รายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผล
การดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ครั้งที่ ๒
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

จัดทาโดย
สานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย

คานา
รายงานผลการตรวจติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาจั งหวั ด และ
กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ เป็นรายงานภาพรวมผลการดาเนินงานจากการ
ตรวจติดตามและประเมินผล ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด และ ๑๘ กลุ่มจังหวัด ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๗ โดยนาเสนอ
ผลการตรวจติดตามและประเมินผลเป็นรายประเด็นสาคัญ ได้แก่ ผลการดาเนินการและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ การติดตามและประเมินผล
การดาเนิ นงานตามแผนพัฒ นาจังหวัดและกลุ่ มจังหวัดที่อยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและเมืองชายแดน
และการกาหนด Positioning ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผลการทบทวนและปรับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือ ๒๕๕๖ หรือ ๒๕๕๗ การแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการ
ตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดของส่วนราชการ
ต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 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
ธันวาคม ๒๕๕๗

สารบัญ
หน้า
บทนา

๑–๒

ตอนที่ ๑

:

บทสรุปการติดตามประเมินผล

๓–๘

ตอนที่ ๒

:

ผลการดาเนินการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗

๙ – ๑๘

ตอนที่ ๓

:

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด

๑๙ - 20

ตอนที่ ๔

:

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

๒1 – ๒7

ตอนที่ ๕

:

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๒8 – ๒9

ตอนที่ ๖

:

การประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ

ตอนที่ ๗

:

การแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ของส่วนราชการต่าง ๆ

30

๓1 – ๓2

ตอนที่ ๘ :

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

ตอนที่ ๙

ความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

๓4 – ๓5

ตอนที่ ๑๐ :

ปัญหาอุปสรรค

๓6 – ๓9

ตอนที่ ๑๑ :

ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาดาเนินการในระดับนโยบาย

40 – ๔2

:

๓3

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
โดยให้ความสาคัญต่อกลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่เช่นเดียวกับปีที่ผ่าน ๆ มา อาทิ ที่ปรึกษา
ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) คณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.จังหวัด) และภาคประชาสังคม ในการเร่งรัด ติดตาม
แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมถึงการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้การพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดมีศักยภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม อันจะนาไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่
ผู้ ตรวจราชการส านั ก นายกรัฐ มนตรี และผู้ ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้บู รณาการ
การตรวจติดตามประเมินผลร่วมกัน โดยแบ่งความรับผิดชอบในประเด็นการตรวจติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
 ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลในประเด็นต่าง ๆ
ดังนี้
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ในส่วนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ
- ผลการทบทวนและปรับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)
จากการนาตัวชี้วัดของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สาคัญมาใช้ในการทบทวนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- การจัดลาดับความสาคัญของแผนงาน/โครงการ เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศและตาแหน่งการพัฒนา
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด และกลุ่ มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือ ๒๕๕๖ หรือ ๒๕๕๗ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดละ ๑ โครงการ
- การแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ของส่วนราชการต่าง ๆ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ บังคับใช้
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลในประเด็นต่าง ๆ
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

๑

- การติ ดตามและประเมิน ผลการพัฒ นาจังหวัด และกลุ่ มจังหวัด ที่อยู่ต ามแนวระเบีย ง
เศรษฐกิจและเมืองชายแดน และการกาหนด Positioning ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี แ ละกระทรวงมหาดไทย ได้ วิ เคราะห์ แ ละสรุ ป ผลการตรวจติ ด ตาม
ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๗
โดยได้สรุปประเด็นข้อค้นพบและปัญหาอุปสรรคที่สาคัญของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ การให้ข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการในการแก้ไขปัญหาระดับนโยบาย และจัดทารายงานผลการติดตามประเมินผล ครั้งที่ ๒ เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)


๒

ตอนที่ ๑
บทสรุปการติดตามประเมินผล


การติดตามประเมินผลการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
สานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ยังคงดาเนินงาน
ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยตรวจติดตามประเด็นสาคัญ ได้แก่ ผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่อยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและเมืองชายแดน
และการกาหนด Positioning ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี การแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการตามแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ของส่วนราชการต่าง ๆ และ
การประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ดาเนินงานตามหลักเกณฑ์
แนวทางที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกาหนด โดยมีความ
คืบหน้าและผลดาเนินการ ดังนี้
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ จั ด สรร
งบประมาณตามแผนปฏิบั ติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่ มจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามกรอบแผนพัฒ นา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในวงเงิน จานวน ๑๘,๐๙๐,๒๒๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าสิบล้านสองแสน
สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจัง หวัด ๗6 จังหวัด
จานวน ๒,๙๑๖ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๖๖๐,๖๒๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยหกสิ บล้ าน
หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่าย จานวนทั้งสิ้น 11,996,664,285 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
เก้าร้อยเก้าสิบหกล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 94.76 และงบประมาณ
ตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ของกลุ่ มจั งหวั ด ๑๘ กลุ่ มจั งหวั ด จ านวน ๓๐๘ โครงการ งบประมาณ
๕,๔๒๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) มี ผลการเบิ กจ่ าย จ านวน ทั้ งสิ้ น
4,701,303,835 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยหนึ่งล้านสามแสนสามพันแปดร้อยสามสิบห้าบาท) คิดเป็นร้อยละ 86.59
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่
๑๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๖ ได้จั ดสรรงบประมาณตามแผนปฏิ บัติราชการประจาปี ของจังหวัดและกลุ่ มจังหวัด
ซึ่งเป็นไปตามกรอบแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในวงเงินงบประมาณ จานวน ๑๘,๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) โดยจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัด ๗6 จังหวัด 12,734,000,000 (หนื่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่ล้านบาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่าย
จานวนทั้งสิ้น 9,376,187,751 บาท (เก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบหกล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย
ห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 73.63 และงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
๑๘ กลุ่มจังหวัด จานวน 5,436,000,000 บาท (ห้าพันสี่ร้อยสามสิบหกล้านบาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่าย
๓

จ านวนทั้ งสิ้ น 3,072,718,302 บาท (สามพั น เจ็ ด สิ บ สองล้ า นเจ็ ด แสนหนึ่ ง หมื่ น แปดพั น สามร้ อ ย
สองบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 56.53 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)
๓. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๗) ผู้ตรวจราชการ
สานักนายกรัฐมนตรี ได้คัดเลือกโครงการเพื่อติดตามประเมินผล รวมทั้งสิ้น ๖4 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการ
ในพื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั งหวัด จ านวน 5 โครงการ และในพื้ น ที่ จังหวัด จานวน 59 โครงการ เป็ น โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จานวน ๑1 โครงการ และเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จานวน ๕๓ โครงการ ผลการตรวจติดตามพบว่า เป็นโครงการ
ที่เกิดผลสัมฤทธิ์ จานวน ๔5 โครงการ (ร้อยละ ๗0.๓๑) เป็นโครงการที่ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ จานวน 5 โครงการ
(ร้อยละ 7.81) เป็นโครงการที่ยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ จานวน 7 โครงการ (ร้อยละ 10.94)
และอยู่ระหว่างการดาเนินการ จานวน 7 โครงการ (ร้อยละ 10.94)
จากการติด ตามประเมิ น ผล มี ข้อ ค้น พบว่า โครงการที่ ไม่ สั ม ฤทธิ์ผ ลเกิ ด จากการไม่ ให้
ความส าคั ญ ในการคั ด เลื อ กพื้ น ที่ แ ละระยะเวลาเพื่ อ ดาเนิ น โครงการ โดยไม่ ได้ คานึ งถึ งความคุ้ ม ค่ าและ
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ รวมทั้งเกิดปัญหาระหว่างดาเนินโครงการทาให้ไม่สามารถดาเนินโครงการจน
แล้วเสร็จได้ ส่งผลให้ โครงการดังกล่าวไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน หรือประชาชนในพื้นที่
ไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
๔. การติ ด ตามประเมิ น ผลการพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ อ ยู่ ต ามแนวระเบี ย ง
เศรษฐกิ จ และเมื อ งชายแดน และการก าหนด Positioning ของจั งหวั ด และกลุ่ ม จั งหวั ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ภาพรวมผลการดาเนิ น การของจังหวัด และกลุ่ มจั งหวัดภายใต้ แผนพั ฒ นาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดที่ผ่านมา เห็ น ว่าการดาเนิ นการตามแผนปฏิบัติร าชการประจาปีมุ่งเน้นการพัฒ นาโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น การปรับปรุงแหล่งน้า การขุดลอกคูคลอง และการขยายและซ่อมแซมถนน รวมทั้งการแจกจ่าย
ปั จ จั ย เพื่ อ การผลิ ต การอุ ป โภคและบริ โ ภคของประชาชน ซึ่ งเป็ น การแก้ ไขปั ญ หาเฉพาะหน้ ามากกว่ า
การเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพ การสร้า งองค์ความรู้เพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิต และการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีข้อจากัดในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ
ระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด หน่วยงานส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เนื่องจาก
การจัดทางบประมาณประจาปียังไม่ มีความชัดเจนของระเบียบ วิธี และแนวปฏิบัติเพื่อให้มีการบูรณาการ
ในการจัดทางบประมาณเชิงพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ดาเนินการทบทวนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจั งหวัดให้ มีคุณ ภาพมากขึ้น โดยมีการนาหลักการทางวิชาการมาประกอบการ
วางแผน โดยเฉพาะการให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถ
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในภาพรวมของยุทธศาสตร์ประเทศ ตลอดจนการสร้างกระบวนการจัดทาแผนที่มีการ
บูรณาการระหว่างจังหวัดกับหน่วยงานส่วนกลาง
๕. การแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ 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
๔

มีราคาสูงขึ้น ซ้าซ้อนกับโครงการอื่นในพื้นที่ซึ่งได้ดาเนินการไปแล้ว เกิดความคลาดเคลื่อนในการลงข้อมูล
ระบบ e-Budgeting ของส านักงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดาเนินโครงการ เนื่องจากพื้นที่เดิมได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากส่วนราชการอื่น/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว มีข้อขัดข้องในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พื้นที่ไม่เหมาะสมกับการดาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากหน่วยงานใหม่มีบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การเปลี่ยนแปลงโครงการซึ่งเห็นว่ามีความจาเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ และไม่ ว่า จะมี ส าเหตุ จ ากกรณี ใดก็ ต าม เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงโครงการย่อมทาให้ เกิดความล่า ช้าในการดาเนิ นโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งจะ
ส่งผลให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดขาดความต่อเนื่องและเกิดการชะงักตัว
๖. การประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ให้จังหวัดประชาสัมพันธ์
ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมและกว้างขวาง และพิจารณาหาช่องทางในการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
โดยเฉพาะช่ องทางที่ ป ระชาชนสามารถเข้ าถึ งข้ อมู ลข่ าวสารได้ อย่างรวดเร็ว ทั นที ถู กที่ ถู ก เวลา ส าหรั บ
บางจังหวัดที่ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณเพื่อดาเนินการในเรื่องการประชาสัมพันธ์เป็นการเฉพาะ เป็นเพียงการ
ประชาสัมพันธ์ในวงแคบ อาจมีการจัดตั้งงบประมาณเพื่อดาเนิน การในวงกว้างให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าถึง
ประชาชนในทุกระดับและทุกพื้นที่ โดยอาศัยช่องทางที่มีอยู่เดิมและเพิ่มช่องทางใหม่ ๆ ด้ วย อีกทั้งจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ภาคราชการ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้มีการบูรณาการ
โครงการร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับรู้รับทราบแผนงาน/โครงการ และตระหนักถึงผลการดาเนินการ
เป้าหมาย และจุดประสงค์ของโครงการ ให้สาเร็จเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๗. การแจ้ งการได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และ
กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของส่วนราชการต่าง ๆ
จากการติดตามผลการแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการตามแผนพัฒ นา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบั ติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่ มจังหวัด 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 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) 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)
กรณีได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณฯ จังหวัดได้ประสานงานกับส่วนราชการเพื่อต่อยอด
การดาเนิ นโครงการให้ส อดคล้องและเชื่อมโยงกับตาแหน่งการพัฒ นา รวมทั้งเพื่อลดความซ้าซ้อนในการ
ดาเนินการ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงประสิทธิผลและการตอบสนองถึงประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่
และได้นาปัญหาอุปสรรคมาวิเคราะห์เพื่อกาหนดแนวทางส่งเสริมและพัฒนา รวมทั้งการต่อยอดโครงการ
เพื่อเสนอในคาของบประมาณในปีต่อไปด้วย ในกรณีไม่ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณฯ จังหวัดได้เน้นย้า
ให้หัวหน้าสานักงานจังหวัดสาเนาหนังสือโครงการที่ดาเนินการในจังหวัดทั้งหมดนาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด
อีกทั้งจัดทาหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดแจ้งการได้รับการจัดสรรงบประมาณ กรณีแผนงาน/โครงการ
๕

ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางและดาเนินการในพื้นที่ ประสานความร่วมมือกับสานักงานคลังจังหวัด
ในการตรวจสอบการได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ ของส่วนราชการ กระตุ้นและเร่งรัดส่วนราชการต่าง ๆ ในการ
ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการประชุมประจาเดือนของจังหวัด และตรวจสอบ
จากระบบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(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 ทิศทางการพัฒ นาภาคในระยะแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ ง ชาติ ยุ ท ธศาสตร์ ร ายสาขา และนโยบายความมั่ น คงของชาติ รวมทั้ งศั ก ยภาพ โอกาส
สภาพปั ญ หา และความต้องการของประชาชนในพื้น ที่ ที่ครอบคลุ มทุ กมิติ โดยนาเกณฑ์ ค่าเฉลี่ ยตัว ชี้วัด
ของประเทศมาเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และนาตัวชี้วัดที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่ส่งผลต่อ
การพั ฒ นาจั งหวัดมาทบทวนตามมิ ติก ารพั ฒ นาตามยุท ธศาสตร์ป ระเทศ เพื่ อจัด ล าดับ ความส าคั ญ ของ
การพัฒนาจังหวัด รวมทั้งแผนงาน/โครงการ ซึ่งหลายจังหวัดได้จั ดลาดับความสาคัญของแผนงาน/โครงการ
เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว แต่บางจังหวัด
ยังไม่มีการจัดลาดับความสาคัญของแผนงาน/โครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลรายละเอียด
โครงการจากหน่วยงานที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
นอกจากนี้ จากการตรวจติดตามยังพบว่า บางจังหวัด ได้รายงานว่าตัวชี้วัดที่สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยของประเทศนั้น
ไม่สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานตัวชี้วัดที่จังหวั ดจัดเก็บ ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการประเมินและ
การวิเคราะห์ปัญหาของจังหวัด
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาดาเนินการในระดับนโยบาย
จากการตรวจติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจั งหวัด และการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในรอบที่ ๒ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีและผู้ ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ได้ พ บปั ญ หาอุ ป สรรคในการด าเนิ น งานต่ าง ๆ และได้ มี ข้ อ เสนอแนะเชิ งนโยบาย
ในการปรับปรุงการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดังนี้
๙.๑ ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
๙.๑.๑ สานั กงาน ก.พ.ร. ควรปรับ ห้ ว งเวลาในการจัดทาแผนพั ฒ นาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ให้เหลื่อมกับห้วงเวลาในการจัดทา
แผนของกระทรวง/กรม เพื่อให้ สามารถบูรณาการแผนได้อย่างชัดเจน และลดปัญหาความซ้าซ้อนในการ
ดาเนินการ
๙.๑.๒ กระทรวงมหาดไทยควรเร่งรัด ดาเนิ น การเกี่ยวกับ แนวทางปฏิ บั ติในการ
ถ่ายโอนทรัพย์สินโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ชัดเจน รวมทั้งการจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพย์สินที่เกิดจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว เนื่องจากในแต่ละปีในแต่ละจังหวัดจะมีการจัดทาโครงการต่าง ๆ เป็นจานวนมาก ซึ่งหากปล่อย
ระยะเวลาล่วงเลยก็จะมีปัญหาสะสมและนาไปสู่การขาดผู้รับผิดชอบในการดูแลบารุงรักษาโครงการให้เ กิด
ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป
๖

