๑

รายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั$ง ที& ๑
โดย

ผูต้ รวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย

จัด ทํา โดย
สํา นั ก นายกรัฐ มนตรี และกระทรวงมหาดไทย

๒
คํานํา
พระราชกฤษฎีกาว่า ด้ ว ยการบริห ารงานจั งหวั ด และกลุ่ มจัง หวั ด แบบบูร ณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ทําหน้าที่
กําหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กําหนดนโยบาย
หลักเกณฑ์ วิธีการ พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด และกําหนดให้
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทําหน้าที่ดําเนินการเร่งรัด ติดตาม
และประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานตามแผนพั ฒนาจั งหวั ด แผนพั ฒนากลุ่ มจังหวั ด แผนปฏิ บั ติราชการประจํ าปี
ของจั งหวั ด และแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด รวมทั้ ง การบริ ห ารงบประมาณจั ง หวั ด
และงบประมาณกลุ่มจังหวัด โดย ก.น.จ. ได้กําหนดนโยบายให้ผู้ต รวจราชการสํา นักนายกรั ฐ มนตรี และ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อ ก.น.จ. อย่างน้อยปีละสองครั้ง
ซึ่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกันดําเนินการในเรื่อง
ดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมา
สํ า หรั บ การติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ นี้ ผู้ตรวจราชการสํา นักนายกรั ฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจติดตามในประเด็นสําคัญ ได้แก่ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย คาดหวังว่ารายงาน
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณากําหนดนโยบาย หรือแนวทางในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ ของ ก.น.จ. เพื่อปรับ ปรุงระบบการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ให้ส อดคคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
พฤษภาคม ๒๕๕๖

๓

สารบัญ
หน้า
บทนํา
ตอนที่ ๑

:

บทสรุปการติดตามประเมินผล

5

ตอนที่ ๒

:

ผลการดําเนินการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

9

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตอนที่ ๓

:

ผลการดําเนินการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒0

ตอนที่ ๔

:

การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด

๒5

ตอนที่ ๕

:

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๔4

ตอนที่ ๖

:

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖

๔6

ตอนที่ ๗

:

การประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ

๕3

ตอนที่ ๘

:

การติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่อยู่ตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ และเมืองชายแดน และการกําหนด Positioning ของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

๕4

ตอนที่ ๙

:

ความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ

๖0

ตอนที่ ๑๐ :

ปัญหาอุปสรรค

๖2

ตอนที่ ๑๑ :

ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการในระดับนโยบาย

65

๔
บทนํา
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของผู้ตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงหาดไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ยังคงให้
ความสําคัญต่อกลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่เช่นเดียวกับปีที่ผ่านๆ มา อาทิ ที่ปรึกษาผู้ตรวจ
ราชการภาคประชาชน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.จังหวัด) และภาคประชาสังคม ในการเร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เพื่อให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดยมี
เป้ า หมายร่ว มกัน คื อ เพื่ อพั ฒ นาจัง หวั ด และกลุ่ มจั ง หวั ด ให้ มีศั กยภาพทั้ง ทางด้า นเศรษฐกิจ และสัง คม
อันจะนําไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่
ผู้ ต รวจราชการสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี และผู้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ บู ร ณาการ
การตรวจติดตามประเมินผลร่วมกัน โดยแบ่งความรับผิดชอบในประเด็นการตรวจติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
 ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบการติดตามประเมินผลในประเด็น ดังนี้
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
- การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- การเตรียมความพร้อมของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในปี ๒๕๕๘
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบการติดตามประเมินผลในประเด็น ดังนี้
- ผลการดํ า เนิ น การและผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในส่วนที่กลุ่มจังหวัด/จังหวัดได้รับงบประมาณ
- ผลการดํ า เนิ น การและผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในส่วนที่กลุ่มจังหวัด/จังหวัดได้รับงบประมาณ
- การประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ
- การติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่อยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
และเมืองชายแดน และการกําหนด Positioning ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
โดยกําหนดระยะเวลาการตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด เป็น ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
    

๕
ตอนที่ ๑
บทสรุปการติดตามประเมินผล
  

การติดตามประเมินผลการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ยังคงดําเนินงาน
ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ โดยตรวจติดตามประเด็นสําคัญ ได้แก่ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การติดตาม
และประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
และการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ประชาชนรับรู้รบั ทราบ
ผลการติดตามและประเมินผล พบว่า จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ดําเนินงานตามหลักเกณฑ์แนวทาง
ที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกําหนด โดยมีความคืบหน้าและ
ผลดําเนินการ ดังนี้
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้จัดสรรงบประมาณ
ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ข องจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ซึ่ ง เป็ น ไปตามกรอบแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
และกลุ่ม จัง หวั ด โครงการทั้ งหมด จํ า นวน ๓,๑๘๑ โครงการ ในวงเงิน งบประมาณ ๑๗,๘๐๒ ล้า นบาท
(หนึ่ ง หมื่ น เจ็ ด พั น แปดร้ อ ยสองล้ า นบาทถ้ ว น) โดยจั ด สรรงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี
ของจังหวัด ๗๖ จังหวัด จํานวน 2,817 โครงการ งบประมาณ ๑๒,๗๓๔ ล้านบาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อย
สามสิบสี่ล้า นบาทถ้ว น) และงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ กลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด
จํา นวน 364 โครงการ งบประมาณ ๕,๐๖๘ ล้า นบาท (ห้า พัน หกสิบ แปดล้า นบาทถ้ว น) สรุปผลการ
ดําเนินโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ดําเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จํานวน ๒,๘๙๙ โครงการ (คิดเป็น
ร้อยละ ๙๑.๑๓๔๘ ของโครงการทั้งหมด) และโครงการที่ดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จทั้งหมด จํานวน ๒๘๒ โครงการ
(คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๒๗๔ ของโครงการทั้งหมด) ซึ่งจําแนกได้ดังนี้
๑) โครงการของกลุ่มจังหวัดที่ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน ๒๙๒ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ
๘๐.๒๑๙๗ ของโครงการกลุ่มจังหวัดทั้งหมด)
๒) โครงการของกลุ่มจังหวัดที่ดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จํานวน ๗๒ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ
๑๙.๗๘๐๒ ของโครงการกลุ่มจังหวัดทั้งหมด)
๓) โครงการของจังหวั ดที่ ดํ าเนิ นการแล้ วเสร็ จ จํ านวน ๒,๖๐๗ โครงการ (คิ ดเป็ นร้ อยละ
๙๒.๕๔๕๒ ของโครงการจังหวัดทั้งหมด)
๔) โครงการของจังหวัดที่ดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จํานวน ๒๑๐ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ
๗.๔๕๔๗ ของโครงการจังหวัดทั้งหมด)
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้จัดสรรงบประมาณ
ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ข องจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ซึ่ ง เป็ น ไปตามกรอบแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
และกลุ่มจังหวัด ในวงเงิน จํานวน ๑๘,๐๙๐,๒๒๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าสิบล้านสองแสนสองหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด ๗6 จังหวัด จํานวน
๒,๙๑๖ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๖๖๐,๖๒๑,๐๐๐ บาท (หนึ่ งหมื่น สองพัน หกร้อ ยหกสิบ ล้ า นหกแสน
สองหมื่น หนึ่งพัน บาทถ้ว น) มีผ ลการเบิกจ่า ย 2,633,869,569 บาท (สองพัน หกร้อยสามสิบ สามล้า น
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แปดแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 20.8036 และงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่ม จํา นวน ๓๐๘ โครงการ งบประมาณ ๕,๔๒๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
(ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่าย 379,792,892 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบเก้าล้าน
เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบสองล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 6.9949 ซึ่งจากการตรวจติดตาม พบว่า
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๔๘ รองลงมาคือ อยู่ระหว่างการดําเนินการ คิดเป็นร้อย
ละ ๓๙ และยังไม่ได้ดําเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓ โดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้มีแผนมาตรการเร่งรัดการ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
๓. การติดตามและประเมินผลโครงการ
โครงการที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดําเนินการส่วนใหญ่เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้
มีข้อค้นพบสําคัญกล่าวคือ โครงการที่มีลักษณะใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนและไม่อยู่ ในความรับ ผิด ชอบ
ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ระบบประปาหมู่บ้าน การจัดซื้อเครื่องจักรทางการเกษตร
ส่วนใหญ่ยังขาดการวางระบบบริหารจัดการหลังจากโครงการแล้วเสร็จ ซึ่งควรจะต้องมีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อทํา
หน้าที่บริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
๔. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จังหวัดส่วนใหญ่ได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนแล้ว ในรูปแบบแตกต่างกันไป อาทิ การแต่งตั้งในรูปแบบคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน
การมอบหมายให้สํานักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก การจัดตั้งศูนย์ป ระสานงานอาเซียนจังหวัด เป็นต้น
แต่ยังพบว่ามีข้อจํากัดด้านบุคลากรภาครัฐในภาพรวมส่วนใหญ่ที่ยังขาดความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษ
และภาษาประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้บุคลากรภาครัฐที่ไม่ได้มีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรงบางส่วนยังมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนไม่เพียงพอ ในแนวทางเดียวกันกับภาคประชาชนที่ยังขาดความตื่น ตัว
และความสนใจต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งตรงกันข้ามกับภาคเอกชน ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม ทีม่ ีความตื่นตัวและมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่อนข้างดี
๕. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
จัง หวัด และกลุ่ มจั ง หวั ด มี การขอเปลี่ย นแปลงโครงการตามแผนปฏิบั ติ ร าชการประจํ า ปี
เป็นจํานวนมาก ทั้งในส่วนที่เสนอต่อ ก.บ.จ./ก.บ.ก. และ อ.ก.น.จ. อาจมีสาเหตุที่เป็นไปได้ ๒ กรณี คือ
๑) การจัดสรรงบประมาณไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของจังหวัดอย่างแท้จริง หรือ ๒) จังหวัดไม่ได้ตระหนัก
และให้ความสําคัญกับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ และไม่ว่าจะมีสาเหตุเกิดจากกรณีใดก็ตาม
เมื่อมีการขอเปลี่ยนแปลงโครงการย่อมทําให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ซึ่งจะส่งผลให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเกิดชะงักตัวขาดความต่อเนื่อง
๖. การประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ
จากการตรวจติด ตามประเมิน ผลแผนพัฒ นาจัง หวัด และกลุ่ม จังหวัด ของผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย พบว่า ส่วนใหญ่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์แผนจังหวัด/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ดังนี้ คือ ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รองลงมาคือสื่อสิ่งพิมพ์/แผ่นพับ/เอกสารเผยแพร่/โปสเตอร์ ,จัดกิจกรรม/จัดประชุม ,
สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และภาคประชาสังคม
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๗. การติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่อยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
และเมืองชายแดน และการกําหนด Positioning ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
จากการตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาจั งหวั ด และกลุ่ มจั งหวั ด ของผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย พบว่า จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้มีแผนการกําหนด Positioning ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ดําเนินการพิจารณา
ทบทวน วิเคราะห์จุดยืนทางยุทธศาสตร์ กําหนด Positioning ให้สอดคล้องกันภายในจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด
ระดับภาค ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
8. ปัญหาอุปสรรค
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ค้นพบปัญหา
อุปสรรคสําคัญที่สมควรมีการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
8.1 ความล่าช้าในการโอนทรัพย์สินที่ ได้จากงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ให้กับส่วนราชการที่เป็นผู้ใช้หรือดูแลทรัพย์สิน เพือ่ ตั้งงบประมาณในการดูแลบํารุงรักษา
8.2 ระบบการติดตามประเมินผลมีหลายระบบ ได้แก่ ระบบ E-budgeting ระบบ GFMIS
ระบบ GSMS และระบบ padme เป็นต้น ทําให้เป็นภาระของจั งหวั ดที่จะต้ องบั นทึกข้อมู ลรู ปแบบเดี ยวกั น
ลงในหลายระบบ
8.3 บางโครงการที่เกิดจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง หรือเป็นการ
แก้ไขปัญหาในพื้นที่ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ อาจเนื่องมาจากมุมมองการพิจารณากลั่นกรองโครงการ
ของ ก.น.จ. แตกต่างจากมุมมองของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่
8.4 การจัด สรรงบประมาณของกระทรวง/กรมลงพื้น ที่ ส่ ว นใหญ่จ ะไม่ ได้พิจ ารณาถึ ง
ความต้องการของจังหวัด หรือไม่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
8.5 หน่วยราชการส่วนใหญ่ยังไม่ได้แจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีสําหรับ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีมีผลบังคับใช้ ตามที่กําหนดไว้ใน
มาตรา ๒๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
9. ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการในระดับนโยบาย
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายเพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.น.จ. เพื่อปรับปรุงการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ในประเด็นดังนี้
9.1 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ควรพิจารณา
ทบทวนหลักเกณฑ์ในการเสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการ เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินโครงการและ
การเบิ กจ่ า ยงบประมาณ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ก ารขับ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจัง หวั ด เกิด การหยุ ด ชะงั ก
ขาดความต่อเนื่อง
9.2 ความขัดแย้งกันของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ กับประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่ มจั ง หวั ด แบบบูร ณาการ เรื่อ งหลั ก เกณฑ์แ ละวิ ธีก ารปฏิ บัติ ใ นการบริ หารงบประมาณจั งหวั ด
และงบประมาณกลุ่มจังหวั ด ลงวัน ที่ ๑๑ ตุ ลาคม ๒๕๕๕ ควรมีการปรึกษาหารือให้ ไ ด้ความชั ด เจนใน
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดําเนินการจําเป็นต้องขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณหรือไม่

๘
9.3 การรายงานผลการบริ หารงานจั งหวัด และกลุ่ม จัง หวัด ต่อ หน่ วยงานส่ วนกลาง
หน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้องควรร่ว มกัน พัฒนารูป แบบการรายงานและส่งต่อข้อมูล ข้า มระบบ หรือแบ่งปันข้อมูล
(share) ระหว่างระบบ ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูล และลดภาระงานซ้ําซ้อนของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
9.4 การโอนทรั พย์ สิ นที่ ได้ จากงบประมาณจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ดให้ กั บหน่ วยงานที่
รับผิดชอบ ควรเร่งรัดให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการจัดทําคําขอเพื่อขออนุมัติยกเว้น
หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อ
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ในการโอนทรัพย์สินที่ยังไม่หมดความจําเป็นให้แก่หน่วยงานอื่น
9.5 การกําหนดหลักเกณฑ์กรณีทโี่ ครงการมีกิจกรรมการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ไม่ค วรเสนอเป็น คํา ของบประมาณจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ควรมีการปรับ ปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่า วให้มี
ความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้ทุกจังหวัดและทุกกลุ่มจังหวัดได้ใช้โอกาสจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในการ
เปิดตลาดและเพิ่มช่องทางการค้าการลงทุนให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้กว้างขวาง
มากขึ้น อาทิ การจัดแสดงและจําหน่ายสินค้า หรือการเจรจาจับคู่ธุรกิจ เป็นต้น
    

๙
ตอนที่ ๒
ผลการดําเนินการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในส่วนทีจ่ ังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ
  

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้จัดสรรงบประมาณ
ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ข องจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ซึ่ ง เป็ น ไปตามกรอบแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
และกลุ่มจังหวัด โครงการทั้งหมด จํา นวน ๓,๑๘๑ โครงการ ในวงเงิน งบปประมาณ ๑๗,๘๐๒ ล้านบาท
(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสองล้านบาทถ้วน) โดยจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
จังหวัด ๗๖ จังหวัด จํานวน 2,817 โครงการ งบประมาณ ๑๒,๗๓๔ ล้านบาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อย
สามสิบ สี่ล้า นบาทถ้ว น) และงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ กลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด
จํานวน 364 โครงการ งบประมาณ ๕,๐๖๘ ล้านบาท (ห้าพันหกสิบแปดล้านบาทถ้วน) สรุปผลการดําเนิน
โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ดําเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จํานวน ๒,๘๙๙ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ
๙๑.๑๓๔๘ ของโครงการทั้งหมด) และโครงการที่ดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จทั้งหมด จํานวน ๒๘๒ โครงการ
(คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๒๗๔ ของโครงการทั้งหมด) ซึ่งจําแนกได้ดังนี้
๑) โครงการของกลุ่ มจั งหวั ด ที่ ดํ า เนิ นการแล้ ว เสร็ จ จํ านวน ๒๙๒ โครงการ (คิ ด เป็ นร้ อยละ
๘๐.๒๑๙๗ ของโครงการกลุ่มจังหวัดทั้งหมด)
2) โครงการของกลุ่มจังหวัดที่ดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จํานวน ๗๒ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ
๑๙.๗๘๐๒ ของโครงการกลุ่มจังหวัดทั้งหมด)
3) โครงการของจั งหวั ด ที่ ดํ า เนิ นการแล้ ว เสร็ จ จํ า นวน ๒,๖๐๗ โครงการ (คิ ด เป็ น ร้ อยละ
๙๒.๕๔๕๒ ของโครงการจังหวัดทั้งหมด)
4) โครงการของจังหวัดที่ ดําเนินการยั งไม่ แล้วเสร็ จ จํ านวน ๒๑๐ โครงการ (คิดเป็นร้ อยละ
๗.๔๕๔๗ ของโครงการจังหวัดทั้งหมด)
2.1 ภาพรวมของการเบิ กจ่ ายงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจํ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ของจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) เรียงลําดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

