
๒.๑.๑ โครงการที่ ไ ม่ ผ่ า นการพิ จ ารณาอนุ มั ติ ซึ่ ง เป็ น ความต้ อ งการของพื้ น ที่
จ าเป็ น ต้อ งดาเนิ น การเพื่ อ แก้ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้อนของประชาชน ทางส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงานต้ อ ง
๓๔

ปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเห็นถึงความสาคัญและความจาเป็นในการ
ดาเนินโครงการ ทาให้จังหวัดต้องเสนอ ก.น.จ. เพื่อพิจารณาทบทวนอนุมัติโครงการที่ต้องการดาเนินการ
๒.๑.๒ การปรับลดงบประมาณหรือปรับลดปริมาณงานเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กั บ ลั ก ษณะงานและงบประมาณที่ ได้ เสนอ การขอเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ ด าเนิ น โครงการ และการเปลี่ ย น
รายละเอียดกิจกรรมโครงการ แต่ได้รับ การอนุมัติจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก./อ.ก.น.จ. ล่ าช้า จึงทาให้ โครงการ
ของจังหวัดไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณได้
๒.๑.๓ ความขัด แย้งของกลุ่ มบุ คคลผู้ มี อิท ธิพ ลหวังผลประโยชน์ จากการบริห าร
จัดการงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจั งหวัด ซึ่งมีความคิดเห็นไม่ตรงกันทางด้านการบริหารจัดการ
แผนงาน/โครงการของจังหวัดเข้ามาแทรกแซง ทาให้ผลการดาเนินงานหรือผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
เป้าประสงค์
๒.๑.๔ ความซ้าซ้อนของพื้นที่ดาเนินโครงการ โดยเฉพาะโครงการแหล่งน้า ทาให้
ต้ อ งขอเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ ด าเนิ น การจาก ก.บ.จ. และขอท าความตกลงกั บ ส านั ก งบประมาณในการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ ทาให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินการ
๒.๑.๕ กรณี ได้รับ ผลกระทบจากลมมรสุ ม เกิดปัญ หาอุท กภัย และภัยธรรมชาติ
สร้างความเสียหายในพื้นที่เป็นจานวนมาก ทาให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ และการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) จึงทาให้เกิดความล่าช้า
ในการดาเนินโครงการ
๒.๑.๖ การจั ดซื้ อจัดจ้างต้อ งดาเนิ นการผ่ านระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ ภ าครัฐ /ระบบ
e-GP ซึ่ ง ในช่ ว งเหตุ ก ารณ์ ชุ ม นุ ม ทางการเมื อ งที่ ก ระทรวงการคลั ง ได้ ป ร ะสบปั ญ หาระบบงานล่ ม
หน่ วยดาเนิ น งานจึงไม่ส ามารถเข้าใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งไม่ส ามารถติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่
กรมบั ญ ชี ก ลาง/ผู้ ดู แ ลระบบ เพื่ อ สอบถามวิ ธี ก ารแก้ ไขปั ญ หา/อุ ป สรรค หรื อ แนวทางการด าเนิ น งาน
ด้วยวิธีการอื่น
๒.๒ การพิจารณาโครงการฯ ของ อ.ก.น.จ. หรื อคณะทางานฯ เพื่อจัดสรรงบประมาณ
จังหวัด ไม่พิจารณาให้เป็นไปตามลาดับความสาคัญและความต้องการของจังหวัด ที่จังหวัดได้จัดเรียงลาดับ
ความสาคัญไว้ จึงทาให้โครงการสาคัญของจังหวัดหลายโครงการไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และต้อง
เปลี่ยนแปลงงบประมาณภายหลังจากการได้รับจัดสรรงบประมาณ
๒.๓ ขาดการเตรียมความพร้อมในการดาเนินงาน บางโครงการยังไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้าง
ต่อหน่ ว ยงานเจ้าของพื้น ที่ไว้ ล่ วงหน้ าก่อนการอนุมัติโครงการ และบางโครงการมีการเปลี่ ยนแปลงพื้น ที่
ดาเนินการ ทาให้การดาเนินงานล่าช้า และการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
๒.๔ การด าเนิ น การในหลาย ๆ เรื่อ ง ที่ เป็ น ระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ /ข้ อ มู ล รายงานของ
ส่ วนกลางจะแบ่ งแยกส่ ว นราชการในความรับ ผิ ดชอบ ซึ่งท าให้ เกิ ดความซ้าซ้อ น เป็น การเพิ่ มภาระงาน
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เช่น ระบบ e-Budgeting (การจัดทางบประมาณ) ระบบรายงานแผนและผล
การปฏิบัติงาน (รวมถึงการปรับแผนด้วย) ระบบการรายงานผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี
ระบบการติดตามความก้าวหน้าโครงการของ สานักงาน ก.พ.ร. สานักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย
เป็นต้น ซึ่งทาให้ไม่เกิดความคล่องตัวในการดาเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
๒.๕ การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี กาหนดให้จัดทาล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ ปี ทาให้
การดาเนินการตามแผนไม่สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการเร่งด่วนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
เนื่ องจากสถานการณ์ ได้เปลี่ ย นแปลง โดยเฉพาะต้นทุนทางเศรษฐกิจ เช่น วัส ดุก่อสร้าง วัส ดุ การเกษตร
อาจเป็ น ราคาที่ สู ง ขึ้ น จากที่ ป ระมาณการไว้ เบื้ อ งต้ น ส่ ง ผลให้ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นปริ ม าณ
หรื อ รายการเพื่ อ ให้ อ ยู่ ภ ายในกรอบงบประมาณที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ แ ละสามารถด าเนิ น การได้ ประกอบกั บ
๓๕

เหตุการณ์ ความไม่ส งบในพื้ นที่ ๓ จั งหวัดชายแดนภาคใต้ ทาให้ การดาเนินโครงการไม่ เกิดประสิ ทธิภ าพ
เท่าที่ควร
๒.๖ เจ้ า หน้ าที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบโครงการและผู้ จั ด การโครงการยั งขาดองค์ ค วามรู้ในการ
ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่บางหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทาให้
การดาเนินโครงการขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้ เกิดปัญหาต่อการจัดทาแผนพัฒ นาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๒.๗ หน่วยดาเนินงานส่วนใหญ่ประสบปัญหาการโยกย้ายของเจ้าหน้าที่โครงการ ทาให้
การดาเนินงานไม่มีความต่อเนื่องและผลการดาเนินงานล่าช้า
๒.๘ บางส่วนราชการให้ความสาคัญกับการดาเนินโครงการระดับกรม/กระทรวงต้นสังกัด
เป็นหลัก และให้ความสาคัญในการขับเคลื่อนโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในลาดับสุดท้าย
๒.๙ ความไม่เป็นอิสระจากนักการเมือง หลายพื้นที่โครงการได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แผนงาน/โครงการ พื้นที่จัดทาโครงการ งบประมาณโครงการ ก็เพราะกลุ่มบุคคลเหล่านี้ ทาให้เป็นปัญหา
ในการบริหารจัดการโครงการอย่างมาก จึงเป็นผลทาให้ไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่ได้วางไว้



๓๖

ตอนที่ ๑๒
ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาดาเนินการในระดับนโยบาย


จากการติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และปัญหา
อุ ปสรรคที่ พบในการบริ หารงานจั งหวัดและกลุ่ มจั งหวั ดแบบบู รณาการ ผู้ ตรวจราชการส านั กนายกรัฐมนตรี
และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มีข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาในการกาหนดนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดังนี้
๑. ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
๑.๑ แนวทางปฏิบัติในการโอนทรัพย์สินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังมีความแตกต่างกัน
บางจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่มีการบันทึกบัญชีการโอนทรัพย์สิ นของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไว้อย่างชัดเจน
จึงก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ จากทรัพย์สินไม่คุ้มค่า ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลบารุงรักษาทรัพย์สิ น
ซึ่งส่งผลต่อการจัดตั้งงบประมาณเพื่อมาปรับปรุงหรือซ่อมบารุงเมื่อเสื่อมสภาพ กระทรวงมหาดไทย ควรเน้นย้า
ให้ จั งหวั ด และกลุ่ ม จั งหวั ด ด าเนิ น การตามแนวทางการบั น ทึ ก บั ญ ชี ก ารโอนทรัพ ย์ สิ น ของจั งหวั ด และ
กลุ่มจังหวัด ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รวมทั้ง
จั ด ท าคู่ มือ และชี้แ จงแนวทางการปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บ การบริห ารจัด การทรัพ ย์ สิ น ที่ ได้ ม าจากการใช้ จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ชัดเจนแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๑.๒ การดาเนิ น โครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของบางจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ไม่เป็ น ไปตามแผนงานและต่ากว่าเป้ าหมายที่รัฐ บาลกาหนดไว้ เนื่องมาจากหลายสาเหตุ อาทิ การโอน
เปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ า ยของจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ทั้ ง ที่ มี ผ ลกระทบและไม่ มี ผ ลกระทบ
ต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ความไม่พร้อม
ของโครงการ ความไม่พร้อมของผู้ รับ จ้างในพื้นที่ ผู้ รับจ้างขาดสภาพคล่ องทางการเงิน ทาให้ การดาเนิ น
โครงการล่าช้า สานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ ก.น.จ. ควรได้มีการศึกษา วิเคราะห์ และ
กาหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในปีงบประมาณต่อไป เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดมีประสิทธิภาพและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมได้
๑.๓ การใช้ เงิ น เหลื อ จ่ า ยจากการด าเนิ น โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ไม่สามารถนาไปดาเนินโครงการใหม่หรือโครงการฉุกเฉิน จาเป็นเร่งด่วน หรือ
โครงการแก้ไขปั ญ หาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้ ก.น.จ. ควรกาหนดหลั กเกณฑ์การใช้จ่ าย
งบประมาณ โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด สามารถนาเสนอ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. พิจารณาให้ จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดนางบประมาณเหลือจ่ายไปใช้เพื่อดาเนินโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วน หรือโครงการแก้ไข
ปั ญ หาความเดื อดร้ อ นของประชาชนในพื้ น ที่ ได้ โดยไม่ จาเป็ น ต้ อ งอยู่ ในแผนปฏิ บั ติ ราชการฯ เนื่ องจาก
หากพิจารณาให้ทาเฉพาะที่ปรากฏใน Y2 บางครั้งเงินเหลือจ่ายมีจานวนไม่เพียงพอที่จะจัดทาโครงการ Y2 ได้
๑.๔ ก.น.จ. ควรปรั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ในการบริ ห ารงบประมาณจั งหวั ดและ
งบประมาณกลุ่มจังหวัด โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) มีอานาจในการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ เพื่อให้ เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้ เป็นไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว และบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์จังหวัด
๑.๕ การเปลี่ยนแปลงโครงการหรือการใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดเนื่องจากไม่มี
โครงการตามแผนปฏิบั ติราชการประจาปีที่เหมาะสม จึงต้องนาโครงการอื่นนอกเหนือจากโครงการตาม
๓๗

แผนปฏิบัติราชการประจาปีมาดาเนินการ ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเหลือจ่ายเป็นไปอย่างคุ้มค่า
เกิดประโยชน์สู งสุด และเป็ นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง เห็ นควรให้ ก.น.จ.
พิจารณาทบทวนประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริห ารงานจังหวัดและกลุ่ มจังหวัดแบบบูรณาการ
เรื่องการกาหนดหลั กเกณฑ์ และวิธีป ฏิบัติในการบริห ารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่ มจังหวัด
ให้ครอบคลุม โดยเพิ่มข้อความ ดังนี้
ข้อ ๑ (๒) การเปลี่ยนแปลงโครงการโดยนาโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ข องจั ง หวั ด หรื อ แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด หรื อ แผนพั ฒ นาจั งหวั ด ๔ ปี
มาดาเนินการแทนโครงการเดิม
ข้อ ๖ การใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่ดาเนินการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการแล้ว ให้นาความในข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ มาใช้โดยอนุโลม หรือ
สามารถนาโครงการอื่นที่อยู่ในแผนพัฒนาจั งหวัด ๔ ปี มาดาเนินการได้ตามที่ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. เห็ นชอบ
๑.๖ ประกาศ ก.น.จ. เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ
จังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด กาหนดว่าหากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ที่ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ จะต้องให้ ก.บ.จ. ให้ความเห็นชอบ และที่กระทบ ต่อแผนปฏิบัติ