๙.๑.๓ การดาเนินโครงการของกลุ่มจังหวัด ควรกาหนดหลักเกณฑ์ให้เป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ ที่ เป็ น การบู ร ณาการและเสริ มต่อ โครงการของจังหวัดต่ าง ๆ ในกลุ่ ม จังหวัด อั นจะก่ อให้ เกิ ด
ผลกระทบในเชิงบวกต่อกลุ่มจังหวัด โดยไม่ควรมีโครงการจานวนมากหรือเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ ที่ดาเนินการ
โดยแต่ล ะจังหวัด หรือเป็ น ภารกิจประจ าของกระทรวง (Function) ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการมีส่ว นร่วมของ
ส่ ว นราชการ องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น และประชาชนในพื้ น ที่ เพื่ อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขั น
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดเป็นสาคัญ
๙.๑.๔ หน่วยบูรณาการกลาง ได้แก่ สานักงาน ก.พ.ร. สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ได้ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และการสั่งการ
อย่างต่อเนื่องในลักษณะของแต่ละหน่วยแจ้ง ไปยังจังหวัด และกลุ่มจังหวัดโดยตรง และเพื่ อไม่ให้เกิดความ
สั บ สนในทางปฏิ บั ติ แก่จั งหวัด และกลุ่ มจังหวัด เห็ น ควรให้ กระทรวงมหาดไทยเป็น หน่ ว ยงานแกนกลาง
รับผิดชอบการสั่งการ และประสานงานในการจัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๙.๑.๕ ควรกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมระดับประเทศให้ชัดเจน เพื่อถ่ายทอด
เป้าหมายสู่พื้นที่ (Area) และแบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบภารกิจและงบประมาณของกระทรวง (Function)
กลุ่มจังหวัด (Cluster) และจังหวัด (Area) ให้เกิดความชัดเจนและเชื่อมโยงมากขึ้น
๙.๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๙.๒.๑ การปรับปรุงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
จะต้ อ งมี ก ารวิเคราะห์ ห าศั ก ยภาพและปั ญ หาที่ แ ท้ จ ริง ของพื้ น ที่ จั ง หวั ด เพื่ อ ใช้ ในการวางยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาพื้นที่จังหวัด ให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ประเทศ รัฐบาล และท้องถิ่น มีการสร้าง
กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ กภาคส่ ว นในการพั ฒ นาตั ว ชี้วัด และติ ดตามประเมิน ผล โดยมีก ารก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาหรือตัวชี้วัดที่เข้าใจง่ายและสะท้อนปัญหาของพื้นที่อย่างแท้จริง มีการแยกแยะเป้าหมาย
และวิธีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนระหว่างจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับ อปท. ให้ชัดเจน รวมทั้งมีกลไก
การก ากับ ติ ด ตามและประเมิ น ผลอย่ างต่ อ เนื่ อง เพื่ อ ให้ ก ารขับ เคลื่ อนการพั ฒ นาเป็ น ไปตามเป้ าหมาย
ที่กาหนด ตลอดจนมีหน่วยงานกลางสนับสนุนการพัฒนาด้านศักยภาพของบุคลากรของจังหวัดและ อปท.
ให้ มีศักยภาพสู งขึ้น ในการวิเคราะห์ ปั ญ หาและวางแผนพั ฒ นาพื้ นที่ จังหวัดและกลุ่ มจังหวัด ให้ เชื่อมโยง
กับเป้าหมายการพัฒนาทุก ๆ ระดับ และสนับสนุนการบูรณาการแผนงานโครงการตามความต้องการของจังหวัด
ร่วมกัน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถได้รับงบประมาณเพิ่มเติม พร้อมทั้งควรมีการกาหนดมาตรการหรือหลักเกณฑ์ในการลดหรือขจัดการ
แทรกแซงทางการเมืองภายใต้ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเป้าหมายของการพัฒนาเชิงพื้นที่ของทุกภาคส่วน
๙.๒.๒ การขับ เคลื่อนการพัฒ นาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ผ่ านมายังมีปัญ หาและ
อุปสรรค เนื่องจากยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ไม่ได้เป็น ตัวกลางเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
เข้ากับพื้นที่ การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของพื้นที่ซึ่งจะนาไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน
ยังมีน้อยและไม่ได้ให้ความสาคัญเท่าที่ควร รวมทั้งภาคเอกชนยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด
และกลุ่ ม จั งหวั ด ค่ อ นข้ า งน้ อ ย โดยเฉพาะกลไกในระดั บ พื้ น ที่ เช่ น กรอ.จั งหวั ด และกรอ.กลุ่ ม จั ง หวั ด
นอกจากนี้ การทางานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามบทบาทที่คาดหวัง ยังมีปัญหาและข้อจากัดบางประการ
อาทิ การไม่ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น องค์ ค วามรู้เชิ งลึ ก ที่ เพี ย งพอต่ อ การจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ และการก าหนด
แผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภ าพ ทั้งนี้ ปัญหาที่แท้จริง
ไม่ได้เกิดจากการที่จังหวัดไม่มีงบประมาณ แต่เกิดจากการขาดการบูรณาการเพื่อให้มีการใช้งบประมาณ
อย่างมีป ระสิทธิภาพ ดังนั้ น จึงต้องมีการกาหนดแนวทางการส่งเสริมบทบาทของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ให้ ส ามารถท าหน้ าที่ เป็ น ตั ว กลางเชื่ อ มโยงการพั ฒ นาในระดั บ ชาติ เข้ า กั บ พื้ น ที่ ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
๗

การพัฒนาเชิงพื้นที่จึงควรเน้นให้มีความแตกต่างกันตามศักยภาพของแต่ละจังหวัด โดยมีการวางแผนและ
จุดประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ เกิดการแข่งขันระหว่างพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
โดยอาศัยทรัพยากรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ
๙.๒.๓ การจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒ นาจังหวัดที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ประชาชนและ
ชุมชนมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย และมีระยะเวลาในการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒ นาจังหวัดน้อยมาก ทาให้
การวิเคราะห์ จุ ด แข็ง จุ ด อ่อน และบทบาทของจังหวัด ไม่ ส นองตอบความต้องการและสะท้อ นถึงปั ญ หา
ของประชาชนเท่าที่ควร โดยโครงการต่างๆ จะเป็นความต้องการของหน่วยงานราชการเป็นส่วนใหญ่ จึงควรมี
การจัดเวทีให้ ป ระชาชนมีโอกาสเข้าร่วมแสดงความคิดเห็ น และมีระยะเวลาในการวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์
จังหวัดได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้


๘

ตอนที่ ๒
ผลการดาเนินการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗


๒.๑ ผลการดาเนินการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้จัดสรรงบประมาณ
ตามแผนปฏิบั ติราชการประจาปี ของจังหวัด และกลุ่ มจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามกรอบแผนพัฒ นาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ในวงเงินจานวน ๑๘,๐๙๐,๒๒๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าสิบล้านสองแสนสองหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ๗6 จังหวัด จานวน
๒,๙๑๖ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๖๖๐,๖๒๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพั นหกร้อยหกสิบล้ านหกแสน
สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด
จานวน ๓๐๘ โครงการ งบประมาณ ๕,๔๒๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าล้านหกแสนบาทถ้วน)
สามารถสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ ดังนี้
๒.๑.๑ ภาพรวมของการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ของจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) เรียงลาดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ชลบุรี
เพชรบูรณ์
ตรัง
สมุทรปราการ
ปทุมธานี
กระบี่
สุราษฎร์ธานี
นราธิวาส
ระนอง
นครพนม
สุพรรณบุรี
นนทบุรี
ลาพูน
สิงห์บุรี

งบประมาณทีไ่ ด้รบั
จัดสรร (บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

187,985,000
239,862,900
175,031,100
142,626,500
260,260,500
184,546,800
129,598,600
155,698,200
193,051,200
124,052,800
175,042,000
171,861,800
152,502,700
139,023,100
113,180,000

109,288,377
179,511,961
135,948,046
112,047,500
207,721,341
148,470,426
๑๐๔,๓๒๗,๑๙๘
125,844,975
๑๕๙,๗๐๕,๔๓๕
104,108,766
147,905,834
147,714,642
132,115,405
123,286,674
102,112,238

ร้อยละ
58.13
74.83
77.67
78.56
79.81
80.45
80.50
80.82
82.7๓
83.92
84.๕๐
85.94
86.63
88.68
90.22

จานวนโครงการ
ไม่
รวม เสร็จ
เสร็จ
9
7
2
47
21 26
9
8
1
24
21
3
26
22
4
21
17
4
28
21
7
24
15
9
18
17
1
17
16
1
20
16
4
27
26
1
10
8
2
30
26
4
7
7
-

๙

ลาดับ
ที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

จังหวัด

งบประมาณทีไ่ ด้รบั
จัดสรร (บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

เพชรบุรี
นครนายก
ศรีสะเกษ
พิษณุโลก
พระนครศรีอยุธยา
ราชบุรี
สุโขทัย
ยะลา
นครปฐม
อุบลราชธานี
สระบุรี
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ขอนแก่น
หนองคาย
ระยอง
อุทัยธานี
อุดรธานี
แม่ฮ่องสอน
มหาสารคาม
ปราจีนบุรี
ภูเก็ต
ร้อยเอ็ด
จันทบุรี
ตราด
เชียงใหม่
บุรีรัมย์
ยโสธร
กาฬสินธุ์
ชัยนาท
สมุทรสงคราม
พังงา

147,955,800
132,781,900
226,957,800
171,281,200
206,607,100
163,306,200
157,257,200
140,773,500
159,300,200
210,202,500
158,697,600
198,936,900
217,257,500
208,578,000
158,447,000
229,927,300
137,267,500
199,149,000
204,857,700
157,404,000
135,624,000
121,827,600
193,513,500
122,558,900
133,278,400
192,929,700
209,459,200
175,624,800
197,412,500
134,758,900
119,383,000
121,980,600

133,693,948
121,787,100
209,757,800
159,424,358
194,761,014
154,308,098
149,842,093
134,733,448
152,937,036
202,275,800
152,859,374
193,526,900
211,698,534
203,983,420
๑๕๕,๐๓๔,๓๓๑
๒๒๕,๖๐๑,๓๘๙
134,886,575
195,971,668
201,857,700
155,435,763
134,010,113
120,379,103
191,351,431
121,237,380
132,007,189
191,188,892
207,780,744
174,459,368
๑๙๖,๒๙๗,๔๑๙
134,002,884
118,871,300
121,549,500

ร้อยละ
90.36
91.7๒
92.42
93.0๘
94.2๗
94.49
95.28
95.7๑
96.0๑
96.22
96.32
97.28
97.44
97.๘๐
97.84
98.1๒
98.2๗
98.40
98.5๔
98.7๕
98.81
98.81
98.88
98.92
99.0๕
99.๑๐
99.๒๐
99.3๔
99.4๔
99.4๔
99.57
99.6๕

จานวนโครงการ
ไม่
รวม เสร็จ
เสร็จ
49
49
5
5
13
11
2
19
18
1
11
10
1
93
92
1
14
14
40
39
1
22
22
16
16
30
27
3
26
26
39
39
43
43
15
15
76
76
28
27
1
10
9
1
10
9
1
56
56
12
12
30
30
113 113 20
20
28
27
1
32
32
47
47
32
32
20
20
14
14
28
28
19
18
1

๑๐

ลาดับ
ที่
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

จังหวัด
พิจิตร
นครราชสีมา
ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสาคร
ปัตตานี
สกลนคร
ลาปาง
กาญจนบุรี
พัทลุง
ตาก
สตูล
ฉะเชิงเทรา
น่าน
อุตรดิตถ์
ลพบุรี
แพร่
ชุมพร
บึงกาฬ
สระแก้ว
เชียงราย
สงขลา
มุกดาหาร
อานาจเจริญ
กาแพงเพชร
นครสวรรค์
พะเยา
อ่างทอง
เลย
หนองบัวลาภู
รวม (จังหวัด)

งบประมาณทีไ่ ด้รบั
จัดสรร (บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ

136,214,300
246,880,900
152,623,300
192,146,200
172,135,600
176,224,700
174,545,700
166,486,500
140,079,900
172,822,800
125,995,800
148,809,200
155,039,000
149,662,100
148,364,600
163,514,200
128,761,400
154,624,000
155,818,500
200,579,300
179,685,100
134,937,100
147,197,400
161,023,800
179,896,000
164,609,900
114,322,400
170,487,800
157,513,300
12,660,621,000

135,841,269
๒๔๖,๓๐๙,๖๘๑
152,323,300
191,911,500
๑๗๑,๙๓๔,๓๒๘
176,055,955
174,437,662
166,486,500
140,079,900
172,822,800
125,995,800
148,809,200
155,039,000
149,662,100
148,364,600
163,514,200
128,761,400
154,624,000
155,818,500
๒๐๐,๕๗๙,๓๐๐
179,685,100
134,937,100
147,197,400
๑๖๑,๐๒๓,๘๐๐
179,896,000
164,609,900
114,322,400
170,487,800
157,513,300
11,996,664,285

99.7๓
99.7๗
99.80
99.8๘
99.88
99.90
99.9๔
100.๐๐
100.๐๐
100.๐๐
100.๐๐
100.๐๐
100.๐๐
100.๐๐
100.๐๐
100.๐๐
100.๐๐
100.๐๐
100.๐๐
100.๐๐
100.๐๐
100.๐๐
100.๐๐
100.๐๐
100.๐๐
100.๐๐
100.๐๐
100.๐๐
100.๐๐
94.7๖

จานวนโครงการ
ไม่
รวม เสร็จ
เสร็จ
53
52
1
11
11
16
16
35
35
13
13
15
15
101 101 28
28
34
34
27
27
14
14
4
4
18
18
10
10
9
9
23
23
26
26
23
23
41
41
15
15
37
37
21
21
13
13
7
7
15
15
20
20
16
16
27
27
6
6
-

๑๑

๒.๑.๒ ภาพรวมของการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ของกลุ่มจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) เรียงลาดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 2
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนกลาง
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 2
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 1
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
รวม (กลุ่มจังหวัด)