จังหวัด
ปราจีนบุรี
สตูล
จันทบุรี
ระนอง
สมุทรปราการ
เพชรบุรี
ระยอง
ภูเก็ต
เพชรบูรณ์

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(บาท)
136,784,700
126,262,000
140,802,300
122,861,800
262,577,100
148,380,700
232,331,000
119,720,400
174,360,000

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
31,138,368
34,356,982
43,138,156
37,841,116
81,389,233
46,537,964
77,847,127
40,121,358
60,933,828

ร้อยละ
22.76
27.21
30.64
30.80
31.00
31.36
33.51
33.51
34.95

๑๐

ลําดับที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
19
20
21
22
23
24
25

จังหวัด
อุตรดิตถ์
นครนายก
พัทลุง
ตรัง
พิษณุโลก
ปทุมธานี
สิงห์บุรี
นครศรีธรรมราช
กระบี่
สุรินทร์
ลําพูน
สุราษฎร์ธานี
ลพบุรี
ชุมพร
สงขลา
น่าน
พังงา
กําแพงเพชร
พระนครศรีอยุธยา
ตราด
สุโขทัย
ศรีสะเกษ
สมุทรสาคร
บึงกาฬ
สุรินทร์
ลําพูน
สุราษฎร์ธานี
ลพบุรี
ชุมพร
สงขลา
น่าน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(บาท)
151,564,900
131,883,500
140,829,900
142,546,000
172,668,000
174,613,000
114,291,300
188,822,000
130,109,600
217,502,000
141,127,100
156,778,900
150,345,500
129,094,400
179,889,400
155,980,500
121,614,400
161,996,500
204,795,100
134,408,800
159,536,100
226,061,000
190,363,300
152,360,000
217,502,000
141,127,100
156,778,900
150,345,500
129,094,400
179,889,400
155,980,500

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
53,350,780
48,116,236
53,249,813
55,396,471
67,834,139
70,717,886
48,306,062
86,334,481
60,043,708
100,431,495
67,249,000
76,338,875
74,064,947
67,019,632
94,157,933
84,338,417
65,792,953
89,164,503
118,542,783
78,094,957
92,869,071
132,758,584
112,176,979
92,753,497
100,431,495
67,249,000
76,338,875
74,064,947
67,019,632
94,157,933
84,338,417

ร้อยละ
35.20
36.48
37.81
38.86
39.29
40.50
42.27
45.72
46.15
46.17
47.65
48.69
49.26
51.92
52.34
54.07
54.10
55.04
57.88
58.10
58.21
58.73
58.93
60.88
46.17
47.65
48.69
49.26
51.92
52.34
54.07

๑๑

ลําดับที่
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
52
53
54
55
56

จังหวัด
พังงา
กําแพงเพชร
พระนครศรีอยุธยา
ตราด
สุโขทัย
ศรีสะเกษ
สมุทรสาคร
บึงกาฬ
พิจิตร
ชลบุรี
พะเยา
นราธิวาส
มุกดาหาร
กาญจนบุรี
นครพนม
แม่ฮ่องสอน
ตาก
ขอนแก่น
เชียงใหม่
นครปฐม
แพร่
ชัยภูมิ
ร้อยเอ็ด
สุพรรณบุรี
นนทบุรี
ฉะเชิงเทรา
นครสวรรค์
เลย
สมุทรสงคราม
กาฬสินธุ์
ยโสธร

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(บาท)
121,614,400
161,996,500
204,795,100
134,408,800
159,536,100
226,061,000
190,363,300
152,360,000
137,383,900
235,036,300
165,535,300
192,627,000
135,440,100
164,011,600
174,292,700
207,363,500
173,685,500
209,111,800
215,270,000
158,869,600
164,816,800
198,861,600
193,400,600
172,157,300
151,609,800
175,438,100
179,759,300
178,216,000
127,127,000
197,894,800
174,927,900

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
65,792,953
89,164,503
118,542,783
78,094,957
92,869,071
132,758,584
112,176,979
92,753,497
84,901,123
146,764,754
103,948,854
125,593,676
90,166,900
113,309,977
121,291,595
144,330,157
121,465,149
146,466,056
154,111,828
115,139,820
120,961,655
147,280,797
143,720,260
130,239,698
116,751,272
135,265,184
138,823,426
132,118,828
98,444,034
155,316,160
137,804,236

ร้อยละ
54.10
55.04
57.88
58.10
58.21
58.73
58.93
60.88
61.80
62.44
62.80
65.20
66.57
69.09
69.59
69.60
69.93
70.04
71.59
72.47
73.39
74.06
74.31
75.65
77.01
77.10
77.23
77.34
77.44
78.48
78.78

๑๒

ลําดับที่
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

จังหวัด
ราชบุรี
สระแก้ว
เชียงราย
สกลนคร
ปัตตานี
มหาสารคาม
ยะลา
อ่างทอง
ประจวบคีรีขันธ์
อุดรธานี
สระบุรี
ลําปาง
บุรีรัมย์
อํานาจเจริญ
ชัยนาท
หนองบัวลําภู
นครราชสีมา
อุทัยธานี
หนองคาย
อุบลราชธานี
รวม (ของจังหวัด)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(บาท)
161,308,000
155,444,000
200,642,000
175,495,600
171,046,200
157,632,100
141,560,000
115,384,000
152,706,600
199,106,900
156,843,500
175,509,800
209,452,700
147,880,600
136,431,500
158,746,400
246,822,800
137,491,400
156,723,200
209,069,400
12,734,000,000

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
127,174,780
123,390,509
160,779,192
144,034,684
141,545,078
131,124,392
117,861,851
98,741,250
130,863,788
171,152,885
138,332,744
155,014,532
186,460,048
134,594,033
124,722,580
147,721,052
234,968,583
131,592,945
152,339,616
204,106,544
8,223,143,859

ร้อยละ
78.84
79.38
80.13
82.07
82.75
83.18
83.26
85.58
85.70
85.96
88.20
88.32
89.02
91.02
91.42
93.05
95.20
95.71
97.20
97.63
64.5762

2.๒ ภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) เรียงลําดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก
ลําดับที่

กลุ่มจังหวัด

1
2
3

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2

4

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (บาท)
274,000,000
308,000,000
308,000,000

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
28,354,893.00
32,651,988.00
68,319,080.00

10.35
10.60
22.18

240,000,000

56,804,379.00

23.67

ร้อยละ

๑๓

ลําดับที่

กลุ่มจังหวัด

5
6
7
8
9

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
รวม (ของกลุ่มจังหวัด)

10
11
12
13
14
15
16
17
18

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (บาท)
308,000,000
308,000,000
274,000,000
274,000,000
274,000,000

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
98,351,651.00
109,233,830.00
103,238,396.00
113,239,087.00
113,334,802.00

31.93
35.47
37.68
41.33
41.36

274,000,000

117,776,583.00

42.98

274,000,000
274,000,000

118,004,820.00
123,854,944.00

43.07
45.20

308,000,000

171,309,624.00

55.62

274,000,000

163,285,248.00

59.59

274,000,000
274,000,000

164,830,902.00
172,423,363.00

60.16
62.93

274,000,000

173,592,853.00

63.36

ร้อยละ

274,000,000 213,554,211.00 77.94
5,068,000,000 2,142,160,654 42.2683

ผลการดํ า เนิ น การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในส่วนที่กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ พบว่า จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีโครงการ
ที่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ทั้งหมดจํานวน ๒๘๒ แผนงาน/โครงการ สามารถสรุปในภาพรวมได้ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ ๑
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑
พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี
นนทบุรี
สระบุรี
รวม

จํานวนโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ
5 แผนงาน/โครงการ
๗ แผนงาน/โครงการ
๙ แผนงาน/โครงการ
1 แผนงาน/โครงการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ
22 แผนงาน/โครงการ

๑๔
เขตตรวจราชการที่ ๒
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒
ลพบุรี
ชัยนาท
สิงห์บุรี
อ่างทอง
รวม

จํานวนโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ
2 แผนงาน/โครงการ
1 แผนงาน/โครงการ
1 แผนงาน/โครงการ
1 แผนงาน/โครงการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ
5 แผนงาน/โครงการ

เขตตรวจราชการที่ ๓
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
ฉะเชิงเทรา
นครนายก
ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ
สระแก้ว
รวม

จํานวนโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ
5 แผนงาน/โครงการ
4 แผนงาน/โครงการ
3 แผนงาน/โครงการ
3 แผนงาน/โครงการ
3 แผนงาน/โครงการ
3 แผนงาน/โครงการ
21 แผนงาน/โครงการ

เขตตรวจราชการที่ ๔
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
นครปฐม
กาญจนบุรี
ราชบุรี
สุพรรณบุรี
รวม

จํานวนโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ
7 แผนงาน/โครงการ
2 แผนงาน/โครงการ
11 แผนงาน/โครงการ
1 แผนงาน/โครงการ
1 แผนงาน/โครงการ
22 แผนงาน/โครงการ

เขตตรวจราชการที่ ๕
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
รวม

จํานวนโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ
2 แผนงาน/โครงการ
4 แผนงาน/โครงการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ
ดําเนินการแล้วเสร็จ
2 แผนงาน/โครงการ
8 แผนงาน/โครงการ

๑๕
เขตตรวจราชการที่ ๖
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
สุราษฎร์ธานี
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
รวม

จํานวนโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ
11 แผนงาน/โครงการ
6 แผนงาน/โครงการ
9 แผนงาน/โครงการ
8 แผนงาน/โครงการ
3 แผนงาน/โครงการ
37 แผนงาน/โครงการ

เขตตรวจราชการที่ ๗
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
พังงา
ระนอง
รวม

จํานวนโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ
5 แผนงาน/โครงการ
5 แผนงาน/โครงการ
4 แผนงาน/โครงการ
3 แผนงาน/โครงการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ
3 แผนงาน/โครงการ
20 แผนงาน/โครงการ

เขตตรวจราชการที่ ๘
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
สงขลา
นราธิวาส
ปัตตานี
ยะลา
สตูล
รวม

จํานวนโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ
4 แผนงาน/โครงการ
4 แผนงาน/โครงการ
6 แผนงาน/โครงการ
2 แผนงาน/โครงการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ
1 แผนงาน/โครงการ
17 แผนงาน/โครงการ

เขตตรวจราชการที่ ๙
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
ชลบุรี
จันทบุรี
ตราด
ระยอง
รวม

จํานวนโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ
5 แผนงาน/โครงการ
2 แผนงาน/โครงการ
6 แผนงาน/โครงการ
8 แผนงาน/โครงการ
14 แผนงาน/โครงการ
35 แผนงาน/โครงการ

๑๖
เขตตรวจราชการที่ ๑๐
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
อุดรธานี
เลย
หนองคาย
บึงกาฬ
หนองบัวลําภู
รวม

จํานวนโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ
1 แผนงาน/โครงการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ
ดําเนินการแล้วเสร็จ
ดําเนินการแล้วเสร็จ
1 แผนงาน/โครงการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ
2 แผนงาน/โครงการ

เขตตรวจราชการที่ ๑๑
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
สกลนคร
นครพนม
มุกดาหาร
รวม

จํานวนโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ
4 แผนงาน/โครงการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ
2 แผนงาน/โครงการ
1 แผนงาน/โครงการ
7 แผนงาน/โครงการ

เขตตรวจราชการที่ ๑๒
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ขอนแก่น
กาฬสินธุ์
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
รวม

จํานวนโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ
3 แผนงาน/โครงการ
4 แผนงาน/โครงการ
4 แผนงาน/โครงการ
4 แผนงาน/โครงการ
11 แผนงาน/โครงการ
26 แผนงาน/โครงการ

เขตตรวจราชการที่ ๑๓
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
อุบลราชธานี
ยโสธร
ศรีสะเกษ
อํานาจเจริญ
รวม

จํานวนโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ
2 แผนงาน/โครงการ
1 แผนงาน/โครงการ
1 แผนงาน/โครงการ
5 แผนงาน/โครงการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ
9 แผนงาน/โครงการ

๑๗
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
รวม

จํานวนโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ
2 แผนงาน/โครงการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ
4 แผนงาน/โครงการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ
1 แผนงาน/โครงการ
7 แผนงาน/โครงการ

เขตตรวจราชการที่ ๑๕
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
ลําปาง
ลําพูน
รวม

จํานวนโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ
3 แผนงาน/โครงการ
3 แผนงาน/โครงการ
2 แผนงาน/โครงการ
1 แผนงาน/โครงการ
3 แผนงาน/โครงการ
12 แผนงาน/โครงการ

เขตตรวจราชการที่ ๑๖
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
เชียงราย
น่าน
พะเยา
แพร่
รวม

จํานวนโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ
2 แผนงาน/โครงการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ
3 แผนงาน/โครงการ
4 แผนงาน/โครงการ
2 แผนงาน/โครงการ
11 แผนงาน/โครงการ

เขตตรวจราชการที่ ๑๗
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
พิษณุโลก
ตาก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
รวม

จํานวนโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ
8 แผนงาน/โครงการ
1 แผนงาน/โครงการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ
3 แผนงาน/โครงการ
2 แผนงาน/โครงการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ
14 แผนงาน/โครงการ

๑๘
เขตตรวจราชการที่ ๑๘
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
นครสวรรค์
กําแพงเพชร
พิจิตร
อุทัยธานี
รวม

จํานวนโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ
1 แผนงาน/โครงการ
2 แผนงาน/โครงการ
2 แผนงาน/โครงการ
2 แผนงาน/โครงการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ
7 แผนงาน/โครงการ

จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พบว่า ผลการดําเนินการและผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ในส่วนที่กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพราะ
1) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2555 ประกาศใช้ล่าช้า
(ประกาศใช้ วั น ที่ 8 กุ ม ภาพั น ธ์ 2555) เมื่ อ เริ่ ม ดํ า เนิ น โครงการเข้ า สู่ ไตรมาสที่ ๒-๓ เป็ น ช่ว งฤดูม รสุ ม
ประกอบกับผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน และช่างฝีมือ
๒) เนื่องจากมีปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มบุคคลผู้มีอิทธิพลหวังผลประโยชน์จากการบริหาร
จัดการงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ซึ่งมีความคิดเห็นไม่ตรงกันทางด้านการบริหารจัดการ
แผนงาน/โครงการของจังหวัด เข้ามาแทรกแซง ทํา ให้ผลการดําเนินงานหรือผลการเบิกจ่า ยไม่เ ป็น ไปตาม
เป้าประสงค์
3) ปัญหาการพิจารณาโครงการฯ ของ อ.ก.น.จ. หรือคณะทํางาน เพื่อจัดสรรงบประมาณ ให้แก่จังหวัด
ไม่ ได้ พิจ ารณาให้เ ป็น ไปตามลํา ดับ ความสํ า คั ญ และความต้ องการของจั งหวัด ที่ จัง หวั ด ได้ จัด เรี ย งลํา ดั บ
ความสําคัญไว้ จึงทําให้โครงการฯ สําคัญของจังหวัดหลายโครงการไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และต้อง
เปลี่ยนแปลงโครงการ ภายหลังจากการได้รับจัดสรรงบประมาณ
๔) โครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณาอนุมติ ซึ่งเป็นความต้องการของพื้นที่จําเป็นต้องดําเนินการเพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทางส่วนราชการ/หน่วยงานต้องปรับเปลี่ยนรายละเอีย ดต่างๆ
เพื่อให้ผู้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเห็นถึงความสําคัญและความจําเป็นในการดําเนินโครงการ ทําให้จังหวัด
ต้องเสนอ ก.น.จ. เพื่อพิจ ารณาทบทวนอนุมัติ โ ครงการที่ต้องการดํา เนิน การ ทํา ให้เกิด ความล่า ช้า ในการ
ดําเนินงานและส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
๕) โครงการที่ทางส่วนราชการ/หน่วยงานเสนอขอพิจารณางบประมาณ เมื่อผ่านการพิจารณา
อนุมัติแล้วอาจต้องมีการปรับลดงบประมาณหรือปรับลดปริมาณงานเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับลักษณะงาน
และงบประมาณที่ได้เสนอ จึงจําเป็นต้องปรับแผนการใช้จ่ายหรือปรับเปลี่ยนลักษณะงานให้เป็นไปตามที่ได้รับ
อนุมัติ ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานเนื่องจากงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานที่ได้เสนอขอ
พิจารณา
๖) ขาดการเตรีย มความพร้อมในการดํา เนิน งาน บางโครงการยัง ไม่ได้ขออนุญ าตก่อสร้างต่อ
หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ไว้ล่วงหน้าก่อนการอนุมัติโครงการ และบางโครงการมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดําเนินการ
ทําให้การดําเนินงานล่าช้า และการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
๗) กรณีได้รับผลกระทบจากลมมรสุม เกิดปัญหาอุทกภัย และภัยธรรมชาติ ซึ่งไม่สามารถควบคุม
ได้ และการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) จึงทําให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินโครงการ

๑๙
๘) ปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงงบประมาณ ในบางโครงการที่ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารโอน
เปลี่ย นแปลงงบประมาณ แต่ ได้รับ การอนุมัติจ าก ก.น.จ. ล่า ช้า จึงทํ า ให้ โ ครงการของจังหวัด ไม่ส ามารถ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณได้
๙) โครงการที่ขอกัน เงิน เหลื่อมปี เป็น โครงการรายการงบลงทุน ที่จ ะต้องดําเนินการไปตาม
สัญญาและงวดงานที่ระบุไว้
จากผลการตรวจติ ด ตามดั ง กล่ า ว ผู้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ มี ข้ อ สั ง เกต/
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับผลการดําเนินการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
ให้จังหวัดเร่งรัดการดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยกําหนดมาตรการเร่งรัดการดําเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผน
และให้นําวิธีการดําเนินงานในปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี แผนพัฒนาจังหวัดที่ผ่านมาที่มี
ประสิทธิภาพมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานของจังหวัดในปีต่อไป เพื่อให้บรรลุตามแผนที่ได้กําหนดไว้
และในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด ขอให้เน้นในเรื่องการแก้ไข
ปัญหาในระดับพื้นที่เป็นสําคัญ เพื่อ “บําบัดทุกข์ และ บํารุงสุข” ของประชาชนได้อย่างแท้จริง
    

๒๐
ตอนที่ ๓
ผลการดําเนินการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในส่วนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ
  

พระราชบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ จั ดสรรงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามกรอบแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
ในวงเงิน จํานวน ๑๘,๐๙๐,๒๒๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าสิบล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
โดยจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด ๗6 จังหวัด จํานวน ๒,๙๑๖ โครงการ
งบประมาณ ๑๒,๖๖๐,๖๒๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
มีผลการเบิกจ่าย 2,633,869,569 บาท (สองพันหกร้อยสามสิบสามล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยหก
สิบเก้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 20.8036 และงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด
๑๘ กลุ่ม จํานวน ๓๐๘ โครงการ งบประมาณ ๕,๔๒๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าล้านหกแสนบาทถ้วน)
มีผลการเบิกจ่าย 379,792,892 (สามร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบสองล้านบาท)
คิดเป็นร้อยละ 6.9949 สามารถสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ดังนี้
3.1 ภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจํา ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ของจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖) เรียงลําดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

จังหวัด
ขอนแก่น
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
มุกดาหาร
นนทบุรี
สุโขทัย
ร้อยเอ็ด
นครนายก
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
อํานาจเจริญ
ปราจีนบุรี
ยโสธร
นครพนม
เพชรบุรี

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(บาท)
208,578,000
148,809,200
260,260,500
134,937,100
152,502,700
157,257,200
193,513,500
132,781,900
184,546,800
206,607,100
147,197,400
135,624,000
175,624,800
175,042,000
147,955,800

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
2,735,879
2,214,057
4,030,008
2,366,800
6,254,374
6,790,603
9,385,675
7,642,955
13,019,242
15,710,763
11,666,976
11,105,766
15,531,326
15,539,321
14,557,345

ร้อยละ
1.31
1.49
1.55
1.75
4.10
4.32
4.85
5.76
7.05
7.60
7.93
8.19
8.84
8.88
9.84

๒๑
ลําดับที่
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

จังหวัด
นราธิวาส
มหาสารคาม
ภูเก็ต
สุรินทร์
พังงา
ลพบุรี
อุดรธานี
น่าน
เลย
ระนอง
ราชบุรี
สระแก้ว
แพร่
นครศรีธรรมราช
บุรีรัมย์
สุราษฎร์ธานี
อ่างทอง
ระยอง
กาญจนบุรี
สิงห์บุรี
พิษณุโลก
บึงกาฬ
ตาก
อุบลราชธานี
เพชรบูรณ์
ชัยภูมิ
เชียงใหม่
ชุมพร
ยะลา
ศรีสะเกษ
แม่ฮ่องสอน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(บาท)
193,051,200
157,404,000
121,827,600
217,257,500
121,980,600
148,364,600
199,149,000
155,039,000
170,487,800
124,052,800
163,306,200
155,818,500
163,514,200
187,985,000
209,459,200
155,698,200
114,322,400
229,927,300
166,486,500
113,180,000
171,281,200
154,624,000
172,822,800
210,202,500
175,031,100
198,936,900
192,929,700
128,761,400
140,773,500
226,957,800
204,857,700

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
19,578,054
16,142,866
12,558,662
22,856,372
13,254,863
16,264,632
22,407,574
17,478,815
20,169,766
15,096,379
20,632,428
20,257,608
23,068,168
26,633,857
29,784,972
22,769,553
16,959,929
35,094,713
25,668,930
18,150,838
28,520,447
26,310,800
30,729,619
38,332,142
32,178,789
36,606,657
36,752,673
24,538,705
27,324,495
48,643,674
44,183,765

ร้อยละ
10.14
10.26
10.31
10.52
10.87
10.96
11.25
11.27
11.83
12.17
12.63
13.00
14.11
14.17
14.22
14.62
14.84
15.26
15.42
16.04
16.65
17.02
17.78
18.24
18.38
18.40
19.05
19.06
19.41
21.43
21.57

๒๒
ลําดับที่
47
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
สมุทรสาคร
ปัตตานี
ลําพูน
จันทบุรี
พิจิตร
นครราชสีมา
สมุทรสงคราม
พัทลุง
พะเยา
ชลบุรี
ตรัง
อุตรดิตถ์
สระบุรี
หนองคาย
นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ์
ตราด
ชัยนาท
กระบี่
หนองบัวลําภู
สุพรรณบุรี
เชียงราย
อุทัยธานี
สตูล
สงขลา
ลําปาง
นครสวรรค์
สกลนคร
กาฬสินธุ์
กําแพงเพชร
รวม (ของจังหวัด)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(บาท)
192,146,200
172,135,600
139,023,100
122,558,900
136,214,300
246,880,900
119,383,000
140,079,900
164,609,900
239,862,900
142,626,500
149,662,100
158,697,600
158,447,000
159,300,200
152,623,300
133,278,400
134,758,900
129,598,600
157,513,300
171,861,800
200,579,300
137,267,500
125,995,800
179,685,100
174,545,700
179,896,000
176,224,700
197,412,500
161,023,800
12,660,621,000

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
42,833,704
39,189,433
32,634,408
30,095,077
33,913,226
62,955,102
32,203,458
39,118,245
46,058,697
68,060,059
42,090,008
44,645,597
48,419,668
50,055,227
51,563,017
50,135,611
44,613,982
46,211,054
45,671,748
56,395,170
66,761,643
80,206,619
55,204,082
50,805,811
78,377,572
78,626,614
87,979,439
87,639,645
111,933,010
101,970,808
2,633,869,569

ร้อยละ
22.29
22.77
23.47
24.56
24.90
25.50
26.97
27.93
27.98
28.37
29.51
29.83
30.51
31.59
32.37
32.85
33.47
34.29
35.24
35.80
38.85
39.99
40.22
40.32
43.62
45.05
48.91
49.73
56.70
63.33
20.8036

๒๓
3.2 ภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖) เรียงลําดับผลการเบิกจ่ายจาก
น้อยไปมาก
ลําดับที่

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (บาท)
292,295,600
316,363,600
251,181,800
324,886,400
295,704,600
336,818,200
330,000,000
300,818,200
290,590,900
280,363,600
283,772,700
302,522,700
295,704,500
341,931,800
302,522,700
294,000,000
289,304,500
300,818,200
5,429,600,000

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
1,108,405
2,393,315
2,715,744
5,321,959
4,911,617
8,651,362
9,536,753
9,741,302
12,613,942
12,767,787
24,075,326
28,459,696
30,365,711
35,721,752
40,385,354
39,733,159
43,963,284
67,326,424
379,792,892

ร้อยละ
0.38
0.76
1.08
1.64
1.66
2.57
2.89
3.24
4.34
4.55
8.48
9.41
10.27
10.45
13.35
13.51
15.20
22.38
6.9949

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในเรื่องผลการดําเนินการและ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในส่วนที่กลุ่มจังหวัด/
จังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๔๘ รองลงมาคือ
อยู่ระหว่างการดําเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙ และยังไม่ได้ดําเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓ โดยจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดได้มีแผนมาตรการเร่งรัดการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
จากผลการตรวจติ ด ตามดั ง กล่ า ว ผู้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ มี ข้ อ สั ง เกต/
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับผลการดําเนินการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
- ให้ จั ง หวั ด วางมาตรการการเร่ ง รั ด การดํ า เนิ น งานและการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ รวมทั้ ง
มีมาตรการและแนวทางที่สามารถปรับแผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ มีความถูกต้อง โปร่งใส

๒๔
สามารถตรวจสอบได้ และให้กําชับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณได้บันทึกข้อมูลผลการดําเนินงาน และ
ผลเบิ กจ่ า ยงบประมาณในระบบของกระทรวงมหาดไทย และหน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยให้ มี การสํ า รวจ
ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดระยะเวลาของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการจนแล้วเสร็จ
- เนื่องจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หลายแห่งยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติ
ครม. เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้างหรือคุณลักษณะเฉพาะของรายการครุภัณฑ์ที่มีผลทําให้ราคากลางสูงกว่า
วงเงินงบประมาณรวมวงเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพัน ให้กระทําได้เฉพาะก่อน
การดําเนินการประกวดราคา จึงขอให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ถือปฏิบัติตาม มติ ครม. ดังกล่าว และกําชับให้
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติให้ถูกต้อง
    

๒๕
ตอนที่ ๔
ผลการตรวจติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
  

ในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
ครั้งที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖) ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ได้คัดเลือกโครงการเพื่อติดตามประเมินผลรวมทั้งสิ้น ๘๗ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัด จํานวน
๘ โครงการ และในพื้นที่จังหวัด จํานวน ๗๙ โครงการ ผลการตรวจติดตามพบว่า เป็นโครงการที่เกิดผลสัมฤทธิ์
จํานวน ๖๖ โครงการ (ร้อยละ ๗๕.๘๖) เป็นโครงการที่ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ จํานวน ๕ โครงการ (ร้อยละ ๕.๗๕)
เป็น โครงการที่ยัง ไม่ส ามารถประเมิน ผลสัมฤทธิ์ ได้ จํา นวน ๕ โครงการ (ร้อยละ ๕.๗๕) และอยู่ร ะหว่า ง
การดําเนินการจํานวน ๑๑ โครงการ (ร้อยละ ๑๒.๖๔)
จํานวน
โครงการ
เกิด
ลําดับ
ประเภทโครงการ
ที่ประเมินผล ผลสัมฤทธิ์
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
๑ การเกษตร
๑๘
๑๕
(๒๐.๖๙)
(๘๓.๓๓)
๒ การท่องเที่ยว
๑๑
๙
(๑๒.๖๔)
(๘๑.๘๒)
๓ ถนนและแหล่งน้ํา
๒๖
๒๒
(๒๙.๘๙)
(๘๔.๖๒)
๖
๖
๔ อุตสาหกรรมและการค้า
(๖.๙๐)
(๑๐๐)
๕ ทรัพยากรธรรมชาติและ
๖
๒
สิ่งแวดล้อม
(๖.๙๐)
(๓๓.๓๓)
๖ สังคม
๒๐
๑๒
(๒๒.๙๘)
(๖๐)
๘๗
๖๖
รวมทั้งสิ้น
(๑๐๐)
(๗๕.๘๖)

ผลการประเมิน
ไม่เกิด
ยังประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ไม่ได้
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
๑
(๕.๕๖)
-

-

๑
(๓.๘๕)

-

-

-

๑
(๑๖.๖๗)
๒
(๑๐)
๕
(๕.๗๕)

๓
(๕๐)
๒
(๑๐)
๕
(๕.๗๕)

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
(ร้อยละ)
๒
(๑๑.๑๑)
๒
(๑๘.๑๘)
๓
(๑๑.๕๔)
๔
(๒๐)
๑๑
(๑๒.๖๔)

* ตารางแสดงผลการติดตามและประเมินผลโครงการ จําแนกตามประเภทโครงการ
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลโครงการ
5.75%
5.75%

๑๒.๖๔%

เกิดผลสัมฤทธิ์ 66 โครงการ ร้อยละ ๗๕.๘๖
ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ 6 โครงการ ร้อยละ 5.75
ยังประเมินไม่ได้ 4 โครงการ ร้อยละ 5.75

๗๕.๘๖%

๒๖
โครงการที่ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ จํานวน ๕ โครงการ ประกอบด้วย
- โครงการจัดตั้งโรงผลิตปุ๋ยหมักชุมชน จังหวัดระยอง ยังไม่สามารถผลิตปุ๋ยได้ เนื่องจาก
กระแสไฟฟ้ามีไม่เพียงพอ และไม่มีอาคารจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต อยู่ระหว่างการขอขยายเขตไฟฟ้า
และต้องนําวัสดุอุปกรณ์ไปจัดเก็บไว้ที่อาคารสํานักงานเทศบาลแทน รวมทั้งยังไม่การแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารโครงการและกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการ
- โครงการพัฒนาและบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ จังหวัดนครราชสีมา ในช่ว งฤดูแล้ง
น้ํา จากลําน้ํามูลไม่สามารถไหลผ่านเข้า มาได้ เนื่องจากบริเวณที่ขุดลอกอยู่ ในที่สูง จึงยัง ไม่เ กิด ความคุ้มค่า
เท่าที่ควร
- โครงการอนุ รั กษ์ และเพิ่ มปริ มาณปลาทู เพื่ อการประมงยั่ งยื น จั งหวั ดตราด ต้ องมี ก าร
เปลี่ยนแปลงเป็นการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดํา ปูม้า ปลากะพงขาว และหอยหวาน แทน เนื่องจากปลาทูพ่อพันธุ์
แม่พันธุ์ ที่เตรียมไว้ ป่วยเป็นโรคและทยอยตายทั้งหมด สาเหตุเกิดจากฤดูเปลี่ยนแปลง อากาศเย็นและมีฝนตก
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ จังหวัดนครนายก งบประมาณ
โครงการไม่เพียงพอ เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างสูงขึ้น จึงดําเนินการได้เฉพาะส่วนที่เป็นระบบหลักก่อน ส่วนการ
วางท่อเชื่อมระหว่างครัวเรือนยังไม่ได้ดําเนินการ ทําให้ยังไม่สามารถจ่ายน้ําประปาให้กับประชาชนได้
- โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือตัวอย่าง เพื่อเป็นค่ายบําบัดยาเสพติดของจังหวัดสุพรรบุรี ยังใช้
ประโยชน์ไม่คุ้มค่า เนื่องจากผู้เข้ารับการบําบัดส่วนใหญ่ยังคงไปเข้ารับการบําบัดทีท่ ี่พักสงฆ์วิสุทธาวาสมีเพียงรุ่นเดียว
ที่เข้ารับการบําบัดที่ค่ายลูกเสือ จํานวน ๖๐ คน นอกจากนี้ ยังพบว่ามีปัญหาเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ
โครงการที่ยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ จํานวน ๕ โครงการ ประกอบด้วย
- โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒
จํา เป็ น ต้ อ งอาศั ยช่วงระยะเวลาหนึ่ ง จึ งจะประเมิ นได้ ว่ าการวางปะการั งเที ยมได้ ส่ งผลให้ มี ปริ มาณสั ตว์ น้ํ า
ในบริเวณนั้นเพิ่มขึ้นหรือไม่
- โครงการพัฒ นาการเพาะเลี้ย งสัต ว์น้ํา ชายฝั่งมูล ค่า สูงและการผลิต อาหารทะเลแปรรู ป
เพื่อเป็นแหล่งอาหารปลอดภัย จังหวัดกระบี่ โดยการปล่อยพันธุ์ปูเปรี้ยว หอยจุ๊บแจง และสัตว์น้ําชายฝั่งอื่นๆ
ลงในแหล่งน้ําธรรมชาติ ต้องอาศัยช่ วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อประเมินอัตราการเจริญเติบโตและปริมาณสัตว์น้ํ า
ทีช่ าวประมงจับได้
- โครงการบู ร ณาการเพื่ อ ป้ อ งกั น และฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ป่ า ซั บ น้ํ า ลุ่ ม น้ํ า ยม จั ง หวั ด แพร่ พบว่ า
ฝายชะลอน้ํ า ที่ ส ร้ า งขึ้ น บางแห่ง ได้ รั บ ความเสี ย หายจากอุ ท กภั ย และกล้ า ไม้ เ จริ ญ เติ บ โตไม่ ดี เ ท่ า ที่ ค วร
เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่มีงบประมาณบํารุงรักษา
- โครงการก่อสร้างประปาถังสูง จังหวัดระนอง เนื่องจากชุมชนยังไม่มีแผนบริหารจัดการ การ
ดูแลบํารุงรักษา และการจัดเก็บค่าบริการ จึงยังไม่ได้เริ่มใช้ประโยชน์จากโครงการ
- โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบนวิถีความพอเพียง (กิจกรรมแก้จนกับครัวเรือนยากจน
ต้นแบบ) จังหวัดยโสธร ผู้เ ข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และคําแนะนําเพื่อนําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิต
แต่เนื่องจากบางครัวเรือนยังขาดศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เช่น ครัวเรือนผู้สูงอายุ และครัวเรือนผู้พิการ
เป็นต้น ประกอบกับยังมีทัศนคติทตี่ ้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ จึงไม่แก้ไขปัญหาด้วยตนเองเท่าที่ควร
โดยมีรายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลรายโครงการ ดังนี้
๔.๑ โครงการด้านการเกษตร จํานวน ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๙ ปรากฏว่า
- โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ จํานวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓ ในพื้นที่ ๓
กลุ่มจังหวัด ได้แก่ ภาคใต้ชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