ราชการฯ จะต้องให้ ก.บ.จ. เห็นชอบและเสนอเรื่องให้ อ.ก.น.จ. พิจารณาอนุมัติ ทาให้กระบวนการอนุมัติ
โครงการเกิดความล่าช้า เป็นปัญหาต่อการบริหารงบประมาณของจังหวัด เห็นควรให้ ก.น.จ. พิจารณาทบทวน
การบริ หารงบประมาณตามระเบี ยบว่ าด้ วยการบริ หารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่ งจะ ท าให้ ก ารบริ ห าร
งบประมาณของจังหวัดมีความคล่องตัวมากขึ้น
๑.๗ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ลงวันที่
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ผู้ปฏิบัติยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ขาดความชัดเจน ในข้อ ๑ (๑) ได้กล่าวถึงการ
เปลี่ย นแปลงรายละเอียดโครงการที่ไม่ถือว่ามีผลกระทบต่อแผนปฏิ บัติราชการประจาปี ของจังหวัด และ
กลุ่ ม จั งหวัด และแผนพั ฒ นาจั งหวัด และกลุ่ ม จังหวัด ได้ แก่ กิจ กรรม พื้ น ที่ ด าเนิ น โครงการ งบรายจ่ าย
เป้าหมายโครงการ และหน่วยงานรับผิดชอบ จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานผิดพลาด ล่าช้า หรือผิ ดพลาดในการ
บริ ห ารจั ด การแผนงาน/โครงการ ในเรื่ อ งนี้ ส านั ก งาน ก.พ.ร. จึ งควรก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ พ ร้อ มทั้ ง
ยกตั ว อย่ างให้ ชั ดเจน และควรจั ด ให้ มี ก ารซั กซ้ อ มแนวทางปฏิ บั ติ หรือ ชี้แ จงค าจากั ด ความที่ กาหนดไว้
ในประกาศอย่างชัดเจน แก่บุ คลากรในแต่ล ะส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อให้ มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน อาทิ
การเปลี่ยนแปลงเป้าหมายจากการก่อสร้างถนนลูกรังไปก่อสร้างถนนลาดยาง ในบริเวณเดิม และระยะทาง
เท่ า เดิ ม หรื อ การเปลี่ ย นแปลงเป้ า หมายจากก่ อ สร้า งถนนลู ก รังไปก่ อ สร้างถนนลาดยางในบริเวณเดิ ม
งบประมาณเท่าเดิม แต่ระยะทางน้อยลง จะเป็นอานาจของ ก.บ.ก./ก.บ.จ. หรือ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้าน
งบประมาณ
๑.๘ การจัดทาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ที่จะดาเนินโครงการลงสู่พื้นที่ ของจังหวัด
ทั้งในส่วนของ Function (ส่วนกลาง : กระทรวง กรม) Area (ส่วนภูมิภาค : หน่วยงานในระดับ จังหวัด) และ
Local ส่วนท้องถิ่น) ยังมีลักษณะต่างหน่วยต่างทาตามภารกิจที่รับผิดชอบ ยังขาดการบูรณาการและนาข้อมูล
ในส่วนของการใช้ประโยชน์ร่วมกันมาบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อต่อยอด หรือเติมเต็มในส่วนที่ขาดให้เกิด
การพั ฒ นาและเพิ่ ม มู ล ค่ าของแผนงาน/โครงการ และงบประมาณที่ ล งไปในพื้ น ที่ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิภ าพ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิผล
(๑.๘.๑) ทีมบู รณาการกลาง ได้แก่ สานักงาน ก.พ.ร. สานักงบประมาณ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกระทรวงมหาดไทย ควรมีการพิจารณา
ร่วมกันเพื่อกาหนดแนวทางหรือเครื่องมือที่จะใช้เป็นกลไกในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
ร่ว มกัน ระหว่าง Function/Area/Local อย่ างจริงจั ง เพื่ อให้ ง่ายต่ อการเชื่ อมโยงและร้อยเรียงโครงการ/
๓๘

งบประมาณ ทั้งในระดับต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านของยุทธศาสตร์
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ชัดเจน และสามารถเกิดการพัฒนาเพื่อต่อยอด หรือเติมเต็มได้ ทาให้การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดในแต่ละด้านให้เกิดผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าต่อการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(๑.๘.๒) ก.น.จ. ควรก าหนดมาตรการหรื อแนวทางการด าเนิ นการในเรื่ องการแจ้ ง
การได้รับ จัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนิ นการตามแผนพั ฒ นาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ของจั งหวัด และกลุ่ มจั งหวัด ของส่ วนราชการต่าง ๆ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วัน ที่พระราชบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี มีผลบังคับ ใช้ ตามมาตรา ๒๙ แห่ งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริห ารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้เกิดผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้