งบประมาณทีไ่ ด้รบั
จัดสรร (บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

300,818,200
295,704,600

148,851,019
179,758,898

จานวนโครงการ
ร้อยละ
ไม่
รวม เสร็จ
เสร็จ
49.48 25 21
4
60.79 14
8
6

290,590,900

210,590,900

72.4๗

13

10

3

295,704,500

226,351,144

76.5๕

7

6

1

251,181,800

195,539,800

77.8๕

12

9

3

330,000,000
300,818,200

268,301,991
255,160,208

81.30
84.82

22
12

14
8

8
4

316,363,600

268,410,000

84.84

8

2

6

341,931,800
336,818,200
302,522,700
324,886,400
283,772,700
289,304,500

314,269,996
๓๑๗,๕๓๘,๗๒๙
288,671,494
311,752,688
๒๗๕,๘๗๐,๖๘๓
281,543,657

91.91
94.2๘
95.42
95.9๖
97.2๒
97.3๒

11
12
16
17
27
30

10
11
13
15
26
29

1
1
3
2
1
1

280,363,600

๒๗๓,๓๙๔,๐๕๑

97.51

13

12

1

292,295,600
294,000,000
302,522,700
5,429,600,000

288,977,734
293,798,143
302,522,700
4,701,303,835

98.86
99.93
100.๐๐
86.5๙

9
17
7

9
17
7

๒.๒ ผลการดาเนินการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑
ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็น
ไปตามกรอบแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในวงเงินงบประมาณ จานวน ๑๘,๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่าย จานวนทั้งสิ้น 12,448,906,053 บาท
(หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบแปดล้านเก้าแสนหกพันห้าสิบสามบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 68.51 ยังไม่ได้
๑๒

เบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 5,721,093,947 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อย
สี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 31.4๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

ยังไม่ได้เบิกจ่าย
ร้อยละ 31.4๙
เบิกจ่ายแล้ว
ร้อยละ 68.51
แผนภูมิที่ ๑ : แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

โดยแยกเป็นจังหวัด จานวน 76 จังหวัด และกลุ่มจังหวัด จานวน 18 กลุ่มจังหวัด ดังนี้
 งบประมาณของจังหวัด ๗6 จังหวัด จานวน ๑๒,๗๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพัน
เจ็ดร้อยสามสิบสี่ล้านบาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่าย จานวน 9,376,187,751 บาท (เก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบ
หกล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 73.63 และยังไม่ได้เบิกจ่าย
งบประมาณ จานวน 3,357,812,249 บาท (สามพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพัน
สองร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 26.3๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)
ยังไม่ได้เบิกจ่าย
ร้อยละ 26.3๗
เบิกจ่ายแล้ว
ร้อยละ 73.63
แผนภูมิที่ ๒ : แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

 งบประมาณของกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด งบประมาณ ๕,๔๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าพัน
สี่ ร้ อ ยสามสิ บ หกล้ านบาทถ้ ว น) มี ผ ลการเบิ ก จ่ าย จ านวน 3,072,718,302 (สามพั น เจ็ ด สิ บ สองล้ า น
เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสองบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 56.5๓ และยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
จานวน ๒,๓๖๓,๒๘๑,๖๙๘ บาท (สองพันสามร้อยหกสิบสามล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบ
แปดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 26.3๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

๑๓

ยังไม่ได้เบิกจ่าย
ร้อยละ ๔๓.๔๗

เบิกจ่ายแล้ว
ร้อยละ ๕๖.๕๓

แผนภูมิที่ ๓ : แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุม่ จังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๒.๒.๑ ภาพรวมของการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ของจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) เรียงลาดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
ตรัง
ปทุมธานี
สตูล
พัทลุง
สมุทรปราการ
นนทบุรี
ปราจีนบุรี
ภูเก็ต
เพชรบูรณ์
สมุทรสงคราม
ศรีสะเกษ
นราธิวาส
สุราษฎร์ธานี
กาแพงเพชร
ฉะเชิงเทรา
กระบี่
นครนายก

งบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร
(บาท)
186,125,300
127,889,200
125,004,100
190,125,200
130,675,900
132,037,000
219,891,300
157,886,500
144,224,700
126,044,100
192,389,000
149,773,100
226,447,800
172,824,500
154,145,100
165,353,800
161,404,500
117,049,600
142,538,400

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
53,772,503.00
39,206,207.00
38,788,760.00
60,284,509.00
43,585,429.00
45,974,358.00
80,794,860.00
60,165,451.00
64,054,553.00
60,762,856.00
93,614,126.00
78,090,264.00
121,063,808.00
97,225,648.00
87,423,508.00
94,652,285.00
92,982,849.00
67,797,988.00
82,943,746.00

ร้อยละ
28.89
30.6๖
31.03
31.7๑
33.35
34.8๒
36.74
38.1๑
44.41
48.2๑
48.6๖
52.1๔
53.46
56.26
56.7๒
57.24
57.6๑
57.92
58.19

๑๔

ลาดับที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

จังหวัด
หนองคาย
จันทบุรี
ชลบุรี
ลพบุรี
ระนอง
ระยอง
พิษณุโลก
พิจิตร
ราชบุรี
แม่ฮ่องสอน
สุโขทัย
ตราด
กาญจนบุรี
เชียงใหม่
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
พังงา
สิงห์บุรี
ยะลา
สมุทรสาคร
พระนครศรีอยุธยา
กาฬสินธุ์
หนองบัวลาภู
พะเยา
สุพรรณบุรี
นครพนม
ลาปาง
สงขลา
ลาพูน
น่าน
สุรินทร์
ปัตตานี

งบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร
(บาท)
158,904,000
138,709,400
228,476,200
172,607,600
111,558,400
201,655,100
175,534,600
155,162,000
175,216,800
213,667,800
157,607,900
110,722,200
188,141,200
220,717,400
144,962,000
158,571,500
120,115,400
112,994,300
140,922,000
162,750,100
178,351,100
182,371,900
155,732,000
170,507,200
182,802,200
184,512,800
167,216,100
186,711,900
147,368,900
160,128,400
199,606,800
171,367,500

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
92,695,608.00
82,722,788.00
136,743,900.00
110,638,042.00
72,164,063.00
131,060,735.00
115,662,726.00
102,468,464.00
117,572,971.00
147,564,360.00
112,721,761.00
79,757,450.00
135,691,286.00
159,363,165.00
105,876,759.00
116,484,805.00
88,427,722.00
83,791,592.00
105,281,411.00
124,197,295.00
136,482,288.00
140,191,476.00
123,038,818.00
135,454,918.00
147,292,712.00
151,435,654.00
137,249,848.00
153,500,750.00
122,888,941.00
136,612,737.00
170,419,721.00
146,799,694.00

ร้อยละ
58.33
59.6๔
59.85
64.๑๐
64.6๙
64.99
65.89
66.0๔
67.10
69.06
71.52
72.03
72.12
72.20
73.0๔
73.4๖
73.6๒
74.16
74.7๑
76.31
76.52
76.87
79.0๑
79.44
80.57
82.07
82.0๘
82.21
83.3๙
85.31
85.3๘
85.66

๑๕

ลาดับที่
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ตาก
อานาจเจริญ
ขอนแก่น
แพร่
อุดรธานี
เชียงราย
มุกดาหาร
นครปฐม
บึงกาฬ
อุทัยธานี
มหาสารคาม
นครราชสีมา
สกลนคร
อ่างทอง
เลย
สระบุรี
ชัยนาท
บุรีรัมย์
ยโสธร
อุบลราชธานี
อุตรดิตถ์
ชัยภูมิ
สระแก้ว
นครสวรรค์
รวม (จังหวัด)

งบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร
(บาท)
188,987,000
185,539,300
153,436,700
237,419,100
149,233,800
197,517,800
207,743,600
139,289,800
166,409,700
153,635,200
141,137,500
153,857,900
268,126,700
199,847,500
128,452,600
160,314,600
144,740,000
134,573,800
213,749,300
159,647,500
212,418,200
152,207,400
197,711,700
155,825,700
174,675,800
12,734,000,000

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
162,598,624.00
160,699,918.00
136,031,359.00
213,323,403.00
135,483,667.00
180,155,406.00
190,088,561.00
127,457,995.00
152,663,448.00
141,848,511.00
131,497,426.00
143,549,123.00
251,584,776.00
187,926,234.00
121,963,592.00
152,299,880.00
137,598,784.00
129,341,419.00
206,629,512.00
154,678,269.00
205,977,742.00
147,760,861.00
192,240,167.00
153,130,618.00
174,220,288.00
9,376,187,751

ร้อยละ
86.0๔
86.61
88.66
89.85
90.7๙
91.2๑
91.50
91.5๑
91.7๔
92.3๓
93.17
93.๓๐
93.83
94.03
94.9๕
95.00
95.0๗
96.11
96.6๗
96.8๙
96.9๗
97.08
97.23
98.27
99.7๔
73.63

๑๖

๒.2.๒ ภาพรวมของการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี พ.ศ. 255๗
ของกลุ่มจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) เรียงลาดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
รวม (กลุ่มจังหวัด)

งบประมาณทีไ่ ด้รบั
จัดสรร (บาท)
294,000,000
330,000,000
294,000,000
258,000,000
294,000,000
294,000,000
330,000,000
294,000,000
294,000,000
294,000,000
294,000,000
330,000,000
330,000,000
294,000,000
330,000,000
294,000,000
294,000,000
294,000,000
5,436,000,000

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
59,552,711
102,220,774
102,680,844
93,224,508
138,782,097
139,194,652
166,333,606
152,058,747
167,298,505
176,002,612
181,263,559
208,838,573
210,165,631
188,413,429
241,716,834
234,425,371
237,753,807
272,792,042
3,072,718,302

ร้อยละ
20.26
30.9๘
34.9๓
36.13
47.20
47.35
50.40
51.72
56.90
59.86
61.65
63.28
63.6๙
64.0๙
73.25
79.7๔
80.8๗
92.7๙
56.5๓

จากการตรวจติดตามผลการดาเนินการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ในส่ ว นที่ จังหวัด และกลุ่ ม จั งหวัด ได้รับ จัด สรรงบประมาณ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับผลการดาเนินการของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ดังนี้
(๑) ให้จังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายโดยเร็ว ควรมีการจัดทาแผนการดาเนินงาน
และแผนการเบิกจ่ายรวมทั้งระบบการติดตามผลการเบิกจ่ายเป็นระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือน เช่น ไฟสีแดง
ไฟสีเหลือง และไฟสีเขียว เป็นต้น และควรแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานย่อย เพื่อเป็นกลไกในการ
ติดตามผลการดาเนินงานของผู้รับจ้างและแก้ไขปัญหาการดาเนินงานต่าง ๆ ในทุกขั้นตอน ควรจัดทาแผนการ
เบิกจ่ายเงินที่มีความสอดคล้องกับงวดงาน ควรเบิกจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ไม่ควรเบิกจ่ายเพียงครั้งเดียวเมื่องาน
แล้ ว เสร็ จ เนื่ องจากมี ผ ลกระทบต่ อยอดการเบิ กจ่ายโดยรวมของจังหวัด ควรตรวจสอบผลการเบิ ก จ่าย
ให้ถูกต้องและต้องพร้อมรับการตรวจสอบ อีกทั้งควรเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อม เช่น ข้อมูล
๑๗

โครงการที่แล้วเสร็จ โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ข้อมูลผลการเบิกจ่าย จานวนเงินที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย และการ
สิ้นสุดของสัญญา เป็นต้น
(๒) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรเร่งรัดดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ ควรจัดทาแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างที่มีการกาหนดกรอบระยะเวลา (วัน) แล้วเสร็จในแต่ละกระบวนการ/ขั้นตอนไว้แน่นอน ชัดเจน
เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมติดตามผลการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน
(๓) จังหวัด และกลุ่มจังหวัดวางมาตรการจัดทาปฏิทินเร่งรัดการดาเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ ยั งไม่ แ ล้ ว เสร็ จ รวมทั้ ง มี ม าตรการและแนวทางที่ ส ามารถปรั บ แผนการด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
มี ค วามถู ก ต้ อ ง โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อ มทั้ งระบุ ส าเหตุ ที่ โครงการด าเนิ น การไม่ แ ล้ ว เสร็ จ /
ไม่สามารถดาเนินการได้ ขอให้เน้นในเรื่องการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่เป็นสาคัญ เพื่อ “บาบัดทุกข์ และ
บารุงสุข” ของประชาชนได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งมีมาตรการเร่งรัดให้โครงการดาเนินการแล้วเสร็จตามห้วง
เวลาที่กาหนด และให้ กาชับ หน่ วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณได้บันทึกข้อมูล ผลการดาเนินงาน และ
ผลเบิ ก จ่ ายงบประมาณในระบบของกระทรวงมหาดไทยและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ ง โดยให้ มีก ารส ารวจ
ตรวจสอบและปรั บ ปรุ งฐานข้ อ มู ล ให้ เป็ น ปั จจุ บั น ตลอดระยะเวลาของโครงการ/กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การ
จนแล้วเสร็จ
(๔) โครงการที่ ด าเนิ น การแล้ ว เสร็จ ของจั งหวัด และกลุ่ ม จังหวัด ควรมี การตรวจสอบและ
ประเมินผลของโครงการอย่างสม่าเสมอว่า โครงการที่ได้จัดทาแล้วเสร็จนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไร
หรือโครงการอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อชุมชนอย่างไร และจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเมื่อระยะเวลา
ได้ผ่านพ้นไป เพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
(๕) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรนาข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องของการดาเนินโครงการที่ผ่านมา
โดยนาข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขในการจัดทาโครงการในปีงบประมาณถัดไป เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดอีก
และจะต้องพัฒนาโครงการในปีงบประมาณถัดไปให้สาเร็จตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กาหนดไว้ รวมทั้ง
มีผลสัมฤทธิ์เกิดประโยชน์ต่อประชาชนยิ่งขึ้น



๑๘

ตอนที่ ๓
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด และกลุ่ม
จั ง หวั ด ครั้ งที่ ๒ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ผู้ ต รวจราชการส านั ก นายกรัฐ มนตรี ได้ คั ด เลื อ กโครงการ
เพื่อติดตามประเมินผล รวมทั้งสิ้น ๖4 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัด จานวน 5 โครงการ และ
ในพื้นที่จังหวัด จ านวน 59 โครงการ เป็ นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
จานวน ๑1 โครงการ และเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จานวน ๕๓ โครงการ
ผลการตรวจติดตามพบว่า เป็นโครงการที่เกิดผลสัมฤทธิ์ จานวน ๔5 โครงการ (ร้อยละ ๗0.๓๑) เป็นโครงการที่
ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ จานวน 5 โครงการ (ร้อยละ 7.81) เป็นโครงการที่ยังไม่สามารถประเมินผลสัม ฤทธิ์ได้
จานวน 7 โครงการ (ร้อยละ 10.94) และอยู่ระหว่างการดาเนินการ จานวน 7 โครงการ (ร้อยละ 10.94)
ลาดับ