๒๗
และในพื้นที่ ๑๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ สตูล หนองบัวลําภู สกลนคร มุกดาหาร
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม อํานาจเจริญ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ และกําแพงเพชร
- โครงการไม่เ กิด ผลสัมฤทธิ์ จํา นวน ๑ โครงการ คิด เป็น ร้อยละ ๕.๕๖ ในพื้นที่
จังหวัดระยอง
- โครงการอยู่ระหว่างการดําเนินการ จํานวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑
ในพืน้ ที่จังหวัดสระแก้ว และเพชรบูรณ์
ลําดับ
ผลการประเมิน
โครงการที่เกิดผลสัมฤทธิ์
๑ โครงการกระจายพันธุ์และปรับปรุงพันธุแ์ กะรองรับสินค้าฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
: กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
วัตถุประสงค์ สร้างศูนย์กระจายพันธุ์และปรับปรุงแกะพันธุ์ดีจากต่างประเทศ เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
และปรับ ปรุงพันธุ์แกะที่มีคุณภาพเหมาะสมตามความต้องการสิน ค้าฮาลาล และเป็น แหล่งเรียนรู้
และศึกษาดูงานมาตรฐานการเลี้ยงแกะ
ผลการติ ด ตามประเมิ น ผล ดํ า เนิ น โครงการเสร็ จ เรีย บร้ อยแล้ ว สามารถผลิ ตแกะพันธุ์ ดี ได้ แล้ ว
จํานวน ๘๒ ตัว อยู่ระหว่างเตรียมการกระจายพันธุ์ให้เกษตรกรเครือข่ายในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
และมีเกษตรกรมาศึกษาดูงานหลายรายและมีความต้องการแกะพันธุ์เพื่อเป็นแม่พันธุ์ไปผสมพันธุ์กับ
แกะพันธุ์พื้นบ้าน เพื่อเพิ่มปริมาณแกะให้มีเพียงพอต่อการบริโภคและการส่งออกในอนาคต
๒ โครงการส่งเสริมเพิ่มคุณภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
วัตถุประสงค์ ให้ความรู้ในการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกําจัดศัตรูพืช และการตรวจรับรองแปลง GAP
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจและต้องการให้ขยายพื้นที่ดําเนินการออกไป
๓ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑
วัตถุประสงค์ ก่อสร้างระบบส่งน้ําเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการปลูกข้าว เกษตรกรได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้น และต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ๒๐๐ ราย ลดลงไร่ละ ๒๐๐ บาท
ผลการติดตามประเมินผล อยู่ระหว่างดําเนินโครงการ การดําเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากมีการขอ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมูลค่าสินค้าเกษตร : สมุทรสาคร
วัตถุประสงค์ ปรับปรุงแหล่งน้ําให้กับเกษตรกร อบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การแปรรูป
ผลผลิต ทางการเกษตร การจัด การด้านการตลาด มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การเลี้ยงสัต ว์
การเพาะเห็ดฟางในตระกร้า การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง การทําบัญชีต้นทุน และการสร้าง
จุดจําหน่ายสินค้าเกษตร และประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตสินค้าเกษตร
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจที่จะ
ได้นําองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากโครงการไปเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า
และขยายช่องทางการค้า
๕ โครงการเพิ่มประสิทฺธิภาพการผลิตสับปะรดและมะพร้าว : ประจวบคีรีขันธ์
วัตถุประสงค์ อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
การผลิตสับปะรดคุณภาพตามมาตรฐาน GAP

๒๘
ลําดับ
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๗

๘

๙

๑๐

ผลการประเมิน
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เกษตรกรสามารถนําความรู้ที่ได้รับจาก
การดําเนินโครงการไปใช้ในการผลิตสับปะรดและมะพร้าวตามมาตรฐาน GAP และลดต้นทุนการผลิต
ผลผลิตมีคุณภาพ และสามารถแก้ปัญหาศัตรูพืชได้
โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรด้านพืชให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัยสู่ผู้บริโภค : สตูล
วัตถุประสงค์ ให้ความรู้ด้านการปลูกปาล์มที่ได้มาตรฐานแก่เกษตรกร
ผลการติดตามประเมินผล ดํา เนินโครงการเสร็จ เรีย บร้อยแล้ว เกษตรกรสามารถนํา ความรู้ที่ได้
ไปปรับใช้เพื่อให้ผลผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
โครงการส่งเสริมการผลิต สิน ค้าเกษตรเพื่อการบริโ ภคและอุต สาหกรรมแปรรูปเป็น อาหารและ
พลังงานทดแทนในระบบ Contract Farming และเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรประเทศเพื่อนบ้าน
(ลาว เวียดนาม จีน) : หนองบัวลําภู
วัตถุประสงค์ อบรมให้ความรู้ด้านการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ และแจกเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรเพื่อ
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ให้ได้ปริมาณและคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภค/โรงงาน
ส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ตลอดจนผลักดันผู้ประกอบการสู่เกษตรอุตสาหกรรม
ในระบบ (Contract Farming)
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลผลิตของโครงการเป็นที่ต้องการของ
ตลาด ทั้งห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร ทั้งนี้ พบว่าการจําหน่ายผลผลิตของเกษตรกรมีลักษณะ
ต่างคนต่างทํา ไม่มีการรวมกลุ่ม จึงไม่มีอํานาจต่อรองราคา แต่ยังไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการตลาด
กับประเทศเพื่อนบ้านตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการขยายผลตามแนวพระราชดําริ (กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามดํา มหัศจรรย์) ประจํา ปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ : สกลนคร
วัตถุประสงค์ อบรมให้ความรู้และทักษะกระบวนการเลี้ยงสุกรภูพาน ไก่ดําภูพาน และโคเนื้อลูกผสม
ภูพาน ให้แก่เกษตรกร
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจ เนื่องจากสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในครัวเรือนเพื่อช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโคเนื้อโคขุนหนองสูงระยะที่ ๓ : มุกดาหาร
วัตถุประสงค์ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงโค อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่ผสมเทียม สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น วัสดุพัฒนาฟาร์มโค ยาถ่ายพยาธิ เป็นต้น การจัด
สัมมนาและนิทรรศการออกร้านเพื่อประชาสัมพันธ์
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนเพิ่มศักยภาพของสหกรณ์
ในด้านต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ การบริหารในสหกรณ์ การตั้งโรงงานผลิตอาหารข้น การรับรอง
โรงฆ่าสัตว์ การแปรรูป และการรับรองคุณภาพเนื้อโคขุน เป็นต้น
โครงการจัดงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก : ร้อยเอ็ด
วั ต ถุ ป ระสงค์ จั ด งานเทศกาลเพื่ อ ให้ ผู้ ค้ า ข้ า วหอมมะลิ แ ละผู้ บ ริ โ ภคทั่ ว ไปได้ พ บเกษตรกรและ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิ
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จํานวนคู่เจรจาค้าข้าวเพิ่มขึ้นจากปี
๒๕๕๔ ที่มีประมาณ ๑๐ คู่ เป็น ๓๐ – ๔๐ คู่ ในปี ๒๕๕๕ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิ
ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

๒๙
ลําดับ
ผลการประเมิน
๑๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง : มหาสารคาม
วัตถุประสงค์ สร้างแปลงต้นแบบและอบรมให้ความรู้ในการเพิ่มคุณภาพการผลิตมันสําปะหลังให้แก่
เกษตรกร
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เกษตรกรมีการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่ม
ผู้ผลิตมันสําปะหลังพันธุ์ดี และมีการนําความรู้ที่ได้รับไปขยายผลสู่เกษตรกรข้างเคียง
๑๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี : อํานาจเจริญ
วัตถุประสงค์ ปรับปรุงบํารุงดิน จัดการแหล่งน้ํา และกระจายข้าวพันธุ์ดีสู่ชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิต ต่อไร่
ให้สูงขึ้น และพัฒนาช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิ
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันดําเนิน
กิจกรรม เชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ลดการใช้สารเคมี แต่พบว่า
เกษตรกรยังมีปัญหาในเรื่องของฝนแล้ง ขาดน้ําเพื่อการทํานา โรคแมลงศัตรูข้าวระบาด พันธุ์ปลาที่สนับสนุน
มีขนาดเล็ก และพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้นที่ปลูกบนคันบ่อยืนต้นตาย
๑๓ โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : อุบลราชธานี
วัตถุประสงค์ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ให้แก่เกษตรกร และสนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์พืช)
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนํา
ความรู้ที่ได้จากการดําเนินโครงการไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน และขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆ
๑๔ โครงการส่งเสริมการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : บุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ ติดตั้งระบบแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ สําหรับใช้หุงต้มในครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
ใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เกษตรกรมีความพึงพอใจ เนื่องจาก
สามารถลดการใช้แก๊ส LPG ในครัวเรือนลงได้ และลดมลภาวะด้านกลิ่นจากการเลี้ยงสัตว์ ได้บริโภค
พืช ผักปลอดสารเคมีเ นื่องจากได้นํา “กาก” หรือ ปุ๋ยอินทรีย์น้ําเข้มข้น ไปใช้ ในการเพาะปลูกพืช ผัก
และผลไม้ฯลฯ แทนปุ๋ยเคมี
๑๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน : กําแพงเพชร
วัตถุประสงค์ จัดซื้อเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อจําหน่ายให้เกษตรกรในราคาถูก
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เกษตรกรมีความพึงพอใจ เนื่องจากทํา
ให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรลดลง
โครงการที่ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์
๑๖ โครงการจัดตั้งโรงผลิตปุ๋ยหมักชุมชน : ระยอง
วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตปุ๋ยจําหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาถูก
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถผลิตปุ๋ยได้ เนื่องจาก
กระแสไฟฟ้ามีไม่เพียงพอ (ซึ่งเทศบาลตําบลน้ําคอกได้ดําเนินการขอขยายเขตไฟฟ้าแล้ว) และไม่มี
อาคารจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต จึงนําวัสดุอุปกรณ์ไปจัดเก็บไว้ที่อาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
น้ํา คอกแทน รวมทั้งยัง ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริห ารโครงการและกํา หนดแนวทางในการ
บริหารจัดการ

๓๐
ลําดับ
ผลการประเมิน
โครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ
๑๗ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๕๕ : สระแก้ว
วัตถุประสงค์ จัดตั้งกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ ๙ กลุ่ม ธนาคารข้าว ๒๐ หมู่บ้าน
ผลการติดตามประเมินผล อยู่ระหว่างดําเนินโครงการ การดําเนินการล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากเมล็ดพันธุ์
ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ต้องรอการปรับเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว
๑๘ โครงการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเพิ่มมูลค่า (เฉพาะกิจกรรมศูน ย์
รวบรวมผลผลิตทางการเกษตร) : เพชรบูรณ์
วัตถุประสงค์ สร้างเครื่องอบลดความชื้นในข้าวเปลือกแบบฟลุอิดไดซ์-เบต เพื่อให้เกษตรกรจําหน่าย
ข้าวเปลือกได้ราคาสูงขึ้น
ผลการติดตามประเมินผล อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ
* ผลการตรวจติดตาม ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖
๔.๒ โครงการด้านการท่องเที่ยว จํานวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๔ ปรากฏว่า
- โครงการเกิ ด ผลสั มฤทธิ์ จํา นวน ๙ โครงการ คิ ด เป็ น ร้ อยละ ๘๑.๘๒ ในพื้นที่
๒ กลุ่มจังหวัด ได้แก่ ภาคใต้ฝั่งอันดามัน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และในพื้นที่ ๗ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดกาญจนบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร พังงา ภูเก็ต เลย และชัยภูมิ
- เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ จํานวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๘
ในพื้นที่ ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี และลําพูน
ผลการประเมิน
ลําดับ
โครงการที่เกิดผลสัมฤทธิ์
๑ โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงเกษตร/วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น :
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
วัตถุประสงค์ สร้างอาคารแสดงสินค้าและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวรูปเรือสําเภา ปรับปรุงอาคารจําหน่าย
สินค้า ห้องน้ํา ก่อสร้างท่าเทียบเรือ ลานจอดรถ และระบบไฟฟ้า เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว
ผลการติดตามประเมินผล ดํา เนินโครงการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งใหม่
และเป็นศูนย์รวมการบริการการท่องเที่ยวและจุดรวมสัญลักษณ์ของจังหวัดพังงา อีกทั้งภูมิทัศน์มีความ
สวยงามเป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว
๒ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
วัต ถุป ระสงค์ นํา ผู้ป ระกอบการในจังหวัด อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัว ลํา ภู และบึงกาฬ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว และจัดทําเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ
๓ โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางศึกษาธรรมชาติแบบได้มาตรฐานสากล : กาญจนบุรี
วัตถุประสงค์ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและภูมิทัศน์บริเวณถ้ําละว้า อําเภอไทรโยค เพื่ออํานวยความสะดวกและ
รักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทําให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวถ้ําละว้า

๓๑
ลําดับ
ผลการประเมิน
๔ โครงการนครเมืองเดียวเที่ยวทั้งปี : นครศรีธรรมราช
วัตถุประสงค์ จัดกิจกรรมมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ถนนคนเดิน เทศกาลดนตรีกีฬาเขาพลายดํามังกรทะเลใต้
เปิดมหัศจรรย์กรุงชิงพิชิตยอดเขาหลวง และเทศกาลท่องเที่ยวอาหารทะเลของดีเมืองปากพนัง
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว
ในภาพรวม ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเติบโตขึ้น มีการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน รวมทั้ง
สร้างกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว และจังหวัดมีนโยบายที่จะขยายผลการดําเนินโครงการ
ในระยะต่อไปด้วย
๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ : ชุมพร
วัต ถุ ป ระสงค์ ปรับ ปรุ งอนุ ส รณ์ส ถานของพลเรือ เอกพระบรมวงศ์ เ ธอกรมหลวงชุ มพรเขตอุ ด มศัก ดิ์
(ศาลบนและศาลล่าง) ให้สวยงาม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ภูมิทัศน์มีความสวยงาม เป็นที่ดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว
๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอสูงชมทิวทัศน์อ่าวพังงา : พังงา
วัตถุประสงค์ ปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมในพื้นที่โครงการก่อสร้างหอสูงชมทิวทัศน์อ่าวพังงา
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ภูมิทัศน์มีความสวยงาม สามารถใช้เป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกําลังกาย และประกอบกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า โดยปกติการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ควรดําเนินการภายหลังจากที่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ แต่ในกรณีนี้การปรับปรุง
ภูมิทัศน์ดําเนินการแล้วเสร็จก่อนการก่อสร้างหอสูงและอาคารส่วนราชการ
๗ โครงการติดตั้งทุ่นผูกจอดเรือ อ่าวฉลอง อ่าวปอ : ภูเก็ต
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดระเบียบการจราจรและลดการเกิดอุบัติเหตุทางน้ํา
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทําให้การจราจรทางน้ําและการเดินเรือ
บริเวณอ่าวฉลองและอ่าวปอ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก และปลอดภัย รวมทั้งลดการเกิด
อุบัติเหตุทางน้ําได้
๘ โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจร ๖ โครงข่าย : เลย
วัตถุประสงค์ สร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจร ๖ โครงข่าย
ผลการติดตามประเมินผล ดํ าเนินโครงการเสร็ จเรียบร้ อยแล้ว พื้นที่ดําเนิ นการอยู่บริเวณใจกลางเมือง
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาใช้บริการได้อย่างสะดวก ภายในศูนย์ฯ มีข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย
มีการให้บริการข้อมูลและสั่งจองทางโทรศัพท์ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร สภาพอากาศ ช่วยเพิ่ม
ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังมีบริการให้คําแนะนําแก่ผู้ประกอบการ ด้านการ
ท่องเที่ยวในการพัฒนาและบริหารทรัพยากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานอีกด้วย
๙ โครงการพัฒนาหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ไหมให้เป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยว (Thail Silk Village) : ชัยภูมิ
วัตถุประสงค์ จัดตั้งศูนย์แสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากไหมที่บ้า นเขว้า และบ้า นเสี้ย วน้อย สืบค้น
ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนและท้องถิ่น ฝึกอบรมการดําเนินกิจกรรม การประชาสัมพันธ์เปิดตัว
หมู่บ้านฯ
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลิตภัณฑ์ไหมของหมู่บ้านซึ่งมีเอกลักษณ์
ประจํา ถิ่นได้รับมาตรฐานรับ รองผลิตภัณฑ์ ยอดจําหน่า ยผลิตภัณฑ์ไหมสูงขึ้น ชุมชนมีความสามัคคี
ช่วยกันระดมความคิดเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