เพื่อให้จังหวัดในฐานะเจ้าของพื้นที่ได้รับทราบแผนงาน/โครงการของจังหวัดโดยครอบคลุมทุกภาคส่วน
๑.๙ เพื่ อให้ การขับเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์เป็ นไปในทิ ศทางเดียวกั น ก.น.จ. ควรก าหนดให้ มี
ผู้แทนจากส่วนกลาง ได้แก่ ส านั กงาน ก.พ.ร. ส านักงบประมาณ สศช. และกรมบัญชีกลาง เป็นที่ปรึกษา
ของ ก.บ.จ./ก.บ.ก. เพื่อให้คาแนะนาการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกับความต้องการของส่วนกลาง ตลอดจน
มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในการจัดทาโครงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
๑.๑๐ เห็ นสมควรให้ ก.น.จ. รับไปพิจารณาดาเนินการในเรื่องของการจัดทาแผนงาน/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
(๑.๑๐.๑) การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณของแผนงาน/โครงการ ได้มีการ
กาหนดวงเงินงบประมาณไว้เป็ นจานวน ๒ เท่าของวงเงินงบประมาณที่ขอรับการจัดสรร โดยเห็นว่าหาก
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้จัดทาแผนงาน/โครงการที่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์
และประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแล้ว ไม่จาเป็นต้องเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
วงเงินไว้เป็น ๒ เท่า ซึ่งการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณวงเงินงบประมาณจานวน ๑ เท่า จะเป็นการ
ปิดช่องโหว่ไม่ให้มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการที่ได้มีการเสนอไว้แล้ว รวมทั้งจะทาให้แผนการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็ นไปตามที่กาหนดได้
(๑.๑๐.๒) การกาหนดระยะเวลาของแผนยัง ไม่เหมาะสม บางโครงการอาจมี
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ หรือด้านอื่น ๆ ที่อาจจะส่งผลทาให้ แผนการดาเนิน งานไม่ประสบผลสาเร็จ
เป็นไปตามเป้าหมาย
๑.๑๑ งบประมาณที่ จั ด สรรให้ กั บ จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั งหวั ด มี จ านวนไม่ ม ากนั ก ท าให้
ไม่สามารถที่จะผลักดันโครงการขนาดใหญ่ที่สามารถตอบสนองนโยบาย ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒ นา
ของจั งหวัดให้ ป ระสบผลสั มฤทธิ์ได้ ดังนั้ น รัฐ บาล ควรปรับ ลดงบประมาณในส่ ว นของ Function น าไป
จัดสรรให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมากขึ้น เนื่องจากจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่จะทราบว่าประชาชนต้องการ
อะไร มีศักยภาพที่ต้องพัฒ นาเรื่องใด อย่างไร และควรให้อานาจในการบริหารงานจังหวัดแก่ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ในฐานะผู้บริหารสูงสุดในจังหวัดอย่างมีเอกภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง
๑.๑๒ ก.น.จ. ควรบูรณาการระบบ IT ในการรายงานผลการดาเนินการของจังหวัด และ
กลุ่ มจั งหวัด ให้ เป็ น ระบบเดีย วกัน เนื่ อ งจากอัต รากาลั งเจ้ าหน้ าที่ ในส่ ว นของส านั กงานจั งหวัด มี จากั ด
เมื่อเทีย บกับ ปริม าณงาน ดังนั้ น หากหน่ วยงานส่ ว นกลาง จะมี ระบบ IT ในการรายงานผลฯ เป็น ระบบ
เดียวกัน ก็จะเป็นการช่วยลดภาระการดาเนินงานของจังหวัด และทาให้ การรายงานผลการดาเนินการของ
สานักงานจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓๙

๒. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๒.๑ เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารจัดการ โดยกลุ่มผู้หวังผลประโยชน์ซึ่งมี
ความคิดเห็นไม่ตรงกันทางด้านการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการของจังหวัด มีลักษณะเป็นโครงการที่ไม่
ผ่านการทาประชาคมหรือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ และไม่ได้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
และกลุ่มจังหวัดเข้ามาแทรกแซง ทาให้ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เป็นไป
ตามแนวยุทธศาสตร์ได้อย่างแท้จริง และไม่สามารถ “บาบัดทุกข์ บารุงสุข” ของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง
๒.๒ ในการขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่ได้มีการกาหนด
เป็น Positioning ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแล้ว มิให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างแท้จริง เว้นแต่หากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถพิสูจน์ได้ว่า
โครงการที่เสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่นั้น สามารถช่วยให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์มากกว่าโครงการเดิม
๒.๓ กรณี การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงแผนงาน/โครงการ ที่มี ผ ลกระทบต่อยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ก.น.จ. ควรพิจารณามอบอานาจให้ ก.บ.จ./ก.บ.ก พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ในพื้นที่ โดยมีเงื่อนไขกาหนดไว้ว่า เป็นโครงการที่ไม่ส่ งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ตาม Positioning ของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด เพื่อให้การดาเนินการเกิดความคล่องตัว และเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการเบิกจ่าย
เนื่ องจากในปั จจุ บั นการเสนอขอแก้ไขเปลี่ ยนแปลงแผนงาน/โครงการ ต้องผ่านกลไก ก.น.จ. ซึ่งใช้ระยะ
เวลานานพอสมควร และอาจส่งผลกระทบต่อแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานส่วนกลางที่กาหนดช่วงระยะเวลา
สิ้นสุดการลงนามในสัญญาซึ่งผูกพันงบประมาณการดาเนินงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดกิจกรรมที่ ไม่ส่งผลกระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัด เช่น การเปลี่ยนหน่วยดาเนินการ เป็นต้น ซึ่งตาม
ระเบียบฯ เป็นอานาจ ของ ก.บ.จ. นั้น ควรให้เป็นอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องจากบางครั้งไม่มีวาระ
สาคัญพอที่จะนัดประชุมปรึกษาหารือ ทาให้การทางานล่าช้าไปด้วย
๒.๔ การติดตามผลการดาเนินการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในระบบอิเล็กทรอนิกส์/
ข้อมูลรายงานของส่วนกลางจะแบ่งแยกส่วนราชการในความรับผิดชอบ ซึ่งทาให้เกิดความซ้าซ้อนเป็น การ
เพิ่มภาระงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เช่น ระบบ e-Budgeting (การจัดทางบประมาณ) ระบบรายงาน
แผนและผลการปฏิบัติงาน (รวมถึงการปรับแผนด้วย) ระบบการรายงานผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปี ระบบการติดตามความก้าวหน้าโครงการของสานักงาน ก.พ.ร. สานักงบประมาณ และกระทรวง
มหาดไทย เป็ น ต้น จึ งท าให้ ขาดความคล่ องตัว ในการดาเนิ นการได้ อย่างเต็มประสิ ท ธิภ าพ เห็ นควรให้ มี
เจ้ าภาพหลั ก (กรมบั ญ ชี ก ลาง/กระทรวงการคลั ง) ในการติ ด ตามประเมิ น ผล โดยจัด ท าระบบที่ รองรั บ
การติดตามผลจากหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้องเพี ยงระบบเดี ยว และสามารถเชื่อมโยงข้อมู ล ทั้ งระบบระหว่าง
หน่วยงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒.๕ เนื่ องจากที่ผ่ านมาอยู่ในช่วงสถานการณ์ ที่ไม่ส ามารถดาเนินการได้จากปัญหาทาง
การเมือง จึงทาให้การพิจารณาอนุมัติ/การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการที่ต้องผ่านความเห็นชอบจาก กนจ.
นั้นล่าช้า บางขั้นตอนต้องผ่านคณะกรรมการส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นชอบจึงทาให้ล่าช้า แต่เมื่อมี
คณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ซึ่ งเป็ น ผู้ มี อ านาจพิ จ ารณาได้ จั งหวั ด ควรที่ จะพิ จารณาปรั บปรุ ง
กระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ให้กระชับขึ้น โดยให้ จังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักที่จะบูรณาการฯ และเมื่อมีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการก็สามารถทาได้โดยเร็ว โดยเสนอผ่าน คสช. โดยแผนงาน/โครงการที่เสนอแก้ไข/
เปลี่ ยนแปลงนั้ น ต้องอยู่ภ ายใต้ยุ ทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และเป็นแผนงาน/โครงการที่ส าคัญ
เร่งด่วน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
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