ประเภทผลผลิต

๑

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒

การพัฒนาด้านสังคม

๓

การบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น

จานวน
โครงการ
ที่ประเมินผล
(ร้อยละ)
๓3
(51.56)
22
(34.38)
9
(๑4.06)
๖4
(๑๐๐.๐๐)

ผลการประเมิน
เกิด
ไม่เกิด
ยังประเมิน อยู่ระหว่าง
ผลสัมฤทธิ์ ผลสัมฤทธิ์
ไม่ได้
ดาเนินการ
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
22
3
6
2
(66.67)
(9.09)
(18.18)
(6.06)
18
1
1
2
(81.82)
(4.55)
(4.55)
(9.08)
5
๑
3
(55.56) (๑1.11)
(33.33)
๔5
5
7
7
(70.31) (7.81)
(10.94) (10.94)

จากการติดตามประเมินผล มีข้อค้นพบเกี่ยวกับโครงการที่ไม่สัมฤทธิ์ผล ดังนี้
๑. หน่วยงานที่เสนอโครงการไม่ให้ความสาคัญในการคัดเลือกพื้นที่ดาเนินโครงการที่เหมาะสม
๑.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์บ้านหัวสาโรง (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒)
โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและยั่งยืน และสร้างสิ่ง
อานวยความสะดวก (ถนนลาดยาง) เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว แต่ จากการตรวจติดตามพบว่า พื้นที่ดาเนินการ
ไม่เหมาะสมเนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีพิพิธภัณฑ์พื้นที่บ้านที่มีความพร้อมและทาได้น่าสนใจมากกว่า อีกทั้ง
เกิดน้าท่วมขังบริเวณหน้าอาคาร รวมทั้งน้าไหลเข้าโรงเรียนและสถานที่ใกล้เคียง ส่งผลให้ไม่มีนักท่องเที่ยว
เข้าเยี่ยมชมเท่าที่ควร
๑.๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเขานางหงส์ (พังงา) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
ประชาสั ม พั น ธ์ เขานางหงส์ ซึ่ งเป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วแห่ งใหม่ ข องจั งหวั ด เพื่ อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทาง
มาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี แต่ จากการตรวจติดตาม พบว่า พื้นที่ดาเนินโครงการ
ไม่ได้อยู่บนถนนเส้นหลัก จึงมีรถสัญจรไปมาน้อย อีกทั้งกิจกรรมไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กาหนดไว้ในโครงการ
ประกอบกับสถานที่ดังกล่าว ยังไม่มีความสวยงามมากเพียงพอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปเที่ยวชม
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
๑.๓ โครงการพัฒ นาเส้นทางการท่องเที่ยวหาดเจ้าหลาว (จันทบุรี) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ความสะดวกในการเข้า – ออกทางลงหาดสาธารณะ และการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริม
การท่องเที่ยว แต่จากการตรวจติดตาม พบว่า ถนนดังกล่าวบางช่วง มีความกว้าง ๖ เมตร บางช่วงแคบ
มีความกว้างเพียง ๔ เมตร เนื่องจากบางช่วงผู้เช่าที่ดินของกรมธนารักษ์มีการปักรั้วลวดหนามกันพื้นที่ ทาให้
การเข้า – ออก ชายหาดไม่สะดวก นอกจากนี้ถนนบางช่วงต้องถมลาคลองสาธารณะเพื่อก่อสร้างถนน อาจส่งผล
ต่อความแข็งแรงของถนน
๑๙

๒. เกิดปัญหาระหว่างดาเนินโครงการ
จากการตรวจติดตาม พบว่า โครงการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการในพื้นที่ อ.นครชัยศรี
(นครปฐม) เกิดปั ญหาระหว่างดาเนิน โครงการ กล่าวคือ ประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่และมีการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าเสี ยของโรงงานทอผ้า รุกล้าลงในคลองสาธารณประโยชน์ตลอดแนวคลองที่จะขุดลอก ส่ งผลให้
ไม่สามารถดาเนินการต่อให้แล้วเสร็จได้
๓. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
จากการตรวจติดตาม พบว่า โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ของจั งหวัด สุ โขทั ย มี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อดึ งดู ด นั กท่ อ งเที่ ยวทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ เดิ น ทางเข้ ามา
ท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัย แต่เนื่องจากงานประจาปีของจังหวัดคือการจัดงานประเพณีลอยกระทงฯ ซึ่งจะ
จัดขึ้นเป็นประจาทุกปีในวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๒ จึงไม่สามารถดาเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา
ที่กาหนดภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ได้


๒๐

ตอนที่ ๔
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ที่อยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและเมืองชายแดน
และการกาหนด Positioning ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน


ภาพรวมผลการดาเนินการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ที่ผ่านมา เห็น ว่าการดาเนิ นการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีมุ่งเน้นการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น
การปรับปรุงแหล่งน้า การขุดลอกคูคลอง และการขยายและซ่อมแซมถนน รวมทั้งการแจกจ่ายปัจจัยเพื่อการ
ผลิตการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าการเสริมสร้างศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพ การสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีข้อจากัดในการบูรณาการแผนงานโครงการระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด
หน่วยงานส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เนื่องจากการจัดทางบประมาณประจาปี
ยังไม่มีความชัดเจนของระเบียบ วิธี และแนวปฏิบัติเพื่อให้มีการบูรณาการในการจัดทางบประมาณเชิงพื้นที่
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ดาเนินการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวั ดและกลุ่มจังหวัด
ให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยมีการนาหลักการทางวิชาการมาประกอบการวางแผน โดยเฉพาะการให้ความสาคัญ
กั บ การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ตั ว ชี้ วั ด ที่ เป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น และสามารถเชื่ อ มโยงกั บ ตั ว ชี้ วั ด ในภาพรวม
ของยุ ทธศาสตร์ป ระเทศ ตลอดจนการสร้างกระบวนการจัดทาแผนที่มีการบู รณาการระหว่างจังหวัดกับ
หน่วยงานส่วนกลาง
 บทบาทการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการบริการหลัก เมืองศูนย์กลางความเจริญในแต่ละภาค
จะเป็ น แกนหลั กในการเป็ น ฐานเศรษฐกิจ และบริการสั งคมที่ ส าคัญ ของประเทศ และพร้อ มที่ จะพั ฒ นา
เพี่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างสอดคล้องกับศั กยภาพของแต่ละเมือง เช่น เชียงใหม่ นครสวรรค์
ขอนแก่น นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ชลบุรีระยอง กาญจนบุรีสงขลา และสุราษฎร์ธานี
 บทบาทการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การพัฒ นาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
(Economic Corridor) จะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงของการขนส่ง และกฎระเบียบที่จะเอื้ออานวยให้เกิดการ
ลงทุน การเคลื่อนย้ายสินค้าหรือวัตถุดิบ และการเดินทางไปมาระหว่างประเทศของประชาชนได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ ว ยิ่ งขึ้น นอกจากนี้ ยั งช่ว ยลดช่ องว่างของการพั ฒ นา สนับ สนุ นการพั ฒ นาในพื้ นที่ ช นบทและ
ชายแดน และช่วยเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สังคม
และวัฒนธรรม
 บทบาทการพัฒนาเมืองชายแดน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
ทางการค้าตามพื้นที่ชายแดนต่าง ๆ การผ่อนปรนเงื่อนไข กฎระเบียบการค้าชายแดนและผ่านแดน ส่งผล
ให้การค้าชายแดนมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมืองชายแดนที่เติบโต
ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การเปิดประชาคมอาเซียนจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การค้าชายแดนขยายตัวมากยิ่งขึ้น
จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมการพัฒนาความพร้อมของเมืองชายแดน ทั้งในเชิงกายภาพเมืองและชุมชน
ตลอดจนความพร้อมของผู้ ป ระกอบการธุรกิจ บุค ลากรที่ เกี่ยวข้อ งทั้งหมด โดยเฉพาะเมืองชายแดนที่ มี
บทบาทเป็นประตูการค้า (Gateway) ได้แก่ ตาก เชียงราย หนองคาย มุกดาหาร สระแก้ว กาญจนบุรี สงขลา
และนราธิวาส
 บทบาทการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งเขตเศรษฐกิ จพิเศษขึ้น
เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาค
๒๑

อาเซียน ตามข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน และข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอื่นและจากการค้า
บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งรัฐจะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาระบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ที่สอดคล้องกับระบบ ASEAN Single Window และ
การดาเนินการอื่น ๆ ที่จาเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบพื้นที่
ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็ น เขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื้ นที่ช ายแดน
เพื่อให้สามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ในปี 2558 ได้แก่ (๑) อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
(ด่านแม่สอด) (๒) อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (ด่านอรัญประเทศ) (๓) อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
(ด่านคลองใหญ่) (๔) อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ด่านมุกดาหาร) (๕) อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ด่านสะเดา
และด่านปาดังเบซาร์)

โดยเน้นการตอบสนองต่อเป้าหมายการพั ฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ
ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มการจ้างงานและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชน แก้ปัญหา
แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามายังพื้นที่ตอนใน ปัญหาการลักลอบนาเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายจากประเทศ
เพื่อนบ้าน และปัญหาความแออัดบริเวณด่านชายแดน
ในระยะแรกอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม โดยให้ความสาคัญพื้นที่นาร่อง ๕ จังหวัดที่มี
แผนรองรับไว้ในระดับหนึ่งแล้ว อาทิ ที่อาเภอสะเดา อาเภออรัญประเทศ และอาเภอแม่สอด ต้องมีการเปิดด่าน
ให้การขนสินค้าผ่านเข้าออกแยกกับนักท่องเที่ยวเพื่อลดความแออั ด จานวน ๑ หรือ ๒ แห่งภายในปี ๒๕๕๗
ซึ่งพบว่ายังมีปัญหาเรื่องการใช้พื้นที่ซึ่งมีราษฎรครอบครองอยู่ ต้องมีการเวนคืนหรือซื้อเพิ่มเติมโดยการเจรจา
ซื้อขายให้ แล้วเสร็จ รวมทั้งต้องเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านว่าตาแหน่งที่จะเกิดขึ้นใหม่นั้นตรงกันหรือไม่
๒๒

จึงจัดสรรงบประมาณให้ต่อไป อาทิ ที่อาเภอแม่สอดมีการเตรียมความพร้อมมาก่อนแล้ว ซึ่งในการจัดทา
งบประมาณปี ๒๕๕๘ รัฐบาลให้ความสาคัญเรื่องอาเซียน คือ การเปิดประตูในอาเซียนให้มากขึ้น ซึ่งเป็น
ประเด็นสาคัญที่นายกรัฐมนตรีให้ความสาคัญเรื่องแผน และต้องจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนด้วย
 โอกาสและผลกระทบของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน ได้แก่
(1) ประเทศไทยตั้ งอยู่ ในจุ ด ศู น ย์ ก ลางที่ ส าคั ญ ต่ อ การเชื่ อ มโยงกั บ ประเทศทั้ ง ใน
และนอกกลุ่มอาเซียน แต่หากพิจารณาด้านความสามารถในการแข่งขันของไทยยังอยู่ระดับปานกลางและ
ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก คือ อยู่อันดับที่ 4 ของอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไน มาโดยตลอด
(2) ประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานยังเป็นจุดอ่อนสาคัญของประเทศไทย โดยพบว่า
จุดอ่อนของไทยอยู่ที่โครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม พบว่า อันดับของไทยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ดังนั้น
หากรัฐบาลลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก จะทาให้ประสิทธิภาพการขนส่งหรือการเดินทางของไทยดีขึ้น
 ความท้าทายของการเตรียมสังคมไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีดังนี้
(1) คนไทยส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการคิดและวิเคราะห์ การมีความคิดสร้างสรรค์ และ
การใช้ป ระโยชน์ จากเทคโนโลยี รวมทั้ งยังขาดวินัยและความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม และการ
มีส่วนร่วมต่อสั งคม ขณะที่ความรู้ความเข้าใจในวิถีอาเซียนยังมีน้อย และมีจุดด้อยที่ส าคัญคือขาดทักษะ
ด้านภาษาทั้ งภาษาอังกฤษซึ่งเป็ น ภาษากลาง และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะใช้สื่ อสารและ
สร้างโอกาสในการทางานในอาเซียน นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมและบริบททางสังคมต่าง ๆ ยังไม่ส่งเสริม
ให้เด็กไทยได้พัฒนาตนเอง และพร้อมที่จะทางานภายใต้บริบทใหม่ของประชาคมอาเซียน
(2) ความขัดแย้งแบ่งเป็นฝักฝ่ายของคนในสังคมไทยเป็นความอ่อนแอภายในประเทศ
ซึ่งหลายฝ่ายมีความห่วงใยและพยายามสร้างเวทีเพื่อให้เกิดการปรองดอง
(3) การดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายยังขาดความต่อเนื่อง ทั้งการขาดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่งผลให้มาตรการซ้าซ้อน เกิดความสับสนในบทบาทหน้าที่และการจัดสรร
งบประมาณ การขาดตัวชี้วัดที่ชัดเจนส่งผลให้การติดตามและประเมินผลไม่มีประสิทธิภาพ การขาดความ
ยืดหยุ่นของการดาเนินงานส่งผลให้มาตรการต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ
ทั้งในด้านเทคโนโลยี การศึกษา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านศักยภาพของบุคลากรโดยเฉพาะ
ในด้านทักษะการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ
 แนวทางการขั บ เคลื่ อ นที่ เ ป็ น รู ป ธรรม โดยน าหลั ก การทรงงานของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวมาใช้เป็นหลักการในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย หลักคิด : จะทา
อะไร เพื่อประโยชน์อะไร เพื่อใคร หลักวิชา : จะทาอย่างไรจึงจะถูกต้อง ประหยัด และคุ้มค่า หลักปฏิบัติ :
ประกอบด้วย วิธีทา ผลที่เกิด ประเมินผล และปรับปรุง ทั้งนี้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการกาหนดทิศทางการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ควรอยู่บนพื้นฐานของหลักการ
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยการเข้าใจถึงหลักการสร้างสรรค์สังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน เข้าถึงองค์ความรู้
ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน และมีการพัฒนา เรียนรู้ตลอดชีวิต ทางาน
อย่างผู้รู้จริง สร้างภูมิคุ้มกัน
จากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ในเรื่ อ งการติ ด ตาม
ประเมินผลการพัฒ นาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่อยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและเมืองชายแดน และการ
กาหนด Positioning ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
(๑) ให้จังหวัดส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ลดความขัดแย้งและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมอาเซียน
ซึ่งจะทาให้มีอานาจในการต่อรองกับประเทศนอกประชาคม รวมทั้งการส่งเสริมอั ตลักษณ์อาเซียน โดยการ
๒๓