๓๒
ลําดับ
ผลการประเมิน
โครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ
๑๐ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้อารยธรรมปัตตานี : ปัตตานี
วัตถุประสงค์ สร้างศูนย์การเรียนรู้ท่องเที่ยวอารยธรรมปัตตานี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชน
ผลการติดตามประเมินผล อยู่ระหว่างดําเนินโครงการ ยังไม่พบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ
๑๑ โครงการก่อสร้างหอศิลป์เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการแสดง : ลําพูน
วัต ถุ ป ระสงค์ ก่ อ สร้ า งอาคารไม้ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น สถานที่ ร วบรวมข้ อ มู ล และเผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของ
นครหริภุญไชยในอดีต เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและในเชิงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และเป็น
สถานที่จัดแสดงการละเล่นศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป
ผลการติดตามประเมินผล อยู่ระหว่างดําเนินการ ซึ่งล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากในส่วนของงานไม้ต้องใช้
ความละเอียดปราณีต จึงใช้เวลาค่อนข้างมาก
* ผลการตรวจติดตาม ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖
๔.๓ โครงการด้านถนนและแหล่งน้ํา จํานวน ๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๙ ปรากฏว่า
- โครงการเกิ ด ผลสัม ฤทธิ์ จํา นวน ๒๒ โครงการ คิด เป็น ร้ อยละ ๘๔.๖๒ ในพื้น ที่
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง และในพื้นที่ ๒๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี
ราชบุรี ตรัง สงขลา ชลบุรี อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย กาฬสินธุ์ สุรินทร์ เชียงราย พะเยา น่าน สุโขทัย ตาก
พิษณุโลก และพิจิตร
- โครงการไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ จํานวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๕ ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา
- อยู่ระหว่างการดําเนินการ จํานวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๔ ในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นครปฐม และนครสวรรค์
ลําดับ
ผลการประเมิน
โครงการที่เกิดผลสัมฤทธิ์
๑ โครงการพั ฒ นาเส้ น ทางให้ ไ ด้ ม าตรฐานรองรั บ การท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงจั ง หวั ด นครนายกฉะเชิงเทรา-ปราจีนบุรี : กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
วัตถุประสงค์ ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๓๐๕๑ - บ้านเทพโลก อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทําให้การสัญจรมีความสะดวก ปลอดภัย
และรวดเร็ว และลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่างจังหวัดนครนายก - ปราจีนบุรี - ฉะเชิงเทรา
๒ โครงการก่อสร้างยกระดับคอนกรีตเสริมเหล็กสายเร่งรัดพัฒนาชนบท หมู่ที่ ๔ ตําบลท้ายเกาะ
อําเภอสามโคก : ปทุมธานี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่เส้นทางหลัก
และการสัญจรได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทําให้การสัญจรและการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมีความสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น

๓๓
ลําดับ
ผลการประเมิน
๓ โครงการปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว : ลพบุรี
วัต ถุป ระสงค์ เพื่อซ่อมสร้า งถนนลาดยางสายแยก ทล. ๒๒๕๖ – บ้า นท่า กรวด ตํา บลท่า หลวง
อําเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางเข้าสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้มีความสะดวกปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่
ผลการติด ตามประเมิ น ผล ดํา เนิ น โครงการเสร็ จ เรีย บร้อ ยแล้ ว ทํ า ให้ การเดิ น ทางเข้า สู่ แหล่ ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดและการสัญจรในพื้นที่มีความสะดวกปลอดภัย
๔ โครงการพัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท (สายบรมธาตุ – ชัณสูตร) : ชัยนาท
วัตถุประสงค์ ซ่อมสร้างถนนลาดยางให้มีความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้
เป็นเส้นทางลัดจากจังหวัดชัยนาทเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรี (วัดพิกุลทอง วัดพระนอน
จักรสีห์วรวิหาร)
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จ เรีย บร้อยแล้ว ทําให้การสัญ จรมีความสะดวก
ปลอดภัย และรวดเร็ว ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้ พบว่าสภาพเส้นทางบางช่วง
เป็นจุดเสี่ยงที่อาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด : สิงห์บุรี
วัตถุประสงค์ ก่อสร้างพนังกั้นน้ําบริเวณริมคลองชลประทาน หน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยบริเวณสถานที่ราชการ พื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่ชุมชน
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
ผลการติ ด ตามประเมิ น ผล ดํ า เนิ น โครงการเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ประชาชนได้ ใ ช้ ส ถานที่
ดํา เนิ น โครงการเป็ น สถานที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ สํ า หรั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการป้อ งกั น ปั ญ หาอุ ท กภั ย
ยังไม่สามารถประเมินได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ดี คาดการณ์ได้ว่าจะสามารถช่วยบรรเทาความรุนแรง
ของสถานการณ์อุทกภัยได้ระดับหนึ่ง
๖ โครงการอนุรักษ์คูคลองเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนแบบดั้งเดิม (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕) : ราชบุรี
วัต ถุ ป ระสงค์ ขุ ดลอกคู คลองที่ ตื้นเขิ นจํานวน ๔ แห่ง เพื่อแก้ ไขปั ญหาน้ํ าเน่ าเสี ย อบรมแกนนํ า
เพื่อสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําลงในคูคลอง
เพื่อให้ระบบนิเวศน์มีความสมดุลและเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สภาพน้ําในคูคลองมีความสะอาด
ไม่เน่าเสีย อย่างไรก็ดี พบว่าเริ่มมีผักตบชวาในคูคลองที่ดําเนินการขุดลอก
๗ โครงการอนุรักษ์คูคลองเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนแบบดั้งเดิม (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖) : ราชบุรี
วัต ถุ ป ระสงค์ ขุ ดลอกคู คลองที่ ตื้นเขิ นจํานวน ๖ แห่ง เพื่อแก้ ไขปั ญหาน้ํ าเน่ าเสี ย อบรมแกนนํ า
เพื่อสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สภาพน้ําในคูคลองมีความสะอาด
ไม่เน่าเสีย
๘ โครงการก่ อสร้ างเขื่ อนป้ องกั นตลิ่ งริ มแม่ น้ํ าตรั ง บริ เ วณบ้ านบิ น หยี หมู่ ที่ ๕ ตํ าบลควนธานี
อําเภอกันตัง : ตรัง
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ําและการพังทลายของหน้าดินแนวริมตลิ่ง
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ช่วยบรรเทาปัญหาน้ํากัดเซาะตลิ่ง
และน้ําท่วมขังในพื้นที่ให้กับประชาชน
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๙ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองพระบาท หลังวัดพระบาท ตําบลบ้านพรุ
อําเภอหาดใหญ่ : สงขลา
วัตถุประสงค์ เพื่อทดแทนสะพานไม้เดิมที่ชํารุดทรุดโทรม ให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว การสัญจรมีความสะดวกปลอดภัย
และเทศบาลเมืองบ้านพรุได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงถนนลูกรังเดิมให้เป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
๑๐ โครงการแก้มลิง บ้านมาบยาง ตําบลหนองใหญ่ อําเภอหนองใหญ่ : ชลบุรี
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภคของประชาชนในพื้นที่
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประชาชนได้มีน้ําใช้ในการอุปโภค
บริโภค และเพื่อการเกษตร และสามารถปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชเป็นพืชเศรษฐกิจทําให้มีรายได้
เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ พบว่าารนําดินที่ขุดมาถมเป็นคันดินรอบสระ หากมีฝนตกอาจทําให้ดินสไลด์ตัว
ทําให้สระน้ําตื้นเขินได้ ประกอบกับมีคอกปศุสัตว์อยู่ใกล้ทางน้ําที่จะไหลลงสระน้ํา อาจทําให้น้ํา
เกิดการเน่าเสียได้
๑๑ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกลาด : อุดรธานี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่มีความ
สะดวกและปลอดภัย
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว การสัญจรและการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว และทําให้ผลผลิตทางการเกษตร
ไม่ได้รับความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจากการขนส่ง
๑๒ โครงการปรับปรุงบูรณะถนนลาดยาง ผิวทาง AC สายบ้านห้วยไม้ซอด-บ้านนากั้ง อําเภอปากคาด : บึงกาฬ
วัต ถุ ป ระสงค์ ลาดยางผิว ทางเพื่อ ให้ การสั ญ จรไปมาและการขนส่ง ผลผลิ ต ทางการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกและปลอดภัย
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว การสัญจรและการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว และทําให้ผลผลิตทางการเกษตร
ไม่ได้รับความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจากการขนส่ง
๑๓ โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง (BLACK SPOT) ทางหลวงหมายเลข
๒๑๑ CS.๐๑๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๒ (หนองสองห้อง) – ท่าบ่อ : หนองคาย
วัตถุประสงค์ ปรับปรุงจุดเสี่ยงให้มีเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงและ
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว การสัญจรของประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น และไม่ต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอืน่ ที่มีระยะทางไกลกว่า
๑๔ โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริด้านเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ด้านเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กาฬสินธุ์
วัตถุประสงค์ ขุดลอกหนองพานเมือง เพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ํา/เก็บกักน้ํา ไว้ใช้อุปโภค บริโภค และเพื่อ
การทําการเกษตรในฤดูแล้ง และบรรเทาปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการเกษตรอย่างเพียงพอ และมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําเรียบร้อยแล้ว
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๑๕ โครงการปรับปรุงเส้นทางยุทธวิธีเพื่อความมั่นคงชายแดน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสําราญ : สุรินทร์
วัตถุประสงค์ ก่อสร้างถนนลูกรัง จากสํานักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสําราญ เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการปฏิบัติตามภารกิจลาดตระเวนในการป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับป่าไม้ สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน- ห้วยสําราญ
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทําให้การลาดตระเวนเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งใช้เป็นเส้นทางในการปฏิบัติ
ภารกิจในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ รวมทั้งสามารถต่อยอดโครงการโดยการ
พัฒนาจุดชมวิวบริเวณช่องปลดต่าง (จุดชมวิวเขาพนมดงรัก) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ได้
๑๖ โครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ํากก : เชียงราย
วัตถุประสงค์ สร้างเขื่อนเรียงหินชนิดลาดเอียงเพื่อป้องกันการกัดเซาะของตลิ่งริมแม่น้ํากกบริเวณ
หน้าเรือนจํากลางจังหวัดเชียงราย เนื่องจากกระแสน้ํามีความเชี่ยวแรงในฤดูน้ําหลาก ทําให้ตลิ่ง
บริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหาย
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประเภทของเขื่อนที่ดําเนินการมีความ
เหมาะสมกับสภาพปัญหา ซึ่งมีกระแสน้ําเชี่ยวแรง
๑๗ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทน สายบ้านสบสา – โจ้โก้ : พะเยา
วัตถุประสงค์ สร้างสะพานใหม่ทดแทนสะพานเดิมที่ชํารุดเสียหายจากอุทกภัย เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว การสัญจรของประชาชนในพื้นที่มีความ
สะดวกปลอดภัย
๑๘ โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน : น่าน
วัตถุประสงค์ ขุดลอกลําน้ําปัว (สายเก่า) เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ําไว้ใช้ในภาคเกษตรและป้องกัน
น้ําท่วมพื้นที่การเกษตร ขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยบกเพื่อแก้ปัญหาท่อส่งน้ําจากอ่างเก็บน้ําลงสู่พื้นที่
ทําการเกษตรอุดตันจากเศษตะกอนและใบไม้ และขุดลอกลําน้ําย่างเพื่อเก็บกักน้ําไว้ใช้ในการเกษตร
และป้องกันน้ําท่วมในฤดูน้ําหลาก
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ําไว้ใช้ในการเกษตร
และเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ําท่วมพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงฤดูน้ําหลาก
๑๙ โครงการปรั บ ปรุ งภู มิ ทั ศ น์ เ ส้ น ทางท่ องเที่ ยวเชื่ อ มระหว่ า งตํ า บลบ้ า นตึ ก อํ า เภอศรี สั ชนาลั ย
(ระยะที่ ๒) : สุโขทัย
วัตถุประสงค์ ปรับปรุงถนนลูกรังซึ่งเชื่อมระหว่างอําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และอําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นถนนคอนกรีต เพื่อให้การสัญจรของประชาชนและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว การสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ พบว่าถนนบางช่วงได้รับความเสียหายจากหินภูเขา
สไลด์ตัว และยังไม่มีงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม
๒๐ โครงการก่อสร้างฝายใต้ทรายแกนดินเหนียวอําเภอเมืองตาก : ตาก
วัตถุประสงค์ สร้างฝาย จํานวน ๑๘๓ แห่ง เพื่อกักเก็บน้ําใต้ดินหรือใต้ทราย ไว้ใช้ในการเกษตร และ
เป็นการสร้างความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ให้แก่พื้นดิน

๓๖
ลําดับ

ผลการประเมิน
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประเภทฝายที่ดําเนินการมีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ซึ่งเป็นดินทราย เกษตรกรในพื้นที่ได้มีน้ําจากฝายไปใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค และเพื่อ
การเกษตร
๒๑ โครงการพัฒนาแหล่งน้ําคลองคต ตําบลวังอิทก อําเภอบางระกํา : พิษณุโลก
วัตถุประสงค์ ขุดลอกคลองที่ตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุม เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ําไว้ใช้ในการเกษตร
และบรรเทาปัญหาอุทกภัย
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประชาชนได้มีน้ําไว้ใช้ในการเกษตร
และเป็น แก้มลิงรองรับ น้ําในช่วงฤดูน้ํา หลากได้ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ทั้งนี้ พบว่ายังไม่มี
การจัดทําแผนการดูแลบํารุงรักษา เพื่อมิให้แหล่งน้ํามีวัชพืชปกคลุมอีก
๒๒ โครงการพัฒนาแหล่งน้ําผลผลิตทางการเกษตร ลําคลองสายหลักไดโสน หมู่ที่ ๕ ตําบลวังตะกู
อําเภอบางมูลนาก : พิจิตร
วัตถุประสงค์ ขุดลอกแหล่งน้ํา เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ําไว้ใช้ในการเกษตรและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เกษตรกรสามารถทํานาได้จํานวนพื้นที่มากขึ้น
และทํานานอกฤดูได้จํานวนครั้งเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โครงการที่ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์
๒๓ โครงการพัฒนาและบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ : นครราชสีมา
วัตถุประสงค์ ขุดลอกคลองตามูล บ้านโนนแดง ตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย เพื่อเป็นแหล่งน้ํา
ไว้ใช้ในการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ตลอดจนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในฤดูน้ําหลาก
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากบริเวณที่ขุดลอกอยู่ในที่สูง
ในช่วงฤดูแล้งน้ําจากลําน้ํามูลไม่สามารถไหลผ่านเข้ามาได้ จึงยังไม่เกิดความคุ้มค่าเท่าที่ควร
โครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ
๒๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน :
พระนครศรีอยุธยา
วัต ถุป ระสงค์ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมสะพาน คสล. สายสําเภาล่ม – วัดไก่เตี้ย อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว
ผลการติดตามประเมินผล อยู่ระหว่างดําเนินการ ยังไม่พบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ
๒๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสาธารณะ พร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. คลองเจดีย์บูชา
(ระยะที่ ๒) เพื่อการท่องเที่ยว : นครปฐม
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของดินริมตลิ่ง รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อใช้เป็น
สถานที่พักผ่อนออกกําลังกาย จัดกิจกรรมต่างๆ และพัฒนาการท่องเที่ยว
ผลการติดตามประเมินผล อยู่ระหว่างดําเนินโครงการ ยังไม่พบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ
๒๖ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําเตาขนมจีน ตําบลหัวถนน อําเภอท่าตะโก : นครสวรรค์
วัตถุประสงค์ ขุดลอกแหล่งน้ําเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ําไว้ใช้ในการเกษตร และเป็นแหล่งน้ําต้นทุน
ไว้ช่วยเหลือการเพาะปลูกในฤดูแล้ง
ผลการติ ด ตามประเมิ น ผล อยู่ ร ะหว่ า งดํ า เนิ น การ เป็ น แหล่ งน้ํ า ขนาดใหญ่ ในพื้ น ที่ ประชาชน
ในพื้นทีแ่ ละบริเวณใกล้เคียงเป็นจํานวนมากจะได้รับประโยชน์เมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ

* ผลการตรวจติดตาม ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖

๓๗

๔.๔ โครงการด้านอุตสาหกรรมและการค้า จํานวน ๖ โครงการ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ และในพื้น ที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีน บุรี สมุทรปราการ ระยอง
นครพนม และเชียงใหม่ ผลการตรวจติดตามพบว่า ทุกโครงการเกิดผลสัมฤทธิต์ ามวัตถุประสงค์
ลําดับ
ผลการประเมิน
โครงการที่เกิดผลสัมฤทธิ์
๑ โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน (สํานักงานพาณิชย์
จังหวัดอุบลราชธานี) : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
วัตถุประสงค์ จัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้า และจัดทําข้อตกลงสินค้าเกษตร (Contract Farming)
จัดงานมหกรรมสินค้า Thai ASEAN Trade Fair ฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้า สู่ประชาคมอาเซียน จัดประชุมเจรจาเชื่อมสัมพัน ธ์ทางการค้ากับ ประเทศเพื่อนบ้าน และจัดทํา
ฐานข้อมูลเครือข่ายพันธมิตรการค้าการลงทุน
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่ว ม
โครงการ/กิจกรรมเป็นจํานวนมาก และสามารถขยายเครือข่ายทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
๒ โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน : ปราจีนบุรี
วัตถุประสงค์ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้กับผู้ประกอบการ SMEs เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ เทคนิคและกระบวนการผลิตให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทําให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วม
โครงการลดสินค้าคงคลังลงได้มากกว่าร้อยละ ๕ และลดระยะเวลาการกระจายสินค้าลงได้มากกว่าร้อยละ ๕
และผลิตภัณฑ์ชุมชนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ทันสมัย ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ค่อนข้างมาก ทั้งนี้ พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนบางกลุ่ม ยังไม่ได้นําแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบไว้ไปใช้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
๓ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าของชุมชน : สมุทรปราการ
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นจุดจําหน่ายสินค้าสําหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศจากสนามบินสุวรรณภูมิ และจัด
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่จําหน่ายสินค้า
ของชุมชน ช่วยเพิ่มรายได้และขยายโอกาสในการกระจายสินค้าของชุมชน และมีศูนย์รวมในการทํา
กิจกรรมของชุมชน ทั้งนี้ พบว่าในการดําเนินโครงการพบปัญหาเรื่องพื้นที่ก่อสร้างทับซ้อนกับโครงการจัดทํา
ลานคอนกรีตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จึงต้องมีการขยับพื้นที่ดําเนินโครงการ
๔ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology) : ระยอง
วั ต ถุ ป ระสงค์ อบรมให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งหลั ก การเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ที่ ส ะอาดให้ กั บ สถานประกอบการ
อุตสาหกรรม ส่วนราชการ และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง นําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการมลพิษของโรงงาน
อุตสาหกรรม เพื่อลดและป้องกันการเกิดมลพิษ และลดต้นทุนการผลิตจากการประหยัดทรัพยากรต่างๆ
และการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้
ที่ ได้รับ จากการดํา เนิน โครงการไปปรับ ใช้ ได้ ทั้ง นี้ พบว่า ผู้ป ระกอบการมี ข้อกังวลเรื่องความคุ้มค่ า
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสูง

๓๘
ลําดับ
ผลการประเมิน
๕ โครงการก่อสร้างและจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดน : นครพนม
วัต ถุป ระสงค์ ก่อสร้างอาคารหนังสือผ่านแดน บริเ วณสะพานมิตรภาพ ๓ เพื่ออํา นวยความสะดวก
ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยัง สปป.ลาว ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว การเดินทางผ่านแดนมีความสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น
๖ โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจสุขภาพสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพของภูมิภาค : เชียงใหม่
วัต ถุป ระสงค์ อบรมเพิ่มทักษะให้กับบุคลากรในระบบบริการธุรกิจ สุขภาพ ได้แก่ การนวดล้านนา
เอ็กโซติก ผู้ดําเนินการสปา
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมโครงการเกินกว่าเป้าหมาย
ที่กําหนด ยกเว้นหลักสูตรที่เป็นระยะยาว ๕๐๐ ชั่งโมง ซึ่งเหมาะสําหรับรายใหม่ที่จะเข้าสู่ระบบบริการ
สุขภาพ มีผู้สมัครน้อยกว่าที่กําหนด หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงได้ปรับหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
* ผลการตรวจติดตาม ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖
๔.๕ โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ
๖.๙๐ ปรากฏว่า
- โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ จํานวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ในพื้นที่ ๒
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี และแม่ฮ่องสอน
- โครงการไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ จํานวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๙ ในพื้นที่
จังหวัดตราด
- โครงการที่ยงั ไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ จํานวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ และในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และแพร่
ลําดับ
ผลการประเมิน
โครงการที่เกิดผลสัมฤทธิ์
๑ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : จันทบุรี
วัตถุประสงค์ ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ นําเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ
ให้ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภัยที่จะเกิดขึ้นจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
๒ โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ : แม่ฮ่องสอน
วัตถุประสงค์ ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ ๗ อําเภอ รวมทั้งสิ้น ๒,๓๑๐ ไร่ จํานวน ๔๖๒,๐๐๐ ต้น เพื่อฟื้นฟูและ
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในท้องถิ่น ชุมชน ให้มีความอุดมสมบูรณ์
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โครงการมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ซึ่งมีการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า และบุกรุกพื้นที่เพื่อทําเกษตรกรรม ส่วนผลสําเร็จของโครงการขึ้นอยู่กับ
อัตราการรอดและเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกตามโครงการ

๓๙
ลําดับ
ผลการประเมิน
โครงการที่ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์
๓ โครงการอนุรักษ์และเพิ่มปริมาณปลาทูเพื่อการประมงยั่งยืน : ตราด
วัตถุประสงค์ ปล่อยพันธุ์ปลาทูลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการปล่อย
พันธ์กุ้งกุลาดํา ปูม้า ปลากะพงขาว และหอยหวาน แทน เนื่องจากปลาทูพ่อพันธุ์ แม่พันธ์ ที่เตรียมไว้
ป่วยเป็นโรคและทยอยตายทั้งหมด ซึ่งเกิดจากฤดูเปลี่ยนแปลง อากาศเย็นและมีฝนตก
โครงการที่ยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้
๔ โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) : กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒
วัตถุประสงค์ จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ําทะเล (ปะการังเทียม) จํานวน ๔ แห่ง
ผลการติดตามประเมิน ผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประสิทธิผลจากการดําเนินโครงการ
จํา เป็น ต้องอาศัยช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงจะประเมินได้ว่าการวางปะการังเทียมส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ํา
ในบริเวณนั้นเพิ่มขึ้นหรือไม่
๕ โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งมูลค่าสูงและการผลิตอาหารทะเลแปรรูปเพื่อเป็นแหล่ง
อาหารปลอดภัย : กระบี่
วัตถุประสงค์ จัดทําพื้นที่อนุรักษ์เพื่อเพิ่มปริมาณพันธุ์ปูเปรี้ยว หอยจุ๊บแจง และสัตว์น้ําชายฝั่งอื่นๆ
ผลการติดตามประเมิน ผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประสิทธิผลจากการดําเนินโครงการ
ต้องอาศัยช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อประเมินอัตราการเจริญเติบโตและปริมาณสัตว์น้ําที่ชาวประมงจับได้
๖ โครงการบูรณาการเพื่อป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ป่าซับน้ําลุ่มน้ํายมจังหวัดแพร่ : แพร่
วัตถุประสงค์ ปลูกป่าเป็นแนวกันชน สร้างฝายชะลอน้ําแบบผสมผสาน ฝายชะลอน้ํา แบบกึ่งถาวร
ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ป่าสงวน เพาะชํากล้าไม้เศรษฐกิจ ฟื้นฟูป่าต้นน้ํา และสร้างแหล่งอาหารชุมขน
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่พบว่าฝ่ายชะลอน้ําที่สร้างขึ้นบางแห่งได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัย และกล้าไม้เจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่มีงบประมาณบํารุงรักษา
* ผลการตรวจติดตาม ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖
๔.๖ โครงการด้านสังคม จํานวน ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๘ ปรากฏว่า
- โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ จํานวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ในพื้นที่ ๑๒ จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดสระบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม เพชรบุรี สุราษฎ์ธานี พัทลุง นราธิวาส สตูล ยะลา
ลําปาง และอุทัยธานี
- โครงการไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ จํานวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ในพื้นที่จังหวัด
นครนายก และสุพรรณบุรี
- โครงการที่ยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ จํานวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ
๑๐ ในพื้นที่จังหวัดระนอง และยโสธร
- อยู่ระหว่างการดําเนินโครงการ จํานวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ในพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี ระยอง ขอนแก่น และอุตรดิถต์

๔๐
ลําดับ
ผลการประเมิน
โครงการที่เกิดผลสัมฤทธิ์
๑ โครงการส่ งเสริ มช่ องทางขยายโอกาสด้ านอาชี พเพื่ อแก้ ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนของประชาชน
เชิงเครือข่าย : สระบุรี
วัตถุประสงค์ อบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน ได้แก่ การผลิตยาสมุนไพร แปรรูป
อาหารจากปลาดุก พัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์ให้กับสินค้า OTOP จํานวน ๑๕ กลุ่ม
และการจัดทํามาตรฐานสินค้าฮาลาลของผลิตภัณฑ์คุกกี้ผักหวาน ทองม้วนสมุนไพร กล้วยกวน และ
คุกกี้ธัญพืช เพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ในการดํารงชีวิต
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
เนื่องจากสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหรือเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้าง/เพิ่ม
รายได้ให้กับประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๒ โครงการพัฒนากิจกรรมสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม : อ่างทอง
วัตถุประสงค์ ก่อสร้างสนามกีฬาสําหรับใช้จัดการแข่งขันและฝึกซ้อมกีฬาในระดับท้องถิ่น จังหวัด
และประเทศ และเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปใช้เป็นสถานที่ออกกําลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จังหวัดได้ใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน
และฝึกซ้อมกีฬาในระดับต่างๆ รวมทั้งเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในการออกกําลังกาย
และพักผ่อนหย่อนใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งนี้
พบว่า สนามกีฬายังไม่มีการติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง
๓ โครงการขยายเขตน้ํ า ประปาให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลเมื อ งเก่ า บริ เ วณพื้ น ที่ ห มู่ ที่ ๔
บ้านโพธิ์ใหญ่ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา : ฉะเชิงเทรา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ําสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทําให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ําสะอาด
ใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการ
๔ โครงการวางท่ อ ขยายเขตจ่ า ยน้ํ า ประปาภู มิ ภ าคให้ ทั่ ว พื้ น ที่ ตํ า บลวั ด ประดู่ อํ า เภออั ม พวา
จังหวัดสมุทรสงคราม : สมุทรสงคราม
วัตถุประสงค์ ขยายเขตจ่ายน้ําประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ําประปา
ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ทําให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยว : เพชรบุรี
วัตถุประสงค์ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเล จํานวน ๑๓ จุด เพื่อรักษา
ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งอํานวยความสะดวกด้านการจราจร
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ช่วยป้องปรามการก่ออาชญากรรม
ทําให้ประชาชนมีความอุ่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่เสี่ยง : สุราษฎร์ธานี
วัตถุประสงค์ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันอาชญากรรมให้กับ
ประชาชน
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ช่วยป้องปรามการก่ออาชญากรรม
ทํา ให้ป ระชาชนมีความอุ่น ใจในระบบรักษาความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สิน ทั้งนี้ หากมีการ
เชื่อมโยงระบบกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีระบบกล้องวงจรปิดอยู่แล้ว จะทําให้ใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุม
พื้นที่มากยิ่งขึน้

๔๑
ลําดับ
ผลการประเมิน
๗ โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน : พัทลุง
วัตถุประสงค์ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันอาชญากรรมให้กับ
ประชาชน
ผลการติ ดตามประเมิ นผล ดํ าเนิ นโครงการเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ช่ วยป้ องปรามการก่ ออาชญากรรม
ทําให้ประชาชนมีความอุ่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้ หากมีการเชื่อมโยง
ระบบกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีระบบกล้องวงจรปิดอยู่แล้ว จะทําให้ใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมพื้นทีม่ ากยิ่งขึ้น
๘ โครงการเมืองน่าอยู่ จังหวัดนราธิวาส : นราธิวาส
วัตถุประสงค์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริการของโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลการติดตามประเมิน ผล ดําเนิน โครงการเสร็จเรีย บร้อยแล้ว มีการจัดหน่ว ยแพทย์เ ฉพาะทาง
เคลื่อนที่ทุกสัปดาห์ เพื่อบริการประชาชนผู้ป่วยโรคเฉพาะทางในพื้นที่ ประชาชนมีความพึงพอใจกับ
การปรับปรุงการบริการของโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม พบว่าคุณภาพน้ําอุป โภคและบริโ ภคของ
โรงพยาบาลยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๙ โครงการครอบครัวสีชมพู (ปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู) : สตูล
วัตถุประสงค์ อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองที่ต้องดูแลเด็กพิการ เพื่อให้เด็กพิการได้รับการดูแลที่ถูกต้อง
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความ
เข้ า ใจในการดู แ ลช่ว ยเหลื อ เด็ ก พิ ก าร เพื่ อ ให้ เ ด็ ก พิ ก ารได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ พ บว่ า
บางครอบครั ว ที่ มี ฐ านะยากจนและอยู่ ห่า งไกล มีปั ญ หาในการเข้ า ร่ว มกิ จ กรรม ทั้ ง นี้ ชุ ม ชนควร
มีบทบาทในการดูแลช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพเด็กพิการอย่างต่อเนื่อง
๑๐ โครงการพระราชดําริจังหวัดยะลา (ด้านเศรษฐกิจ) : ยะลา
วัตถุประสงค์ อบรมให้ความรู้ทางการเกษตรแก่นักเรียนเพื่อผลิตวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวัน
และความรู้ด้านการก่อสร้างอาคารเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพในอนาคต
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทําให้มีวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหาร
กลางวันให้กับเยาวชน ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเยาวชนสามารถนําความรู้ไปใช้
ในการประกอบอาชีพต่อไปได้ในอนาคต
๑๑ โครงการพั ฒนาศั กยภาพศู นย์ โรคหั วใจและหลอดเลื อด โรงพยาบาลลํ าปาง เฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ
๘๔ พรรษา : ลําปาง
วัตถุประสงค์ จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการผ่าตัดโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อให้บริการ
รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจในพื้นที่ภาคเหนือ จากปัจจุบันที่ผู้ป่วยต้องรอรับการผ่าตัดจากโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่เพียงแห่งเดียว
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยโรงพยาบาลมีความพร้อมด้านบุคลากร
ทางแพทย์อยู่แล้ว เมื่อมีเครื่องมือเพิ่มขึ้น ทําให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาเร็วขึ้นไม่เกิน ๓ – ๖ เดือน และ
มีแผนที่จะขยายผลให้ครบวงจร คือ การตรวจสอบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ การทําบอลลูนเพื่อถ่าย
ขยายหลอดเลือดหัวใจ
๑๒ โครงการพัฒนาระบบส่งน้ําประปาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี : อุทัยธานี
วัตถุประสงค์ ก่อสร้างท่อส่งน้ําประปาจากระบบผลิต มายังประชาชนภายในอําเภอเมืองอุทัย ธานี
เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี
มีน้ําสะอาดที่ได้มาตรฐานใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ

๔๒
ลําดับ
ผลการประเมิน
โครงการที่ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์
๑๓ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ : นครนายก
วัต ถุป ระสงค์ สร้า งระบบประปา จํา นวน ๒ แห่ง ในพื้น ที่ตํา บลทรายมูล อํา เภอองครักษ์ เพื่อให้
ประชาชนมีน้ําประปาใช้การอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง
ผลการติ ด ตามประเมิ น ผล ดํ า เนิ น โครงการเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ ยั งไม่ สามารถใช้ประโยชน์ ได้
เนื่องจากวัสดุก่อสร้างราคาสูงขึ้น งบประมาณโครงการจึงไม่เพียงพอ จึงดําเนินการเฉพาะส่วนที่เป็น
ระบบหลั กก่ อน ส่ว นการวางท่ อ เชื่ อมระหว่ า งครั ว เรือ นยั ง ไม่ ไ ด้ ดํา เนิ น การ ทํา ให้ ยัง ไม่ ส ามารถ
จ่ายน้ําประปาให้กับประชาชนได้
๑๔ โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือตัวอย่าง เพื่อเป็นค่ายบําบัดยาเสพติดของจังหวัดสุพรรณบุรี : สุพรรณบุรี
วัตถุประสงค์ ปรับปรุงซ่อมแซมค่ายลูกเสือท้าวอู่ทองเพื่อรองรับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ และใช้
เป็นสถานที่บําบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และจัดหาบุคลากรในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยของค่ายลูกเสือท้าวอู่ทอง
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังใช้ประโยชน์ยังไม่คุ้มค่า เนื่องจาก
ผู้เข้ารับการบําบัดส่วนใหญ่ยังคงไปเข้ารับการบําบัดทีท่ ี่พักสงฆ์วิสุทธาวาส มีเพียงรุ่นเดียวที่เข้ารับการบําบัด
ที่ค่ายลูกเสือ จํานวน ๖๐ คน นอกจากนี้ ยังพบว่ามีปัญหาเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ
โครงการที่ยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้
๑๕ โครงการก่อสร้างประปาถังสูงบ้านนาเดิม หมู่ที่ ๖ ตําบลบ้านนา อําเภอกะเปอร์ : ระนอง
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค และน้ําการเกษตรกรรม
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากชุมชนยังไม่มีแผนบริหาร
จัดการ การดูแลบํารุงรักษา และการจัดเก็บค่าบริการ จึงยังไม่ได้เริ่มใช้ประโยชน์จากโครงการ
๑๖ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบนวิถีความพอเพียง (กิจกรรมแก้จนกับครัวเรือนยากจนต้นแบบ
ณ บ้านสร้างช้าง หมู่ที่ ๒ ตําบลไผ่ อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร) : ยโสธร
วัตถุประสงค์ การช่วยเหลือและแนะนําการใช้ชีวิตประจําวันบนหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับครัวเรือน
ตกเกณฑ์ จปฐ. และครัวเรือนที่อยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงที่จะประสบปัญหาการตกเกณฑ์ รวม ๕๐๐ ครัวเรือน
ผลการติดตามประเมินผล ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และ
คําแนะนําเพื่อนําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิต แต่บางครัวเรือนยังขาดศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เช่น
ครัวเรือนผู้สูงอายุ และครัวเรือนผู้พิการ เป็นต้น ประกอบกับยังมีทัศนคติต้องการให้ภาครัฐเข้ามา
ช่วยเหลือ ไม่ยอมแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
โครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ
๑๗ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนในจังหวัดนนทบุรี : นนทบุรี
วัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ผลการติดตามประเมินผล อยู่ระหว่างดําเนินการ ยังไม่พบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ
๑๘ โครงการก่อสร้า งโรงเรียนพออยู่ พอกิน หมู่ที่ ๖ ตํา บลชุมแสง อํา เภอวังจันทร์ : ระยอง
วัตถุประสงค์ สร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ทั้งด้านการเกษตร ด้านการประมง และ
การจําหน่ายผลผลิตของประชาชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตและอาชีพให้แก่ประชาชนให้มีการ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ผลการติดตามประเมินผล อยู่ระหว่างดําเนินการ ยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ เนื่องจากผู้เสนอราคา
ทั้ง ๘ ราย เสนอราคาเท่ากัน อยู่ระหว่างรอผลการหารือจากกรมบัญชีกลาง