รักษาวัฒนธรรมอันดีของแต่ละประเทศให้คงอยู่ และการคานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
ความไว้เนื้อเชื่อใจ โดยเฉพาะการปรับปรุงการเรียนการสอนด้านประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในประชาคมอาเซียนที่แท้จริง
(๒) ให้จังหวัดเร่งดาเนินการเตรียมคนให้พร้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนา
คนอย่ างรอบด้ า น ไม่ จ ากั ด เฉพาะการศึ ก ษาในระบบ โดยเน้ น การจั ด การศึ ก ษาเชิ งรุ ก ที่ ส อนหลั ก การ
คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ การปรับเปลี่ยนภาคการศึกษาให้สอดคล้องกับประเทศอาเซียน
และการเตรียมความพร้อมของคนไทยในด้านทักษะต่าง ๆ ได้แก่ ด้านภาษาทั้งภาษากลางและภาษาประเทศ
ในอาเซียนเพื่อการสื่อสาร การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การส่งเสริม
ความรู้ด้านอาเซียน การสร้างความเข้าใจของการอยู่ร่วมกัน การสร้างจิตสานึกของประชากรให้มีระเบียบวินัย
มีความรับผิดชอบ รู้จักสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเข้าใจในด้านสิทธิเสรีภาพ สร้างจิตสานึก
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน และการสร้างคนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้รวมทั้งการประกอบอาชีพ
(๓) เตรียมคนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่น าไปสู่ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเรียนรู้นอกห้ องเรียน รวมทั้งการสร้างคนให้พร้อมรับ
กับ การท างาน โดยจั ดท า Future Skill Identification Program ในหลั ก สู ต รการศึก ษา เพื่ อให้ ส ามารถ
กาหนดเป้ าหมายในการเลือกทางอาชีพตั้งแต่ในวัยเด็ก และพัฒ นาทักษะการทางานควบคู่กับทักษะทาง
วิชาการ ตลอดจนส่งเสริมองค์ความรู้ที่จาเป็นสาหรับการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะทักษะด้านคณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษ ซึ่งจาเป็ นต้องปรับ กระบวนการเรียนใหม่ให้เน้นการฝึกปฏิบั ติตามวิถีธรรมชาติมากขึ้น
รวมทั้งการสร้างความพร้อมให้สามารถปรับตัวได้ในพื้นที่พหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการสร้างทักษะการทางาน
เป็นทีม และการกล้าแสดงความคิดเห็น
(๔) ให้จังหวัดให้ความสาคัญกับการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศกับยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่
และการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยในการจัดทายุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จะต้ อ งน าข้ อ มู ล สภาพปั ญ หา ความขั ด แย้ ง ภู มิ สั ง คมของพื้ น ที่ เป็ น ตั ว ตั้ ง ค านึ ง ถึ ง ความเชื่ อ มโยงกั บ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ พร้อมทั้งให้ความสาคัญ
กับการพัฒนากลไกการบูรณาการข้ามหน่วยงาน และส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันกาหนดตัวชี้วัดร่วม
ทั้งตัวชี้วัดในระดับ ประเทศและภูมิภาค นอกจากนี้จะต้องให้ความสาคัญกับการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ไม่ ให้ การเปลี่ ย นแปลงทางการเมือ งเป็ น ข้ อจ ากั ดในการขับ เคลื่ อนประเด็ น การพั ฒ นาที่ ส าคัญ โดยหาก
หน่วยราชการมีข้อมูลประจักษ์ชัดว่าภารกิจที่ดาเนินการอยู่เป็นสิ่งที่ถูกต้องและจาเป็นที่จะต้องดาเนินการ
ต่อเนื่องแล้ว ควรต้องนาเสนอรัฐบาลในการดาเนินการต่อเนื่องเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและสังคม
โดยรวม
(๕) การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน ควรให้ความสาคัญ
กับการใช้ศักยภาพของพื้นที่ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการสร้างฐานการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด
อาเซี ย นและตลาดโลกทั้ งในด้ านการผลิ ต สิ น ค้ า ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว และด้ า นระบบโลจิ ส ติ ก ส์ รวมทั้ ง
การพั ฒ นาเขตเศรษฐกิจ ชายแดนและเมื องชายแดน ซึ่ งจะมี การลงทุ น เพื่ อพั ฒ นาระบบคมนาคมขนส่ ง
ระบบโลจิสติกส์มาตรฐานการให้บริการ และการอานวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน โดยคานึงถึงศักยภาพด้านกายภาพ
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่
(๖) การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องมีหน่วยงานกลางที่มีองค์ความรู้
ในเชิ ง ลึ ก เพื่ อ ช่ ว ยสนั บ สนุ น การสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย น โดย
สถาบั น การศึกษาที่มีความรู้เกี่ย วกับ ประชาคมอาเซียนควรเข้ามาสนับ สนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ดังกล่าว เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในประเทศ
๒๔

(๗) การจัดทายุทธศาสตร์จังหวัดที่ผ่านมาส่วนใหญ่ประชาชนและชุมชนยังมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย
และมีระยะเวลาในการจัดทายุทธศาสตร์จังหวัดน้อยมาก ทาให้การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และบทบาทของ
จังหวัดไม่สนองตอบความต้องการและสะท้อนปัญหาของประชาชนเท่าที่ควร โดยโครงการต่าง ๆ จะเป็น
ความต้องการของหน่วยงานราชการเป็นส่วนใหญ่ จึงควรมีการจัดเวทีให้ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็น และมีระยะเวลาในการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์จังหวัดได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้
(๘) ให้ จังหวัดน าหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเตรียมความพร้อมรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้มากที่สุด เพื่อให้ประชาชน ชุมชน จังหวัด และประเทศชาติมีความรู้เท่าทัน
ทั้งในด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ กฎระเบียบต่างๆ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ซึ่งจะนาไปสู่การดาเนินงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา และมีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
๔.๑ การเชื่อมโยงทางด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางทะเล ทางอากาศ เทคโนโลยี (ICT)
และพลังงาน เป็นต้น
แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน กาหนดเป็นยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทฯ ให้มีการลงทุนก่อสร้างถนน เส้นทางรถไฟ การ
ขนส่งทางน้า การขนส่งทางอากาศ รวมทั้งการเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการท่อก๊าซและ
ระบบสายส่งไฟฟ้าของอาเซียน ด้านกฎระเบียบ กาหนดเป็นยุทธศาสตร์เพื่ออานวยความสะดวกในการขนส่ง
สินค้าและบริการระหว่างกัน ตลอดจนการเคลื่อนย้ายบุคคลข้ามแดน โดยมุ่งเน้นพิธีการศุลกากร การตรวจ
คนเข้าเมือง การกักกันพืชและสัตว์ และด้านประชาชน เพื่อช่วยเสริมสร้างการไปมาหาสู่ระหว่างกัน
การพัฒ นาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในภาพรวมมีการพัฒ นาเป็นไปตามกรอบของแผนแม่บ ท
ว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน และกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค โดยมีประเด็นที่ควรให้
ความสาคัญเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐาน ได้แก่ การเร่งรัดการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ
เพื่อการอานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบริการให้สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานได้
เต็มศักยภาพ การพัฒ นาในเชิงพื้น ที่รองรับการขยายตัว ทางเศรษฐกิจทั้ งในเมืองหลั กและเมืองชายแดน
การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดความต้องการพลังงาน
ในอนาคตบางส่วนที่ต้องจัดหาแหล่งพลังงานจากต่างประเทศและสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และการ
สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งภายในประเทศและในประเทศเพื่อนบ้าน
การพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทางโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนใหญ่เน้นการพัฒนาความเชื่อมโยงทางบก
โดยเฉพาะทางถนน ขณะที่การพัฒนาความเชื่อมโยงทางน้ายังมีน้อย ทาให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการขนส่ง
ทางน้าได้อย่างเต็มที่ ทั้งที่การขนส่งทางถนนทาให้เกิดมลพิษมากกว่าและมีต้นทุนสูงกว่า อย่างไรก็ตาม การเปิด
เสรีทางการขนส่ งทางถนน มีการกาหนดมาตรการสร้างความสามารถในการประกอบการของผู้ ประกอบการไทย
เพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อรองโควตาจานวนรถที่จะเข้ามาในประเทศไทย รวมทั้งกาหนดให้มีข้อบังคับในเรื่อง
การตรวจสอบสภาพรถ การใช้น้ามันที่มีส่วนผสมของสารชีวภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยควบคุมการเกิดมลพิษได้
จากผลการตรวจติดตามดังกล่าว ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับผลการดาเนินการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
(๑) ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนาโครงการทางด้านโครงสร้างพื้ นฐาน
ให้มีมาตรฐาน ทั้งโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ และแผนงานโครงการ
ในอนาคตที่จะจัดทาขึ้น โดยให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ เป็ น ต้ น โดยค านึ งถึ งการใช้ ป ระโยชน์ จากทรั พ ยากรอย่ า งคุ้ มค่ า และเกิ ด ประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนและพื้นที่ด้วย
๒๕

(๒) การเตรียมการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน จังหวัดจะต้องคานึงถึงคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนทีด่ ีขึ้นด้วย เช่น การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะถนนหรือทางด่วนที่เชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน จะมีเพียงกลุ่มทุนเท่านั้นที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง ดังนั้น จังหวัดจึงควรมี
การกาหนดมาตรการสนับสนุนการลงทุนในระดับชุมชนด้วย นอกจากนี้ ควรมีการปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
ให้กระจายลงสู่ชุมชนมากขึ้น เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
(๓) การพัฒ นาไม่ควรมุ่งเน้นด้านวัตถุแต่เพียงด้านเดียว จะต้องพัฒ นาจิตใจของประชาชน
ควบคู่กันไปด้วยเพื่อลดความเสื่อมของสังคม โดยควรเพิ่มบทบาทของวัดให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขัดเกลา
ประชาชนให้ มี ศี ล ธรรม ลดอบายมุ ข และการทุ จ ริต ตลอดจนมี ก ารน าองค์ ค วามรู้จ ากปราชญ์ ช าวบ้ า น
มาประยุกต์ใช้อย่างรู้คุณค่า
๔.๒ การเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ เปิดเสรีและอานวยความสะดวกทางการค้า การบริการ การลงทุน
การขนส่ง/โลจิสติกส์ และด่านชายแดน
แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity)
ด้านการเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ เปิดเสรีและอานวยความสะดวกทางการค้า การบริการ การลงทุน การขนส่ง/
โลจิสติกส์ และด่านชายแดน กาหนดเป็นยุทธศาสตร์เพื่ออานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบริการ
ระหว่างกัน ตลอดจนการเคลื่อนย้ายบุคคลข้ามแดน การตรวจคนเข้าเมือง การกักกันพืชและสัตว์ โดยมุ่งเน้น
ให้ มี ระบบบริก ารที่ ดีในด่านศุล กากรทั้งสิ น ค้าและคนต้องมีความรวดเร็ว และมีป ระสิ ท ธิภ าพ ทั้ งส าหรับ
คนอาเซียนและนอกกลุ่มอาเซียน เช่น ระบบการคุ้มครองและประกันสังคมแรงงาน ระบบการคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นต้น ให้ มีการเชื่อมโยงโครงสร้าง ประกอบด้วย การเปิดเสรี การอานวยความสะดวก ทางการค้า การบริการ
การลงทุน การสร้างมาตรฐาน กฎหมาย กฎเกณฑ์และข้อบังคับ ให้สอดคล้องกัน เพื่อลดอุปสรรคต่อการ
รวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เชื่อมโยงในด้านกฎระเบียบต่าง ๆ ผ่านการจัดทาความตกลงระหว่าง
ประเทศและความตกลงภูมิภาค รวมทั้งพิธีศุลกากรที่ช่วยอานวยความสะดวกในการขนส่ง การเคลื่อนย้าย
สินค้าและบริการ และการลงทุนอย่างเสรี การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือและการพัฒนามนุษย์และการข้าม
พรมแดน การเพิ่ ม ขีด ความสามารถในการแข่ งขัน ให้ กั บ ทุ กภาคส่ ว น เช่น การจัดท าโซนนิ่ ง การพั ฒ นา
อุต สาหกรรม การส่ งเสริ ม SMEs และ OTOP เป็ น ต้ น ปั จ จุ บั น มี ค วามตกลงหลายกรอบที่ เอื้ อ ต่ อ ความ
เชื่อมโยงของระบบ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้และต้องปรับปรุงรายละเอียดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางปฏิบัติ
อาทิ กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน กรอบความตกลง
อาเซียนว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามแดน และกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
จากผลการตรวจติดตามดังกล่าว ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับผลการดาเนินการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
(๑) ให้จังหวัดส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ควรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (IT) เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนและขยายโอกาส
ทางการตลาด โดยเฉพาะธุรกิจอาหารควรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการตรวจสอบคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้บริโภค โดยภาคเอกชนควรร่วมมือกับภาครัฐและมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นพัฒนาธุรกิจ SMEs เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
(๒) ให้ จั งหวัด กาหนดมาตรการในการอานวยความสะดวกในการขนส่ งสิ น ค้ าและบริก าร
โดยการสร้างข้อตกลงร่วมสาหรับการขนส่งโดยรถ และผู้โดยสารข้ามแดนระหว่างประเทศ มีระบบข้อมูล
เชื่อมโยงระหว่างกัน รวมถึงมีระบบประกันภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุด้วย
๒๖

(๓) ให้ จังหวัด และกลุ่มจังหวัดส่งเสริมภาคเอกชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
(SMEs) ผู้ ประกอบการ OTOP ให้ มีบทบาททางด้านการค้า มีช่องทางจัดจาหน่ายที่ห ลากหลาย มีตลาด
สินค้ารองรับ ส่งเสริมการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ต้องการของกลุ่มประเทศอาเซียน สร้างความ
เข้มแข็งและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้ สามารถเป็นคู่ค้าที่สาคัญกับกลุ่มประเทศอาเซียนได้
รวมทั้งมีการจัดทาแผนการวิเคราะห์ความเสี่ยง มีการทบทวนจุดอ่อนข้อด้ อยต่าง ๆ พร้อมทั้งพัฒนาช่องทาง
ขยายโอกาสให้สามารถสร้างการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที
(๔) ให้ จังหวัด และกลุ่ ม จั งหวัด ที่ติด ชายแดน ตรวจสอบปรับ ปรุงในเรื่องของด่านชายแดน
จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนทางการค้า ให้มี การพัฒนาเป็นสากล เช่น รูปแบบ
การบริการ One Stop Service มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการจัดทาระบบฐานข้อมูล (ให้มีหน่วยงานหลัก
ที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคง ด้านสาธารณสุข ด้านศุลกากร ด้านพาณิชย์ ด้านเกษตร ตรวจคน
เข้าเมือง และกักกันพืชสัตว์อยู่ในสถานที่เดียวกัน) ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกาชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการผ่านแดนและด้านความมั่นคง การค้ายาเสพติด การลักลอบเข้าเมือง ดาเนินการอย่างเคร่งครัด และ
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่องของคนเข้าเมือง โรคระบาด/โรคติดต่อ การนาเข้าและส่งออกสินค้า
๔.๓ การเชื่อมโยงระหว่างกันของประชาชน การท่องเที่ยว การศึกษา และวัฒนธรรม
ด้านการเชื่อมโยงระหว่างกันของประชาชน การท่องเที่ยว การศึกษาและวัฒนธรรม ต้องปรับ
พื้นฐานทางด้านการศึกษาและการสื่อสาร โดยใช้ภาษาที่ทุกคนเข้าใจได้ง่าย ในกฎบัตรอาเซียนได้กาหนดให้ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของกลุ่มอาเซียน ดังนั้น ทุกประเทศจะใช้ภาษาอังกฤษ แต่การใช้ภาษาสื่อสาร
ในการทาธุรกิจหรือราชการ ต้องใช้ทักษะและความเข้าใจในเรื่องของภาษา ทั้งพูด อ่าน เขียน เพื่อให้เข้าใจ
บริบทที่ตรงกัน ตลอดจนการใช้ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านดังเช่นประเทศญี่ปุ่น ในช่ วงแรกที่เข้ามาลงทุน
ในประเทศไทย แม้จ ะมีค นไทยที่ไว้ใจได้ช่ว ยติด ต่อด้านการค้าให้ แต่นั กลงทุน ชาวญี่ ปุ่ นก็พ ยายามเรีย น
ภาษาไทย ซึ่งนักลงทุนชาวญี่ปุ่นที่เข้าไปลงทุนในต่างประเทศ มักจะเรียนรู้ภาษาของประเทศที่จะไปลงทุน
ดังนั้น จึงควรส่งเสริมในเรื่องการปรับหลักสูตรหรือการเรียนภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน และปรับระบบ
การคุ้มครองทางสังคมทั้งผู้บริโภคและ แรงงาน รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อม
จากผลการตรวจติดตามดังกล่าว ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับผลการดาเนินการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
(๑) ให้ จั ง หวั ด ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ภาคการเกษตรอย่ า งจริ งจั ง เพื่ อ ลดปั ญ หาจากการ
ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากการอพยพเข้ามาทางานในเขตเมือง และส่งเสริมอาชีพเกษตรให้สามารถเลี้ยงตนเองได้
โดยไม่มีหนี้สิน
(๒) ให้จังหวัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวในจัง หวัด ปรับภูมิทัศน์ให้ดึงดูด
นักท่องเที่ยว จัดระเบียบการค้าขายบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นระเบียบ มีความสะอาด ถูกสุขอนามัย
ราคาสินค้ามาตรฐาน มีป้ายบอกราคาสินค้าอย่างชัดเจน เน้นการนาสินค้า OTOP สินค้าเกษตร หัตถกรรม
พื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาจัดจาหน่ายตามจุดจาหน่ายสินค้า
(๓) ให้ จังหวัดคานึ งถึงความสาคัญ และมีมาตรการในเรื่องขยะในที่ชุมชน/หมู่บ้าน สถานที่
ท่ อ งเที่ ย วให้ มี ค วามสะอาด มี ที่ ทิ้ งขยะแยกประเภทตามสถานที่ ต่ า ง ๆ ให้ เหมาะสม ด้ า นสุ ข อนามั ย
ให้มีห้องน้าที่สะอาด ด้านความปลอดภัย ให้มีระบบเตือนภัย มีเจ้าหน้าที่ประจาจุดเสี่ยงต่าง ๆ
(๔) ให้จังหวัดส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาอาชีพท้องถิ่น การแสดง
พื้นบ้าน โดยให้สถานศึกษานาองค์ความรู้มาเผยแพร่ มีการทัศนศึกษาตามแหล่งความรู้ที่ทรงคุณค่า และ
มีการอนุรักษ์ศูนย์การเรียนรู้ภายในจังหวัดด้วย


๒๗

ตอนที่ ๕
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 ง หวั 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
๕.๑ กลุ่มจังหวัด
๕.๑.๑ กลุ่มจังหวัดที่ไม่มีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ จานวน ๕ กลุ่มจังหวัด คิดเป็น
ร้อยละ ๒๗.๗๘ ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ กลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒
๕.๑.๒ กลุ่มจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการต่อ ก.บ.จ./ก.บ.ก. ดังนี้
(๑) กลุ่มจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จานวน ๑๑ กลุ่มจังหวัด
คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๑ ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนกลาง กลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑
(๒) กลุ่มจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการโดยนาโครงการอื่น ที่อยู่ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี ของกลุ่ มจั งหวัดมาดาเนิ นการแทนโครงการเดิม จานวน ๔ กลุ่ มจังหวัด คิดเป็น ร้อยละ
๒๒.๒๒ ได้ แก่ กลุ่ ม จั งหวั ดภาคกลางตอนล่ าง ๒ กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคใต้ ฝั่ งอ่ าวไทย และกลุ่ ม จั งหวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ และ ๒
๕.๑.๓ กลุ่มจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการโดยนาโครงการที่ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดมาดาเนินการแทนโครงการเดิม เสนอต่อ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและงบประมาณ จานวน
๑ กลุ่มจังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๖ คือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
๕.๒ จังหวัด
๕.๒.๑ จังหวัดที่ไม่มีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ จานวน ๑๕ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ
๑๙.๗๔ ของจังหวัดทั้งหมด ได้แก่ จังหวัด สระบุรี ลพบุรี กระบี่ ตรัง ระนอง พังงา เลย บึงกาฬ สกลนคร
เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ นครสวรรค์ และอุทัยธานี

๒๘

๕.๒.๒ จังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการต่อ ก.บ.จ./ก.บ.ก. ดังนี้
(๑) จังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จานวน ๕๓ จังหวัด คิดเป็น
ร้อยละ ๖๙.๗๔ ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา
นครนายก ปราจี น บุ รี สมุท รปราการ สระแก้ว กาญจนบุ รี นครปฐม ราชบุ รี สุ พรรณบุรี สมุท รสงคราม
สมุท รสาคร ชุมพร นครศรีธ รรมราช พัท ลุ ง สุ ราษฎร์ธานี ภู เก็ต นราธิวาส ปั ตตานี ยะลา สงขลา สตู ล
จันทบุรี ตราด ระยอง หนองบัวลาภู อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร
อานาจเจริญ อุ บ ลราชธานี นครราชสี ม า บุ รีรัม ย์ เชี ยงใหม่ แม่ ฮ่อ งสอน ล าปาง ล าพู น ตาก พิ ษ ณุ โลก
เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาแพงเพชร และพิจิตร
(๒) จังหวัดที่มี การเปลี่ยนแปลงโครงการโดยน าโครงการอื่นที่ อยู่ในแผนปฏิบั ติราชการ
ประจาปีของจังหวัดมาดาเนิ นการแทนโครงการเดิม จานวน ๒๒ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๙๕ ได้แก่
จังหวัดนนทบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี นราธิวาส ยะลา สงขลา สตูล ชลบุรี มุกดาหาร กาฬสินธุ์
มหาสารคาม ยโสธร ศรีสะเกษ อานาจเจริญ บุรีรัมย์ ลาปาง ลาพูน ตาก พิษณุโลก กาแพงเพชร และพิจิตร
๕.๒.๓ จังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการโดยนาโครงการที่ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัดมาดาเนินการแทนโครงการเดิม เสนอต่อ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและงบประมาณ จานวน
๑๐ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๖ ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี หนองคาย
อานาจเจริญ ชัยภูมิ สุรินทร์ สุโขทัย และพิจิตร
๕.๓ สาเหตุที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีการเสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการ
๕.๓.๑ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เสนอต่อ ก.บ.จ./ก.บ.ก.
(๑) เปลี่ยนแปลงกิจกรรม เนื่องจาก
- วัสดุก่อสร้างมีราคาสูงขึ้น
- ซ้าซ้อนกับโครงการอื่นในพื้นที่ซึ่งได้ดาเนินการไปแล้ว
- การลงข้อมูลในระบบ e-Budgeting ของสานักงบประมาณมีความคลาดเคลื่อน
(๒) เปลี่ยนแปลงพื้นที่ดาเนินโครงการ เนื่องจาก
- พื้นที่เดิมได้รับจัดสรรงบประมาณจากส่วนราชการอื่น/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
- มีข้อขัดข้องในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- พื้นที่ไม่เหมาะสมกับการดาเนินการ
(๓) เปลี่ ย นแปลงหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ เนื่ อ งจากหน่ ว ยงานใหม่ มี บุ ค ลากรที่ มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
๕.๓.๒ กรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงการโดยน าโครงการอื่ น ที่ อ ยู่ ในแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมาดาเนินการแทนโครงการเดิม เสนอต่อ ก.บ.จ./ก.บ.ก. เนื่องจาก โครงการเดิม
มีความซ้าซ้อนกับโครงการซึ่งได้ดาเนินการอยู่ก่อนแล้ว จึงเห็นว่าควรเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหา
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนซึ่งเห็นว่ามีความจาเป็นเร่งด่วนมากกว่า
๕.๓.๓ กรณี ที่มี การเปลี่ ย นแปลงโครงการโดยน าโครงการที่ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิ บัติราชการ
ประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมาดาเนินการแทนโครงการเดิม เสนอต่อ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและงบประมาณ
เนื่องจากโครงการเดิมไม่มีบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะ ตลอดจนไม่สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดาเนินการต่อไปได้ บางจังหวัดโครงการใหม่มีความจาเป็นเร่งด่วนมากกว่า อีกทั้งยังสนับสนุนตาแหน่งการ
พัฒนา (Positioning) ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นด้วย


๒๙

ตอนที่ ๖
การประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ


จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในเรื่องการประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ประชาชนรับรู้ รับทราบ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับผลการดาเนินการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
๑. ให้จังหวัดประชาสัมพันธ์โดยดาเนินการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ครอบคลุมและ
กว้างขวาง เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบผลการดาเนินการ จังหวัด และกลุ่มจังหวัดจึงควรพิจารณาหา
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม โดยเฉพาะช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว ทันทีทันใด ถูกที่ ถูกเวลา เช่น สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และสื่อที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
2. การประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ท าให้ ป ระชาชนทั่ ว ไปรั บ รู้ รั บ ทราบแผนการพั ฒ นาจั ง หวั ด
อย่างต่อเนื่องนั้น ส่งผลดีต่อจังหวัดในด้านการเสริมสร้างและการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า
การลงทุน การท่องเที่ยวที่จะขยายตัวในโอกาสข้างหน้า รวมทั้ งผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการค้า
การลงทุน สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย
๓. การประชาสัมพัน ธ์ที่ทั่วถึงนั้น ทาให้ ส่วนราชการรับรู้รับทราบ และมีความเข้าใจในทิศ
ทางการพัฒ นาสามารถนาไปแปลงสู่การปฏิบัติตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม
และเกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และ ประชาชนในการพัฒนาจังหวัด
๔. บางจังหวัดไม่มีการจัดตั้งงบประมาณเพื่อดาเนินการในเรื่องการประชาสัมพันธ์เป็นการ
เฉพาะ เป็ น เพียงการประชาสัมพัน ธ์ในวงแคบ หรือภายในหน่ว ยงานราชการเป็นส่ ว นใหญ่ ประชาชนได้
รับทราบเพียงส่วนน้อยหรือบางส่วน หรือส่วนที่ได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการเท่านั้น จังหวัดจึงควร
พิจ ารณาในเรื่องการประชาสัมพั น ธ์ให้ ส อดคล้ องกับความคุ้มค่าของการจัดทาโครงการ อาจมีการจัด ตั้ง
งบประมาณเพื่อดาเนินงานในวงกว้างให้มากยิ่งขึ้น เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม ทั่วถึง เข้าถึง
ประชาชนในทุกระดับและในทุกพื้นที่ โดยอาศัยช่องทางที่มีอยู่ การเพิ่มช่องทางใหม่ ๆ และการนาระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสม
๕. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานส่วนราชการ ภาคเอกชน และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้มีการบูรณาการโครงการร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้รับรู้ รับทราบแผนงาน
โครงการ และตระหนั กถึ งผลการด าเนิ น การ เป้ าหมาย และจุ ด ประสงค์ ของโครงการ ให้ ส าเร็จเป็ น ไป
ในทิศทางเดียวกันในช่องทางการประชาสัมพันธ์หรื อช่องทางการรับทราบข้อมูลของภาคประชาชนในพื้นที่
มากขึ้น การนาเรื่องแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ให้ประชาชนทราบในคณะกรรมการหมู่บ้าน/ตาบล
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


๓๐

ตอนที่ ๗
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
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ในประเด็น
การแจ้งการได้รับ จั ดสรรงบประมาณเพื่ อดาเนินการตามแผนพั ฒ นาจังหวัดและกลุ่ มจังหวัด แผนปฏิบั ติ
ราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ของส่วนราชการต่าง ๆ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ บังคับใช้ สรุปได้ ดังนี้
๑. สรุปผลการแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการตามแผนพัฒ นาจังหวัดและ
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. กรณีได้รับแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จังหวัดได้ประสานงานกับส่วนราชการเพื่อ
ต่อยอดการดาเนินโครงการให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับตาแหน่งการพัฒ นา รวมทั้งเพื่อลดความซ้าซ้อน
ในการดาเนินการ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงประสิทธิผลและการตอบสนองถึงประโยชน์ของประชาชน
ในพื้นที่ และได้นาปัญหาอุปสรรคมาวิเคราะห์เพื่อกาหนดแนวทางส่งเสริมและพัฒ นา รวมทั้งการต่อยอด
โครงการเพื่อเสนอในคาของบประมาณในปีต่อไปด้วย
๓. กรณีไม่ได้รับแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จังหวัดได้ดาเนินการ ดังนี้
๓.๑ เน้ น ย้ าให้ หั ว หน้ าส านั กงานจังหวัดส าเนาหนังสื อโครงการที่ด าเนิน การในจังหวัด
ทั้งหมดนาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อจะได้เห็นภาพในองค์รวมทั้งหมด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหาร
ราชการจังหวัดในภาพรวมต่อไป
๓๑

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 รวมทั้งมีการติดตามผลการดาเนินงาน
และรายละเอียดการดาเนินงานที่ผ่านคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด
๓.๔ กระตุ้นและเร่งรัดส่วนราชการต่าง 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


๓๒

ตอนที่ ๘
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 โดยมีวัตถุประสงค์ให้แผนพัฒ นาจังหวัดและกลุ่มจังหวั ดเป็นแผนที่มุ่งเน้น
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบองค์รวม ที่ต้องครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการลดความเหลื่อมล้า ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาครั ฐ และสอดคล้ องกับ ตาแหน่ งการพั ฒ นา (Positioning) ของจังหวัด โดยน าเกณฑ์ ค่ าเฉลี่ ยตั วชี้ วัด
ของประเทศมาเปรีย บเทียบกับตัวชี้วัดของจังหวัดและกลุ่ มจังหวัด และนาตัวชี้วัดที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่ส่ งผล
ต่อการพัฒ นาจังหวัดมาทบทวนตามมิติการพัฒ นาตามยุทธศาสตร์ประเทศ แล้ววิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และข้อจากัดของจั งหวัด เพื่อจัดลาดับความสาคัญของการพัฒนาจังหวัด รวมทั้งแผนงาน/โครงการ
ซึ่งหลายจังหวัดได้จัดลาดับ ความสาคัญของแผนงาน/โครงการ เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว แต่บางจังหวัดยังไม่มีการจัดลาดับความสาคัญของแผนงาน/
โครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการจากหน่วยงานที่เสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้จัดทาแผนงาน/โครงการ
ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 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 และกลุ่มจังหวัด ๔ ปี ฉบับเดิม (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) และ
ฉบับก่อนหน้า โดยใช้แบบสอบถามและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สอบถามเพื่อเสนอปัญหาและความต้องการ
และน าผลการส ารวจดังกล่ าวประกอบกั บ 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 นาจั งหวั ด
(Positioning) โดยบู รณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อให้ เกิด
การขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบและลดความซ้าซ้อนของการดาเนินงานต่อไป
นอกจากนี้ จากการตรวจติดตามยังพบว่า บางจังหวัดได้รายงานว่าตัวชี้วัดที่สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยของประเทศนั้น ไม่สอดคล้อง
กับ ข้อมูลพื้นฐานตัวชี้วัดที่จังหวัดจัดเก็บ ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการประเมินและการวิเคราะห์
ปัญหาของจังหวัด