๔๓
ลําดับ
ผลการประเมิน
๑๙ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) : ขอนแก่น
วัตถุประสงค์ ติดตั้งในพื้นที่อําเภอเมือง อําเภอบ้านไผ่ และอําเภอชุมแพ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
ผลการติด ตามประเมิน ผล อยู่ร ะหว่า งดํา เนินโครงการ การดํา เนินการล่า ช้า เนื่องจากหน่ว ยงาน
ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ห้องเพื่อติดตั้งระบบติดตามวงจรปิดได้ภายในเวลาที่กําหนด
๒๐ โครงการพัฒนาระบบประปาเพื่อมีน้ําสะอาดไว้ใช้ในหมู่บ้าน งานสร้างระบบประปาหมู่ที่ ๖ ตําบลท่าเสา
อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ : อุตรดิตถ์
วัตถุประสงค์ สร้างระบบประปาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ําสะอาดไว้อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ
ผลการติดตามประเมินผล อยู่ระหว่างดําเนินการ ยังไม่พบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ
* ผลการตรวจติดตาม ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖
    

๔๔
ตอนที่ ๕
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  

ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีได้ดําเนินการตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนของจังหวัดต่างๆ สรุปผลการตรวจติดตาม ได้ดังนี้
๕.๑ การมอบหมายผู้รับผิดชอบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
นอกเหนือจากที่กระทรวงพาณิช ย์ได้มีคํา สั่งมอบหมายในสํา นักงานพาณิชย์ในภูมิภาค
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็น “ศูนย์ประสานงานและบริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ ศูนย์ AEC
ของกระทรวงพาณิชย์ ระดับจังหวัด มีพาณิชย์จังหวัด เป็นหัวหน้าศูนย์ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับ AEC ในแต่ละจังหวัดและท้องถิ่นทั่วประเทศ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง กระตุ้น
ให้มีการใช้สิทธิประโยชน์ และเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จังหวัดต่างๆ ได้มี
การแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ดังนี้
๕.๑.๑ จังหวัดที่ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
เพื่อรับผิดชอบการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของจังหวัด ทั้งในลักษณะที่
รับผิดชอบรวมทุกประชาคม หรือแบ่งความรับผิดชอบในแต่ละประชาคม จํานวน ๑๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ปทุมธานี สระบุรี ชัยนาท ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง จันทบุรี
ร้อยเอ็ด นครราชสีมา เชียงใหม่ เชียงราย และเพชรบูรณ์
๕.๑.๒ จังหวัดที่มอบหมายให้สํานักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน
และบูร ณาการการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น ประชาคมอาเซีย นของจังหวัด จํา นวน ๒๙ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดนนทบุรี สระบุรี ลพบุรี สระแก้ว ราชบุรี พัทลุง นครศรีธรรมราช ชุมพร ตรัง พังงา ระนอง
สงขลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส ยะลา ระยอง สกลนคร มุกดาหาร นครพนม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ เชียงใหม่ และพิจิตร
๕.๑.๓ จังหวัดที่จัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัด จํานวน ๑๔ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ตรัง สงขลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส ยะลา หนองบัวลําภู เลย
บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี และนครราชสีมา
๕.๒ การเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
แม้จังหวัดต่างๆ ได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรภาครัฐ โดยการจัดฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า กัมพูชา เวียดนาม
ลาว และมลายู และภาษาของประเทศคู่ ค้า ที่ สํา คั ญ กั บ ไทย เช่ น จี น ญี่ ปุ่น และเกาหลี รวมถึ ง ความรู้
เฉพาะทางที่สอดคล้องกับตําแหน่งการพัฒนา (positioning) หรือวิสัยทัศน์ของจังหวัด เช่น ด้านการท่องเที่ยว
เป็นต้น โดยใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี และกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติมส่วนหนึ่งให้กับจังหวัดชายแดน แต่ด้วยข้อจํากัดงบประมาณที่มีไม่เพียงพอ ทําให้จํานวนบุคลากรภาครัฐ
ที่ได้รับการพัฒนายังเป็นอัตราส่วนที่น้อย ส่งผลให้บุคลากรของภาครัฐในภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อม
ด้านทักษะภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
๕.๓ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั บประชาคมอาเซียน พบว่าบุคลากรบางส่วนที่ ไม่ ได้
มีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรงยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
กระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรงบประมาณในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องอาเซียนให้กับทุกจังหวัด และได้

๔๕
ดําเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพโดยการพัฒนาเป็นทีมวิทยากร (Train the Trainers) เพื่อนําองค์ความรู้ไป
ถ่ายทอดให้กับบุคลากรในหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะสามารถนําไปขยายผลให้ครอบคลุมบุคลากร
ได้มากขึ้นต่อไป
๕.๔ ความตระหนั ก รู้ เ กี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย น พบว่ า ภาคเอกชน ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่มีความตื่นตัวและมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ค่อนข้างดี ขณะที่ในส่วนของภาคประชาชนยังไม่ตื่นตัวและให้ความสนใจต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากนัก
แม้ว่าทุกจังหวัดจะได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับประชาชนในพื้นที่
ผ่านทางสื่อต่างๆ อาทิ สปอตหรือสกู๊ปข่าวผ่านโทรทัศน์ท้องถิ่น สปอตผ่านวิทยุท้องถิ่น/ชุมชน การจัดสัมมนา/
นิ ทรรศการ กิ จกรรมการตอบปั ญหา และป้ ายประชาสั มพั นธ์ ทั้ งนี้ อาจเนื่ องมาจากเนื้ อ หาสาระของสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องพื้นฐานทั่วไป เช่น ธงสัญลักษณ์ ธงประจําชาติ ภาษา และอาหารประจําชาติ
เป็นต้น แต่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
และแนวทางการเตรียมตัวรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
๕.๕ การกํา หนดทิศ ทาง และกรอบแนวทางในการปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมเข้า สู่
ประชาคมอาเซียน พบว่า จังหวัดยังไม่มีทิศทางและกรอบแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสของอาเซียน
อาทิ เมืองอุต สาหกรรม เมืองท่องเที่ยว เมืองบริการการศึกษานานาชาติ เมืองบริการสุขภาพ ควรต้อง
ดําเนินการในเรื่องใดบ้าง เนื่องจากหน่วยงานในส่วนกลางมีนโยบายให้จังหวัดเตรียมความพร้อม แต่ไม่กําหนด
ทิศทางและกรอบแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับจังหวัด ยกเว้นในส่วนของภารกิจที่หน่วยงานได้รับมอบหมาย
จากหน่วยงานส่วนกลางโดยตรง เช่น การพัฒนาด่านชายแดน เป็นต้น
    

๔๖
ตอนที่ ๖
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  

ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีได้ตรวจติดตามพบว่า จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้มีการเสนอ
ขอแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้ งในกรณี ขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่ มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) และกรณีขอโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณ ที่ มีผลกระทบต่ อ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยนําเสนอ
ขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. และ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ ทั้งนี้ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ได้รายงานข้อมูลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีได้ทราบ สรุปได้ ดังนี้
๖.๑ กลุ่มจังหวัด
๖.๑.๑ กลุ่ มจั งหวั ดที่ ไม่ มี การขอแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงโครงการ จํ านวน ๕ กลุ่ มจั งหวั ด
คิ ดเป็ นร้ อยละ ๒๓.๘๐ ของกลุ่ มจั งหวั ดทั้ งหมด ได้ แก่ กลุ่ มจั งหวั ดภาคกลางตอนล่ าง ๑ ภาคใต้ ฝั่ งอั นดามั น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ภาคเหนือตอนบน ๑ และภาคเหนือตอนล่าง ๒
๖.๑.๒ กลุ่มจังหวัด ที่มีการเสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการต่อ ก.บ.จ./ก.บ.ก. จํา นวน
๑๕ กลุ่มจังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๐ ดังนี้
(๑) กลุ่มจังหวัดที่มีการอนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไข
ประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๑๓ กลุ่มจังหวัด ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ภาคกลางตอนบน ๒ ภาคกลางตอนกลาง
ภาคกลางตอนล่าง ๒ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภาคใต้ชายแดน ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
ภาคเหนือตอนบน ๑ และภาคเหนือตอนบน ๒
(๒) กลุ่มจังหวัดที่มีการเปลี่ย นแปลงไปดํา เนิน โครงการอื่น ที่อยู่ ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจํา ปี จํานวน ๒ กลุ่มจังหวัด ได้แก่ กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉีย งเหนือตอนกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๖.๑.๓ กลุ่มจังหวัดที่มีการเสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการต่อ อ.ก.น.จ. จํานวน ๑ กลุ่มจังหวัด
คือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๐ ของกลุ่มจังหวัดทั้งหมด โดยมีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
แปรรู ป และพัฒ นาผลิต ภั ณ ฑ์ข้ า วหอมมะลิ เปลี่ย นเป็ น โครงการส่ง เสริ มการปลู ก ยางพารา งบประมาณ
๔๘,๕๖๑,๑๑๔ บาท

กลุ่มจังหวัด
4.80% 23.80%
71.40%

ไม่เปลี่ยนแปลงโครงการ
ขอเปลี่ยนแปลงต่อ ก.บ.จ./ก.บ.ก.
เสนอขอเปลียนแปลงต่อ อ.ก.น.จ.

* แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการของกลุ่มจังหวัด

๔๗
๖.๒ จังหวัด
๖.๒.๑ จังหวัดที่ไม่มีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ จํานวน ๑๕ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ
๑๕.๕๐ ของจั งหวัด ทั้ง หมด ได้ แก่ จั งหวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา ลพบุรี นครนายก ระนอง พั งงา ภูเ ก็ ต
นราธิวาส ปัตตานี ระยอง เลย บึงกาฬ สกลนคร พะเยา สุโขทัย และอุตรดิตถ์
๖.๒.๒ จั ง หวั ด ที่ มี ก ารเสนอขอเปลี่ ย นแปลงโครงการต่ อ ก.บ.จ./ก.บ.ก. จํ านวน
๖๘ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๑๐ ดังนี้
(๑) จังหวัดที่มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ตามเงื่อนไข
ประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๔๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ
ปราจีน บุรี สระแก้ว กาญจนบุรี สุพรรบุรี ราชบุรี นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ชลบุรี หนองบัวลําภู หนองคาย นครพนม มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ แม่ฮ่องสอน ลําพูน
ลําปาง เชียงราย แพร่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี กําแพงเพชร และพิจิตร
(๒) จังหวัดที่มี การเปลี่ ย นแปลงไปดํา เนิน โครงการอื่ น ที่ อยู่ ในแผนปฏิบั ติ
ราชการประจําปี จํานวน ๒๒ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๑ ของจังหวัดที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ
ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี สระบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ตราด อุดรธานี
นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ศรีสะเกษ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เชียงใหม่ ลําพูน
ลําปาง และนครสวรรค์
๖.๒.๓ จังหวัดที่มกี ารเสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการต่อ อ.ก.น.จ. จํานวน ๑๔ จังหวัด
คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๐ ของจังหวัดที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ฉะเชิงเทรา
สมุ ท รปราการ ปราจี น บุรี ตรั ง จั น ทบุ รี มุ ก ดาหาร ศรีส ะเกษ นครราชสีม า เชี ย งใหม่ ลํ า พู น น่ า น ตาก
และเพชรบูรณ์
สาเหตุที่จังหวัดมีการเสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการ เนื่องจากต้องการนําไป
ดํา เนินโครงการที่เป็นการแก้ไขปัญ หาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนซึ่งเห็นว่ามีความจําเป็น
เร่งด่วนมากกว่า ประกอบกับบางโครงการได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการจากแหล่งอื่นแล้ว

จังหวัด
14.40%

15.50%

ไม่เปลี่ยนแปลงโครงการ
ขอเปลี่ยนแปลงต่อ ก.บ.จ./ก.บ.ก.

70.10%

* แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัด

เสนอขอเปลียนแปลงต่อ อ.ก.น.จ.

๔๘
โดยมีรายละเอียดการติดตามและประเมินผลรายจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
กลุ่มจังหวัด
การเปลี่ยนแปลงโครงการ
/จังหวัด
ภาคกลางตอนบน ๑ - เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๑ โครงการ
งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
นนทบุรี
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๓ โครงการ
งบประมาณ ๑๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท
- เสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการต่อ อ.ก.น.จ. จํานวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปทุมธานี
- เปลี่ยนแปลงไปดําเนินโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี จํานวน ๑๖ โครงการ
งบประมาณ ๑๘๓,๗๗๖,๘๐๐ บาท
พระนครศรีอยุธยา (ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ)
สระบุรี
ภาคกลางตอนบน ๒
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อ่างทอง
ภาคกลางตอนกลาง
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
นครนายก

- เปลี่ยนแปลงไปดําเนินโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี จํานวน ๘ โครงการ
งบประมาณ ๔๙,๖๖๔,๕๐๐ บาท
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๓ โครงการ
งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ)
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๔ โครงการ
งบประมาณ ๑๐,๙๗๗,๘๐๐ บาท
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๑๐ โครงการ
งบประมาณ ๓๖,๒๕๕,๓๐๐ บาท
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๓ โครงการ
งบประมาณ ๗,๙๘๕,๖๐๐ บาท
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๑ โครงการ
งบประมาณ ๒๙,๙๕๐,๐๐๐ บาท
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๔ โครงการ
งบประมาณ ๖๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท
- เสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการต่อ อ.ก.น.จ. จํานวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๗,๕๘๓,๑๐๐ บาท
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๖ โครงการ
งบประมาณ ๔๔,๖๓๘,๕๐๐ บาท
- เสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการต่อ อ.ก.น.จ. จํานวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ)

ปราจีนบุรี

- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๓ โครงการ
งบประมาณ ๕๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- เสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการต่อ อ.ก.น.จ. ๑ โครงการ งบประมาณรวม ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
สระแก้ว
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๔ โครงการ
งบประมาณ ๓๘,๖๕๙,๖๐๐ บาท
ภาคกลางตอนล่าง ๑ (ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ)
กาญจนบุรี

- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๑ โครงการ
- เปลีย่ นแปลงไปดําเนินโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี จํานวน ๓ โครงการ

๔๙
กลุ่มจังหวัด
/จังหวัด
สุพรรณบุรี

การเปลี่ยนแปลงโครงการ

- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๓ โครงการ
- เปลีย่ นแปลงไปดําเนินโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี จํานวน ๗ โครงการ
ราชบุรี
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๗ โครงการ
งบประมาณ ๑๓,๑๗๘,๐๐๐ บาท
นครปฐม
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๑๐ โครงการ
งบประมาณ ๓๙,๖๐๓,๓๐๐ บาท
ภาคกลางตอนล่าง ๒ - เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๑ โครงการ
งบประมาณ ๘๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เพชรบุรี
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๑๑ โครงการ
งบประมาณ ๕๐,๓๗๒,๗๐๐ บาท
สมุทรสาคร
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๕ โครงการ
งบประมาณ ๒,๙๔๔๖,๐๐๐ บาท
สมุทรสงคราม

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

- เปลี่ยนแปลงไปดําเนินโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี จํานวน ๑ โครงการ
งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๓ โครงการ
งบประมาณ ๑๗,๖๗๒,๔๐๐ บาท
- เปลี่ยนแปลงไปดําเนินโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี จํานวน ๑ โครงการ
งบประมาณ ๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๔ โครงการ

ชุมพร

- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๑๐ โครงการ

สุราษฎร์ธานี

- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๙ โครงการ

นครศรีธรรมราช

- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๔ โครงการ

พัทลุง

- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๓ โครงการ

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

(ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ)

ระนอง

(ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ)

พังงา

(ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ)

ภูเก็ต

(ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ)