๓๓

ตอนที่ ๙
ความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ
เกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ


ผู้ ตรวจราชการส านั กนายกรัฐ มนตรี ได้รับ ข้อคิดเห็ น และข้อเสนอแนะจากภาคส่ ว นต่ าง ๆ
เกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ สรุปได้ดังนี้
๑.๑ การจัดทาแผนยังขาดความร่วมมือที่แท้จริงจากทุกภาคส่วน ซึ่งอาจเกิดจากความเข้า ใจ
ไม่ตรงกัน และไม่เห็นความสาคัญในการที่จะมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด อีกทั้ง
ยังไม่ได้มุ่งเน้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน เนื่องจากยังขาดข้อมูลและความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ของ
ชุมชนที่จะดาเนินการ
๑.๒ ควรมีการระบุผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือมอบหมายให้บุคคลที่มีหน้าที่โดยตรงเข้าไปในการ
ประชุมการจัดทา/ทบทวนแผนพัฒ นาจั งหวัด และกลุ่มจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดผลสั มฤทธิ์ในการ
พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๑.๓ ส่วนราชการควรยอมรับฟังความคิดเห็ นจากภาคประชาชน เพื่อสะท้อนข้อมูลในการ
แก้ไขปัญหาในพื้นทีอ่ ย่างแท้จริง
๑.๔ ควรมีการกาหนดกลไกในการติดตามประเมินผลแผนพัฒ นาจังหวัด และกลุ่ มจังหวัด
อย่างต่อเนื่อง และควรนาข้อมูลการตรวจติดตามฯ มาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป
๑.๕ ควรเน้นย้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ให้ความสาคัญเรื่องการบริหารจัดการหรือการดูแล
บารุงรักษาเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจะได้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๑.๖ ควรผลักดันให้มีการเพิ่มโครงสร้างของ ก.บ.ก. และ ก.บ.จ. โดยแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ
ภาคประชาชนทั้ง ๔ ด้าน เป็ นคณะกรรมการในส่วนของที่ปรึกษาภาคประชาชน เพื่อประโยชน์ ในการจัดทา/
ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๑.๗ การจั ดท าแผนพั ฒ นาจังหวัดและกลุ่ ม จังหวัด และแผนปฏิ บั ติ ราชการประจาปี ของ
จั งหวัด และกลุ่ ม จั งหวั ด ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ การวางแผนการด าเนิ น การโครงการที่ ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้
ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืนจากโครงการ รวมทั้งควรมีการบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานผลประโยชน์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
๑.๘ การทาประชาคมยังไม่เกิดขึ้นจริง เป็นเพียงการทาตามรูปแบบบังคับเท่านั้น โครงการ
ที่เข้ามาดาเนินการในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ไม่ทราบมาก่อน ดังนั้น ในการจัดทาแผนพัฒ นาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ควรให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาชนในพื้นที่ควรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาโครงการ/เสนอโครงการด้วย
เพื่อความเหมาสมของโครงการ เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดผลกระทบในทางลบน้อยที่สุด รวมทั้งให้ความสาคัญ
กับแผนชุมชนโดยนามาเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดด้วย
๑.๙ การจั ด ท าแผนพั ฒ นาจังหวัด ยั งไม่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ยุท ธศาสตร์จั งหวั ด
เท่าที่ควร ซึ่งควรมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งและให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

๓๔

๑.๑๐ มีการแทรกแซงการท างานของหน่ว ยงานภาครัฐ เนื่ องจากการปรับเปลี่ ยนผู้ บริห าร
และการแทรกแซงของกลุ่มคนบางกลุ่มในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ เป็นผลให้การดาเนินงานไม่ต่อเนื่อง
และไม่ตรงตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่กาหนดไว้
๑.๑๑ ควรก าหนดตั ว ชี้ วั ด ให้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น และสอดคล้ อ งกั น ทั้ ง
กลุ่มจังหวัด และแผนควรมุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
๑.๑๒ ควรมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสั ญ จรในพื้นที่ระดับอาเภอร่วมกับผู้นาชุมชน
ปีละ ๑ - ๓ อาเภอ
๑.๑๓ การจั ด ท าแผนพั ฒ นาจั งหวั ด และกลุ่ ม จั งหวั ด จั งหวั ด และกลุ่ ม จั งหวัด /หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้จัดทาโครงการทีม่ ีชื่อโครงการ หลักการ วัตถุประสงค์ที่ดีและมีความสมเหตุสมผล/สอดคล้องกับ
นโยบายด้านต่าง ๆ แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดโครงการแล้วเห็นว่า ไม่สอดคล้องกับชื่อโครงการและ
ความต้ อ งการของประชาชน เนื่ อ งจากการเสนอโครงการผ่ าน ก.บ.จ. มี แ ต่ ชื่ อโครงการ โดยไม่ ได้ แนบ
รายละเอียดโครงการมาให้พิจารณาด้วย เมื่อโครงการดาเนินการแล้วเสร็จ ผลงานจึงไม่มีประสิทธิภาพ จึงควร
แนบรายละเอียดโครงการ /กิจกรรมเสนอพร้อมกับโครงการด้วย


๓๕

ตอนที่ ๑๐
ปัญหาอุปสรรค


ในการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ทั้งจากการรับฟัง
รายงานและตรวจติดตามในพื้นที่ ครั้งที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
และผู้ ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ พ บปั ญ หาอุป สรรคในการบริห ารงานจั งหวัด และกลุ่ มจั งหวั ด
แบบบูรณาการ ดังนี้
๑๐.๑ ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
๑๐.๑ การกาหนดแผนงานโครงการกลุ่ ม จังหวัด ยังมี ลั กษณะเฉพาะเชิ งพื้ น ที่ ของแต่ ล ะ
จังหวัด อีกทั้งขาดการวิเคราะห์ข้อมูลและสภาพปัญหาเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายของแต่ละ
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดเดียวกัน ส่งผลให้ไม่สามารถแสดงให้เห็นภาพรวมของกลุ่มจังหวัดได้
๑๐.๒ ช่วงระยะเวลาในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดค่อนข้างสั้น และเป็น
ห้วงเวลาใกล้เคีย งกัน ทาให้การประสานงานจัดทาแผนในแต่ละกระบวนการค่อนข้างกระชั้นชิด รวมทั้ง
กระบวนการรับ ฟังความคิดเห็ น และปั ญ หาความต้องการของทุ กภาคส่ วนไม่ส ามารถดาเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทาให้การพิจารณา ก.บ.จ. ไม่ครอบคลุมทุกมิติ
๑๐.๓ ประกาศ ก.น.จ. เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ
จังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ยังขัดแย้งกับระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อาทิ
๑๐.๓.๑ ตามประกาศ ก.น.จ. เรื่ อง การก าหนดหลั กเกณฑ์ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ในการ
บริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ การโอน
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ดาเนินโครงการ ถือว่าไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้ากลุ่มจังหวัด สามารถนาเสนอ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แต่ในหลักเกณฑ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑ การเปลี่ยนแปลงสถานที่
ดาเนินการในแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงบประมาณแล้ว ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลกระทบต่อสาระสาคัญของรายการ ส่วนราชการจะต้องขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณก่อน
๑๐.๓.๒ ตามประกาศ ก.น.จ. เรื่ อง การก าหนดหลั กเกณฑ์ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ในการ
บริหารงบประมาณจั งหวัดและงบประมาณกลุ่ มจังหวัด ฉบั บที่ ๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๖ การใช้
งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ดาเนินการในลักษณะเดียวกับการขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด คือ หากเป็นรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนฯ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด/หัวหน้ากลุ่มจังหวัด สามารถนาเสนอ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่ หากเป็น
รายการที่มีผลกระทบต่อแผนฯ เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด/หัวหน้า
กลุ่มจังหวัด ต้องนาเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.น.จ.ด้านแผนและงบประมาณ เพื่อขอทาความตกลงกับ
สานักงบประมาณก่อน แต่ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๕
หัวหน้าส่วนราชการมีอานาจโอนและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายภายใต้แผนงานเดียวกัน
ที่เหลือจ่ายจากการดาเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการแล้ว
๓๖

๑๐.๔ การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด เนื่องจากเหตุผล ดังนี้
๑๐.๔.๑ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ทั้งที่
มีผลกระทบและไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด
และกลุม่ จังหวัด
๑๐.๔.๒ จั งหวัดต่ าง ๆ ได้ รับการจัดสรรเงินงบประมาณล่ าช้า ส่ งผลให้ การด าเนิ น
โครงการไม่เป็นไปตามปฏิทินการดาเนินงาน
๑๐.๔.๓ ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ เมื่อมีการก่อหนี้ผู กพันแล้ว
ไม่ส่งเอกสารข้อมูลหลักผู้ขายให้จังหวัดดาเนินการสร้างข้ อมูลหลักผู้ขายเพื่อได้รับการอนุมัติจากคลัง ก่อน
ทาให้ ไม่สามารถเบิ กจ่ ายเงิน ได้ บางส่ วนราชการก่อหนี้ผู กพันล่ าช้าไม่เป็นไปตามแผน ทาให้ ต้องกันเงิน/
ขยายเวลาเบิกจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปี
๑๐.๔.๔ มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา และการขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย
งบประมาณเหลื่ อมปี บ่ อยครั้ง ซึ่งจังหวัดไม่ส ามารถแก้ไขได้ ด้วยตัวเอง จะต้องส่ งเรื่องให้ กรมบัญ ชีกลาง
แก้ไข PO ในระบบ GFMIS ให้
๑๐.๔.๕ ความไม่ พร้ อมของโครงการอั นอาจเกิ ดจากกระบวนการจั ดท าโครงการ
ของหน่วยปฏิบั ติในพื้นที่ที่มีระยะเวลาจากัด รวมทั้งขาดความรู้ความเข้าใจในขั้น ตอนการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๑๐.๔.๖ โครงการต่าง ๆ หลายโครงการประสบปัญหาเรื่องความไม่พร้อมของสถานที่
ดาเนินโครงการ อาทิ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ จึงทาให้ไม่สามารถดาเนินงานโครงการได้
๑๐.๔.๗ ระบบการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ระบบการบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ แบบ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Government Fiscal Manage ment System : GFMIS) และระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ที่ ไม่ ส ามารถเข้ า ท างาน
ในระบบได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทาให้การเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้า
๑๐.๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๑๐.๒.๑ การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและความต้องการ
ของจังหวัด (จังหวัดขอรับการสนับสนุนแผนงาน/โครงการหลัก เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
แต่ไม่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ แต่กลับได้รับการจัดสรรแผนงาน/โครงการ ที่เป็นแผนงาน/โครงการ
สารอง จังหวัดจึงมีความจาเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของจังหวัด
๑๐.๒.๒ การได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ จาก ก.น.จ. ล่าช้า เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา
อยู่ระหว่างยุบสภาผู้แทนราษฎรและไม่มีคณะรัฐมนตรี ทาให้สานักงาน ก.พ.ร. ไม่สามารถจัดประชุม ก.น.จ.
เพื่ อพิจ ารณาคาขอเปลี่ ยนแปลงโครงการของจังหวัด ทาให้ ส่งผลต่อการดาเนินงานและการเบิกจ่ายของ
จังหวัด
๑๐.๒.๓ เกิดจากความล่าช้าในการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณซึ่งมีขั้ นตอนมากเกินไป ทาให้
จังหวัดไม่สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้
๑๐.๒.๔ บางโครงการด าเนิ น การในพื้ น ที่ อุ ท ยาน ซึ่ งต้อ งขออนุ ญ าตกรมอุ ท ยานแห่ งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งมีขั้นตอนและต้องใช้เวลานาน ทาให้ส่งผลกระทบต่อการดาเนินโครงการฯ
๑๐.๒.๕ เนื่องจากผู้รับเหมาประกวดราคาได้แล้วทิ้งงานไม่เข้าไปทางาน จาเป็นต้องหาผู้รับจ้าง
รายใหม่
๑๐.๒.๖ เนื่องจากเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ปัญหาอุทกภัย ปัญหาดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ทาให้
ไม่สามารถดาเนินการได้
๓๗

๑๐.๒.๗ เนื่ อ งจากส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น (สตง.) ท้ ว งติ ง เรื่ อ งความคุ้ ม ค่ า ของ
โครงการฯ จึงจาเป็นต้องมีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
๑๐.๒.๘ จั ง หวั ด ได้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณเหลื อ จ่ า ยใช้ ด าเนิ น โครงการในช่ ว งใกล้ สิ้ น ปี
งบประมาณ และโครงการที่อนุมัติเป็นโครงการที่เป็นงบลงทุน ประกอบกับในช่วงที่ดาเนินโครงการอยู่ในช่วง
ฤดูฝน ทาให้ไม่สามารถดาเนินโครงการได้แล้วเสร็จ
๑๐.๒.๙ โครงการที่ ไม่ ผ่ านการพิ จ ารณาอนุ มัติ ซึ่ งเป็ น ความต้อ งการของพื้ น ที่ จาเป็ น ต้ อ ง
ดาเนิ น การเพื่ อแก้ไขปั ญ หาความเดือดร้อ นของประชาชน ทางส่ วนราชการ/หน่ว ยงานต้องปรับ เปลี่ ย น
รายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเห็นถึงความสาคัญและความจาเป็นในการดาเนินโครงการ
๑๐.๒.๑๐ โครงการที่ทางส่วนราชการ/หน่วยงานเสนอขอพิจารณางบประมาณ เมื่อผ่านการ
พิจารณาอนุ มัติแล้วอาจต้องมีการปรับ ลดงบประมาณหรือปรับลดปริมาณงานเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กับลักษณะงานและงบประมาณที่ได้เสนอ จึงจาเป็นต้องปรับแผนการใช้จ่ายหรือปรับเปลี่ยนลักษณะงาน
ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานเนื่องจากงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผนงานที่ได้เสนอขอพิจารณา
๑๐.๒.๑๑ ขาดการเตรี ย มความพร้อ มในการด าเนิ น งาน บางโครงการยั งไม่ ได้ ข ออนุ ญ าต
ก่อสร้างต่อหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ไว้ล่วงหน้าก่อนการอนุมัติโครงการ และบางโครงการมีการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ดาเนินการ ทาให้การดาเนินงานล่าช้า และการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
๑๐.๒.๑๒ การดาเนินการในหลาย ๆ เรื่องที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์/ข้อมูลรายงานของส่วนกลาง
จะแบ่ งแยกส่ วนราชการในความรับ ผิดชอบ ซึ่งทาให้ เกิดความซ้าซ้อนเป็นเพิ่มภาระงานของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด เช่น ระบบ E-Budgeting (การจัดทางบประมาณ) ระบบรายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน
(รวมถึงการปรับแผนด้วย) ระบบการรายงานผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี ระบบการติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการของ สานักงาน ก.พ.ร. สานักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ซึ่งทาให้
ไม่เกิดความคล่องตัวในการดาเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
๑๐.๒.๑๓ โครงการที่ขอกันเงินเหลื่อมปี เป็นโครงการรายการงบลงทุนที่จะต้องดาเนินการ
ไปตามสัญญาและงวดงานที่ระบุไว้
๑๐.๒.๑๔ ส่ ว นราชการ/อ าเภอ เสนอกิ จ กรรม/โครงการเพิ่ ม เติ ม และ/หรือ เปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดโครงการ ซึ่งต้องดาเนิ นการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณผ่าน ก.บ.จ. และ/หรือ อ.ก.น.จ.
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน และตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
๑๐.๒.๑๕ การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี กาหนดให้ จัดทาล่ วงหน้าอย่างน้อย 2 ปี
ทาให้การดาเนินการตามแผนไม่สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการเร่งด่วนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
เนื่องจากสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะต้นทุนทางเศรษฐกิจ เช่ น วัสดุก่อสร้าง การเกษตร อาจเป็น
ราคาที่สูงขึ้นจากที่ประมาณการไว้เบื้องต้น ส่งผลให้มีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนปริมาณหรือรายการเพื่อให้
อยู่ภายในกรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและสามารถดาเนินการได้ปริมาณหรือรายการเพื่อให้อยู่ภายใน
กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและสามารถดาเนินการได้
๑๐.๒.๑๖ ในแต่ละปีจะมีบางโครงการที่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ หรือขอเปลี่ยนแปลง
โครงการ ซึ่งหากกระทบต่อแผนพัฒ นาจังหวัด จะต้องเข้าสู่กระบวนการขอปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
โครงการแล้วแต่กรณี ทาให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินการ
๑๐.๒.๑๗ ความซ้าซ้อนของพื้นที่ดาเนินโครงการ โดยเฉพาะโครงการแหล่งน้า ทาให้ต้องขอ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ดาเนินการจาก ก.บ.จ. และขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ทาให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินการ
๓๘

๑๐.๒.๑๘ กรณีได้รับผลกระทบจากลมมรสุม เกิดปัญหาอุทกภัย และภัยธรรมชาติ สร้างความ
เสียหายในพื้นที่เป็นจานวนมาก ทาให้เกิดผลกระทบต่อการการดาเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ และการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) จึงทาให้เกิดความล่าช้าในการดาเนิน
โครงการ
๑๐.๒.๑๙ ส่วนราชการบางแห่งให้ความสาคัญการขับเคลื่อนโครงการของกลุ่มจังหวัดในลาดับ
สุดท้าย
๑๐.๒.๒๐ การกาหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ทางการแพทย์ต้องอาศัยระยะเวลาในการพิจารณา
ของผู้ใช้และในการจัดหาต้องจัดซื้อจากต่างประเทศ
๑๐.๒.๒๑ ผู้รับจ้างมักส่งงานรวมงวดงาน ทาให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้า
๑๐.๒.๒๒ การจัดทารูปแบบรายการและราคากลาง ค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญมีจากัด
แต่ปริมาณงานมีมาก
๑๐.๒.๒๓ การประสานงานของเจ้าภาพหลักไปยังผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่อยู่ต่างพื้นที่ขาดความ
ชัดเจนต่อเนื่อง สายการประสานงานค่อนข้างยาวทาให้ใช้เวลาทางธุรการมาก
๑๐.๒.๒๔ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างต้ อ งด าเนิ น การหลายครั้ง เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถหาผู้ รับ จ้ างได้
สาเหตุจากราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จึงทาให้ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
อย่างล่าช้า/ขาดแคลนแรงงาน/หาผู้รับจ้างไม่ได้/ไม่มีผู้ยื่นซองประกวดราคา
๑๐.๒.๒๕ หน่วยดาเนินงานส่วนใหญ่ประสบปัญหาการโยกย้ายของเจ้าหน้าที่โครงการ ทาให้
การดาเนินงานไม่มีความต่อเนื่องและผลการดาเนินงานล่าช้า
๑๐.๒.๒๖ หน่วยดาเนินงานให้ความสาคัญกับการดาเนินโครงการระดับกรม/กระทรวงต้นสังกัด
มากกว่า
๑๐.๒.๒๗ หลายโครงการต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เนื่อ งจากประสบปัญหาไม่สามารถ
หาผู้รับจ้างได้ อาทิ ไม่มีผู้มาซื้อแบบ หรือ มีผู้เสนอราคารายเดียว ฯ หรือผู้รับจ้างทาผิดสัญญา จึงต้องเริ่ม
กระบวนการใหม่
๑๐.๒.๒๘ ความไม่เป็นอิสระจากนักการเมือง หลายพื้นที่โครงการได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แผนงาน/โครงการ พื้นที่จัดทาโครงการ งบประมาณโครงการ ก็เพราะกลุ่มบุคคลเหล่านี้ ทาให้เป็นปัญหา
ในการบริหารจัดการโครงการอย่างมาก จึงเป็นผลทาให้ไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่ได้วางไว้



๓๙

ตอนที่ ๑๑
ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาดาเนินการในระดับนโยบาย


จากการตรวจติดตามและประเมินผลการการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ในพื้ น ที่ พบว่ า การจั ด ท าแผนพั ฒ นาจั งหวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด และ
กลุ่มจังหวัดในปัจจุบันค่อนข้างดาเนินมาอย่างมีทิศทางชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการติดตามและประเมินผล
ในรอบที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้พบปัญหาอุปสรรคบางประการในการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่ ม จังหวัด แบบบู รณาการ ซึ่งจั งหวัด /กลุ่ มจังหวัด ไม่ส ามารถแก้ไขได้ และจาเป็ นได้รับ การแก้ไขในเชิง
นโยบาย ผู้ ตรวจราชการส านั กนายกรัฐ มนตรีและผู้ ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ มี ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดังนี้
๑๑.๑ ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
๑๑.๑.๑ สานักงาน ก.พ.ร. ควรปรับห้วงเวลาในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
และแผนปฏิบั ติราชการประจาปี ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ให้เหลื่อมกับห้วงเวลาในการจัดทาแผนของ
กระทรวง/กรม เพื่อให้สามารถบูรณาการแผนได้อย่างชัดเจน และลดปัญหาความซ้าซ้อนในการดาเนินการ
๑๑.๑.๒ กระทรวงมหาดไทยควรเร่งรัดด าเนิ น การเกี่ยวกับ แนวทางปฏิ บัติ ในการถ่ายโอน
ทรัพย์สินโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ชัดเจน รวมทั้งการจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่เกิดจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
เนื่องจากในแต่ละปีในแต่ละจังหวัดจะมีการจัดทาโครงการต่าง ๆ เป็นจานวนมาก ซึ่งหากปล่อยระยะเวลา
ล่วงเลยก็จะมีปัญหาสะสมและนาไปสู่การขาดผู้รับผิ ดชอบในการดูแลบารุงรักษาโครงการให้เกิดประโยชน์
อย่างยั่งยืนต่อไป
๑๑.๑.๓ การดาเนินโครงการของกลุ่มจังหวัด ควรกาหนดหลักเกณฑ์ให้ เป็นโครงการขนาดใหญ่
ทีเ่ ป็นการบูรณาการและเสริมต่อโครงการของจังหวัดต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัด อันจะก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก
ต่อกลุ่มจังหวัด โดยไม่ควรมีโครงการจานวนมากหรือเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ ที่ดาเนินการโดยแต่ละจังหวัดหรือเป็น
ภารกิ จ ประจ าของกระทรวง (Function) ทั้ งนี้ ควรมุ่ งเน้ นการมี ส่ วนร่ วมของส่ วนราชการ องค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น และประชาชนในพื้ น ที่ เพื่ อเสริ มสร้ างศั กยภาพในการแข่ งขั นตามวั ตถุ ประสงค์ ของการจั ดตั้ ง
กลุ่มจังหวัดเป็นสาคัญ
๑๑.๑.๔ หน่วยบูรณาการกลาง ได้แก่ สานักงาน ก.พ.ร. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ได้ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และการสั่งการอย่างต่อเนื่อง
ในลักษณะของแต่ละหน่วยแจ้งไปยังจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยตรง และเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในทางปฏิบัติ
แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เห็นควรให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานแกนกลางรับผิดชอบการสั่งการ และ
ประสานงานในการจัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๑๑.๑.๕ ควรกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมระดับประเทศให้ชัดเจน เพื่อถ่ายทอดเป้าหมาย
สู่พื้นที่ (Area) และแบ่ งสัดส่วนความรับผิดชอบภารกิจและงบประมาณของกระทรวง (Function) กลุ่มจังหวัด
(Cluster) และจังหวัด (Area) ให้เกิดความชัดเจนและเชื่อมโยงมากขึ้น
๑๑.๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๑๑.๒.๑ การปรับปรุงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนจะต้องมี
การวิเคราะห์หาศักยภาพและปัญหาที่แท้จริงของพื้นที่จังหวัด เพื่อใช้ในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
จังหวัด ให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ประเทศ รัฐบาล และท้องถิ่น มีการสร้างกระบวนการ
๔๐

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาตัวชี้วัดและติดตามประเมินผล โดยมีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนา
หรือตัวชี้วัดที่เข้าใจง่ายและสะท้อนปัญหาของพื้นที่อย่างแท้จริง มีการแยกแยะเป้าหมายและวิธีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนระหว่างจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับ อปท. ให้ชัดเจน รวมทั้งมีกลไกการกากับ ติดตาม
และประเมิ น ผลอย่ างต่อเนื่ อง เพื่ อให้ การขับ เคลื่ อนการพัฒ นาเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ กาหนด ตลอดจน
มีหน่วยงานกลางสนับสนุนการพัฒนาด้านศักยภาพของบุคลากรของจังหวัดและ อปท. ให้มีศักยภาพสูงขึ้น
ในการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนพัฒนาพื้นที่จังหวั ดและกลุ่มจังหวัด ให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา
ทุก ๆ ระดับ และสนับสนุนการบูรณาการแผนงานโครงการตามความต้องการของจังหวัดร่วมกัน รวมทั้งการ
เปิดโอกาสให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถได้รับ
งบประมาณเพิ่มเติมพร้อมทั้งควรมีการกาหนดมาตรการหรือหลักเกณฑ์ในการลดหรือขจัดการแทรกแซง
ทางการเมืองภายใต้ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเป้าหมายของการพัฒนาเชิงพื้นที่ของทุกภาคส่วน
๑๑.๒.๒ การขับเคลื่อนการพัฒ นาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ผ่านมายังมีปัญหาและอุปสรรค
เนื่องจากยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ไม่ได้เป็นตัวกลางเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาประเทศเข้ากับพื้นที่
การเสริมสร้างกระบวนการมีส่ ว นร่วมของพื้น ที่ซึ่งจะนาไปสู่ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ยังมีน้ อย
และไม่ได้ให้ความสาคัญเท่าที่ควร รวมทั้งภาคเอกชนยังมีส่วนร่วมในการพัฒ นาเศรษฐกิ จของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะกลไกในระดับพื้นที่ เช่น กรอ.จังหวัด และ กรอ.กลุ่มจังหวัด นอกจากนี้
การทางานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามบทบาทที่คาดหวัง ยังมีปัญ หาและข้อจากัดบางประการ อาทิ
การไม่ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้เชิงลึกที่เพียงพอต่ อการจัดทายุทธศาสตร์ และการกาหนดแผนงาน/
โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ปัญหาที่แท้จริงไม่ได้เกิดจาก
การที่จังหวัดไม่มีงบประมาณ แต่เกิดจากการขาดการบูรณาการเพื่อให้มีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้ น จึ งต้ องมีการกาหนดแนวทางการส่ งเสริมบทบาทของจังหวัดและกลุ่ มจังหวัดให้ ส ามารถทาหน้าที่
เป็นตัวกลางเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับชาติเข้ากับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเชิงพื้นที่จึงควร
เน้นให้มีความแตกต่างกันตามศักยภาพของแต่ละจังหวัด โดยมีการวางแผนและจุดประสงค์ที่ ชัดเจน ซึ่งจะ
เป็นการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันระหว่างพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาโดยอาศัยทรัพยากรในพื้นที่
ได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ
๑๑.๒.๓ การพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ จะต้องให้ความสาคัญกับการสร้างความเข้าใจ
ของภาคส่ว นต่าง ๆ ทั้งบุ คลากรจังหวัดภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ อปท. และประชาชน เกี่ยวกับการพัฒ นา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบูรณาการงบประมาณทั้งงบประมาณจังหวัด งบประมาณหน่วยงานส่วนกลาง
และงบประมาณ อปท. ลงสู่พื้นที่จังหวัด เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นเร่งด่วนที่ควรจะดาเนินการเพื่อให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือ
การกาหนดเงื่อนไขที่จะทาให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดสามารถดาเนินการตามบทบาทที่คาดหวังได้ โดยมีความรู้
ความเข้ าใจทั้ ง ในภาพกว้า งและเชิ ง ลึ ก เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั งหวัด และ
กลุ่มจังหวัด และมีความสามารถในการนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะต้อง
สามารถผนึกกาลังกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
๑๑.๒.๔ การจัดทายุทธศาสตร์จังหวัดที่ผ่านมาส่วนใหญ่ประชาชนและชุมชน ยั งมีส่วนร่วม
ค่อนข้างน้อย และมีระยะเวลาในการจัดทายุทธศาสตร์จังหวัดน้อยมาก ทาให้การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
และบทบาทของจังหวัดไม่สนองตอบความต้องการและสะท้อนปัญหาของประชาชนเท่าที่ควร โดยโครงการต่าง ๆ
จะเป็นความต้องการของหน่วยงานราชการเป็นส่วนใหญ่ จึงควรมีการจั ดเวทีให้ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วม
แสดงความคิดเห็น และมีระยะเวลาในการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์จังหวัดได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
มากกว่านี้
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๑๑.๒.๕ ในการขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่ได้มีการกาหนด
เป็น Positioning ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแล้ว มิให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างแท้จริง เว้นแต่หากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถพิสูจน์ได้ว่า
โครงการที่ เสนอเปลี่ ย นแปลงแก้ ไขใหม่ นั้ น สามารถช่ ว ยให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ข องจั งหวั ด และ
กลุ่มจังหวัดมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์มากกว่าโครงการเดิม
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