กระบี่

- เปลี่ยนแปลงไปดําเนินโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี จํานวน ๑ โครงการ
งบประมาณ ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท
- เสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการต่อ อ.ก.น.จ. จํานวน ๔ โครงการ
งบประมาณ ๑๔,๖๕๓,๐๐๐ บาท
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๓ โครงการ
งบประมาณ ๑๒๗,๙๔๕,๐๐๐ บาท

ประจวบคีรีขันธ์

ตรัง
ภาคใต้ชายแดน

๕๐
กลุ่มจังหวัด
/จังหวัด
สงขลา
สตูล
ยะลา

การเปลี่ยนแปลงโครงการ
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๔ โครงการ
งบประมาณ ๑๗,๓๑๗,๗๐๐ บาท
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๗ โครงการ
งบประมาณ ๖๑,๑๖๖,๐๐๐ บาท

นราธิวาส

- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๗ โครงการ
งบประมาณ ๔๔,๕๗๕,๖๐๐ บาท
(ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ)

ปัตตานี

(ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ)

ภาคตะวันออก

ระยอง

- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๒ โครงการ
งบประมาณ ๕๒,๗๘๔,๐๐๐ บาท
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๓ โครงการ
งบประมาณ ๖,๓๙๘,๒๐๐ บาท
(ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ)

จันทบุรี

- เสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการต่อ อ.ก.น.จ. จํานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓,๖๘๘,๐๐๐ บาท

ตราด

- เปลี่ยนแปลงไปดําเนินโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี จํานวน ๔ โครงการ
งบประมาณ ๑๔,๕๗๖,๖๐๐ บาท
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๕ โครงการ

ชลบุรี

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน ๑
อุดรธานี
- เปลี่ยนแปลงไปดําเนินโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี จํานวน ๒๓ โครงการ
งบประมาณ ๑๔๐,๔๑๘,๕๐๐ บาท
หนองบัวลําภู
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๑ โครงการ
งบประมาณ ๒๒,๙๔๐,๐๐๐ บาท
หนองคาย
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๓ โครงการ
งบประมาณ ๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท
เลย
(ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ)
บึงกาฬ

(ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ)

ภาคตะวันออก
(ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ)
เฉียงเหนือตอนบน ๒
สกลนคร
(ไม่มกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ)
นครพนม

มุกดาหาร

- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๑๐ โครงการ
งบประมาณ ๑๑๔,๒๓๖,๙๐๐ บาท
- เปลี่ยนแปลงไปดําเนินโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี จํานวน ๔ โครงการ
งบประมาณ ๒๑,๙๓๙,๐๐๐ บาท
- เปลี่ยนแปลงไปดําเนินโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี จํานวน ๑ โครงการ
- เสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการต่อ อ.ก.น.จ. จํานวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๙๕,๗๔๑,๐๐๐ บาท

๕๑
กลุ่มจังหวัด
/จังหวัด
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนกลาง

การเปลี่ยนแปลงโครงการ

- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๑ โครงการ
- เปลีย่ นแปลงไปดําเนินโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี จํานวน ๑ โครงการ
งบประมาณ ๑๙,๑๕๐,๐๐๐ บาท
กาฬสินธุ์
- เปลี่ยนแปลงไปดําเนินโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี จํานวน ๒ โครงการ
งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอนแก่น
- เปลี่ยนแปลงไปดําเนินโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี จํานวน ๓๔ โครงการ
งบประมาณ ๑๘๖,๗๘๘,๐๐๐ บาท
มหาสารคาม
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๑ โครงการ
งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท
- เปลี่ยนแปลงไปดําเนินโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี จํานวน ๑๒ โครงการ
งบประมาณ ๕๕,๒๘๒,๗๐๐ บาท
ร้อยเอ็ด
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๑๙ โครงการ
งบประมาณ ๑๑,๓๓๐,๐๐๐ บาท
ภาคตะวันออก
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๓ โครงการ
เฉียงเหนือตอนล่าง ๒ - เปลี่ยนแปลงไปดําเนินโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี จํานวน ๑ โครงการ
- เสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการต่อ อ.ก.น.จ. จํานวน ๑ โครงการ
ยโสธร
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๑๑ โครงการ
ศรีสะเกษ
อํานาจเจริญ

-

อุบลราชธานี

- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๓ โครงการ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๑๔ โครงการ
เปลีย่ นแปลงไปดําเนินโครงการอืน่ ทีอ่ ยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี จํานวน ๑๕ โครงการ
เสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการต่อ อ.ก.น.จ. จํานวน ๑๗ โครงการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๓ โครงการ

ภาคตะวันออก
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๖ โครงการ งบประมาณ
เฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ๑๗,๙๐๖,๐๗๖ บาท
ชัยภูมิ
- เปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. (หน่วยดําเนินการ) จํานวน ๒ โครงการ
- เปลี่ยนแปลงไปดําเนินโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี จํานวน ๗ โครงการ
งบประมาณ ๑๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท
นครราชสีมา
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๓ โครงการ
- เสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการต่อ อ.ก.น.จ. ๒ โครงการ
บุรีรัมย์
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๒ โครงการ
งบประมาณ ๕๔,๘๖๐,๐๐๐ บาท
- เปลี่ยนแปลงไปดําเนินโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี จํานวน ๑ โครงการ
สุรินทร์
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๔ โครงการ
- เปลี่ยนแปลงไปดําเนินโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี จํานวน ๑๐ โครงการ
ภาคเหนือตอนบน ๑ (ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ)
เชียงใหม่

- เปลี่ยนแปลงไปดําเนินโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี จํานวน ๒ โครงการ
- เสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการต่อ อ.ก.น.จ. จํานวน ๑ โครงการ

๕๒
กลุ่มจังหวัด
/จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ลําพูน

การเปลี่ยนแปลงโครงการ
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๖ โครงการ

ลําปาง
ภาคเหนือตอนบน ๒ เชียงราย

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๒ โครงการ
เปลี่ยนแปลงไปดําเนินโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี จํานวน ๑ โครงการ
เสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการต่อ อ.ก.น.จ. จํานวน ๑ โครงการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๕ โครงการ
เปลี่ยนแปลงไปดําเนินโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี จํานวน ๕ โครงการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๓ โครงการ
งบประมาณ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๕ โครงการ

งบประมาณ ๑๑๔,๖๗๙,๓๐๐ บาท
พะเยา

(ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ)

แพร่

- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๔ โครงการ
งบประมาณ ๒๖,๖๗๐,๐๐๐ บาท
- เสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการต่อ อ.ก.น.จ. จํานวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

น่าน

ภาคเหนือตอนล่าง ๑ - เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๔ โครงการ
งบประมาณ ๑๔๖,๖๑๒,๐๐๐ บาท
พิษณุโลก
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๔ โครงการ

งบประมาณ ๑๑๘,๙๙๒,๐๐๐ บาท
ตาก

- เสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการต่อ อ.ก.น.จ. จํานวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๑๑๘,๙๙๒,๐๐๐ บาท

สุโขทัย

(ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ)

อุตรดิตถ์

(ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ)

เพชรบูรณ์

- เสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการต่อ อ.ก.น.จ. จํานวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๓,๐๕๗,๐๐๐ บาท

ภาคเหนือตอนล่าง ๒ (ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ)
นครสวรรค์
อุทัยธานี
กําแพงเพชร
พิจิตร

- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๗ โครงการ
- เปลีย่ นแปลงไปดําเนินโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี จํานวน ๑ โครงการ
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๑ โครงการ
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๑ โครงการ
งบประมาณ ๑๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขประกาศ ก.น.จ. จํานวน ๓ โครงการ
งบประมาณ ๑๒,๘๓๔,๘๐๐ บาท
    

๕๓
ตอนที่ ๗
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ
  

จากการตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ของผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย พบว่า ส่วนใหญ่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์แผนจังหวัด/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ดังนี้ คือ ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รองลงมาคือสื่อสิ่งพิมพ์/แผ่นพับ/เอกสารเผยแพร่/โปสเตอร์ ,จัดกิจกรรม/จัดประชุม ,
สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และภาคประชาสังคม
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในเรื่องการประชาสัมพันธ์
แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ให้ ป ระชาชนรั บ รู้ รั บ ทราบ ผู้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ มี
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับผลการดําเนินการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
- ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนงานโครงการที่หน่วยงานดําเนินการให้
ภาคประชาชนรับรู้ รับทราบ อย่างทั่วถึงและหลากหลายช่องทาง และในกรณีที่มีการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
โครงการ ให้ร ายงานเหตุผ ลความจํา เป็น ปัญ หา อุ ป สรรค ให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้ ว ย เนื่องจากมี
ผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามมติ ครม.

    

๕๔
ตอนที่ ๘
การติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่อยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ และเมืองชายแดน
และการกําหนด Positioning ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
  

จากการตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ของผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย พบว่า จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้มีแผนการกําหนด Positioning ของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ดําเนินการ
พิจ ารณา ทบทวน วิ เ คราะห์ จุ ด ยืน ทางยุ ท ธศาสตร์ กํ า หนด Positioning ให้ส อดคล้ อ งกั น ภายในจัง หวั ด
ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับภาค ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในเรื่องการติดตามประเมินผล
การพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ อ ยู่ ต ามแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ และเมื อ งชายแดน และการกํ า หนด
Positioning ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับผลการดําเนินการของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ดังนี้
๑) ให้จังหวัดกําหนดตําแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของจังหวัด โดยเน้นให้มี
Product Differentiation ที่ชัดเจน โดดเด่น และมีศักยภาพจริงๆ รวมทั้งให้มีโครงการตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา
และปลายน้ํา รองรับเพื่อสนับสนุนจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของจังหวัด เช่น จังหวัดมุกดาหารและ
นครพนม มีศักยภาพเรื่องการค้าชายแดน เป็น Gateway ควรส่งเสริมให้ GPP ในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น และควรมี
แผนงาน/โครงการ ในอนาคตว่าจังหวัดจะทําอย่างไรให้ได้รับประโยชน์จากการค้าชายแดนที่มีการสัญจรผ่านไป
ผ่านมา หรือ เช่น จังหวัดสกลนคร มีจุดเด่นในเรื่องของข้าวฮาง สามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางผลิตข้าวฮางของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี ๒๕๕๗ เป็นศูนย์กลางผลิตข้าวฮางสู่อาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งมีโครงการตั้งแต่
ต้น น้ํา คือ การเพิ่ มผลผลิต ต่อไร่ /ลดต้น ทุน ต่ อไร่ กลางน้ํา คือ วิธี การผลิต ข้า วฮางที่มีม าตรฐาน รวดเร็ ว
มีประสิทธิภาพ และปลายน้ํา คือ การสร้าง Brand/Packaging และช่องทางการตลาด ฯลฯ เป็นต้น
๒) ให้จังหวัดกําหนดตําแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของจังหวัด โดยเน้นให้มี
Product Differentiation ที่ชัดเจน โดดเด่น และมีศักยภาพจริงๆ รวมทั้งให้มีโครงการตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา
และปลายน้ํา รองรับเพื่อสนับสนุนจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เช่น จังหวัด
อุบ ลราชธานีและอํา นาจเจริญ มีศักยภาพเรื่องการค้ า ชายแดน ก็ควรเป็น Gateway ในการส่งสิน ค้ า
(Logistics) และการสัญจรในภูมิภาคอาเซียน ส่วนจังหวัดยโสธร มีจุดเด่นในเรื่องข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ก็ควร
เป็นแหล่งผลิตและจําหน่ายข้าวอินทรีย์และสินค้าอินทรีย์ ซึ่งเป็นสินค้าปลอดภัยต่อผู้บริโภค สําหรับจังหวัด
ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นในเรื่องมีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิมากที่สุด ในโลกและอยู่ในพื้นที่ที่ประชาคม
ยุโรป ได้อนุมัติมอบสิทธิบัตรสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(Geographical Indication) ให้กับข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้ ซึ่งเป็นสิทธิบัตร GI ชนิดพืชพรรณแรกของอาเซียนที่ได้รับ ก็ควรที่จะเป็น ศูนย์กลางข้าวหอมมะลิโลก
GPP ในส่วนนี้ก็ต้องเพิ่มมากขึ้นด้วย

๕๕
๘.๑ การเชื่ อ มโยงทางด้ า นกายภาพ โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางบก ทางทะเล ทางอากาศ
เทคโนโลยี (ICT) และพลังงาน เป็นต้น
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในเรื่องการเชื่อมโยง
ทางด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางทะเล ทางอากาศ เทคโนโลยี (ICT) และพลังงาน เป็นต้น
สามารถวิเคราะห์ผลการดําเนินการสรุปในภาพรวมได้ ดังนี้
ภายใต้แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN
Connectivity: MPAC) ซึ่งจะก่อให้การเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานระหว่างประเทศภายในอาเซียนไม่ว่าจะ
เป็นถนน ท่าเรือ และท่าอากาศยาน จะส่งผลกระทบสําคัญต่อขยายตัวของเมืองของประเทศ โดยเฉพาะจังหวัด
ที่เป็นเส้นทางโลจิสติกส์ทางบก เช่น การเกิดใหม่ของสถานประกอบการตามเส้นทางคมนาคม การย้ายถิ่นฐาน
ของประชาชน เป็นต้น ก่อให้เกิดกระทบต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ในบริเวณโดยรอบ เช่น การวางผังเมือง
ที่จะต้องคาดการณ์ถึงการขยายตัวที่จะเกิดขึ้น การวางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดิน การควบคุมการก่อสร้างอาคาร
ระบบบําบัด/จัดการน้ําเสีย หรือมลพิษอื่นๆเป็นต้น เพื่อมิให้การพัฒนาไปกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนในทางลบ
การค้าการลงทุนเสรีย่อมต้องการสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น
นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมก่อนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว การสร้างหรือรักษา
ขีดความสามารถในการแข่งขันหรือการดึงดูดนักลงทุน ยังเกิดจากปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาประกอบการตัดสินใจด้วย
โดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง/รองรับกับ การใช้ชีวิตของนักลงทุน /
นักธุรกิจต่างประเทศที่จะเข้ามาพํานักอาศัยในประเทศไทย เช่น ระบบคมนาคม การบริการทางการแพทย์
สถานศึกษา ความน่าอยู่ของเมือง ความโปร่งใสของการบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความเสี่ยงต่อ อาชญากรรม ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ต้องคํานึงถึงเพื่อเตรียมการรองรับด้วยเช่นกัน
จากผลการตรวจติดตามดังกล่าว ผู้ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับผลการดําเนินการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
- ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีการบูรณาการแผนงานโครงการร่วมกันระหว่างอําเภอ ท้องถิ่น
จังหวัด กลุ่มจังหวัด และหน่วยงานระดับกรม กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในด้านต่างๆ (ด้านคมนาคม ในเรื่อง
ของการเชื่อ มโยงขยายเส้น ทาง ปรับ ปรุง อํ า นวยความสะดวก ความปลอดภัย ทางคมนาคม ด้า นข้อ มู ล
สารสนเทศ ในเรื่องของกฎ ระเบียบ ความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ระบบเครือข่าย ผู้ให้บริการ/
ผู้ประกอบการ องค์ความรู้ ด้านพลังงาน ในเรื่องของพลังงานทดแทน แหล่งพลังงานแหล่งใหม่ การประหยัด
พลังงาน ด้านสาธารณสุข ในเรื่องของโรคภัยต่างๆ ความทันสมัยของเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ
เป็นต้น)
๘.๒ การเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ เปิดเสรีและอํานวยความสะดวกทางการค้า การบริการ
การลงทุน การขนส่ง/โลจิสติกส์ และด่านชายแดน เป็นต้น
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในเรื่องการเชื่อมโยงด้าน
กฎระเบียบ เปิดเสรีและอํานวยความสะดวกทางการค้า การบริการ การลงทุน การขนส่ง/โลจิสติกส์ และ
ด่านชายแดน เป็นต้น สามารถวิเคราะห์ผลการดําเนินการสรุปในภาพรวมได้ ดังนี้
การลงทุน หรือการทําการค้ากับต่างประเทศ ในพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด อาจส่งผล
กระทบทางอ้อมให้เกิดปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ (non-traditional security) เช่น ปัญหายาเสพติด
อาชญากรรมข้ามชาติ การลักลอบนํา เข้า/เคลื่อนย้ายสินค้าผิดกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่สามารถ
แอบแฝงมากับการลงทุน หรือการทําการค้ากับต่างประเทศ

๕๖
แม้ป ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย นจะมีการทํา ข้อตกลงให้มีการเคลื่อนย้า ยแรงงานวิช าชีพ
อย่างเสรีใน 7 สาขาวิชาชีพ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี และการสํารวจ
อย่างไรก็ดี ในระยะเฉพาะหน้าการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศต่างๆ อาจจะ
ส่งผลให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จากภาครัฐและเอกชน เช่น ถนน ท่าเรือ โรงงาน
สถานประกอบการ เป็น ต้น ดังนั้น จึงเป็น โอกาสให้เกิด การเคลื่อนย้า ยของแรงงานต่า งด้า วทั้งที่ถูก
และผิดกฎหมายจากประเทศอื่นเข้ามาทํางานรับจ้างเป็นแรงงานให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศมากขึ้น
ขณะเดียวกันการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเสรี ในปี 2558 ยังจะก่อให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของผู้ประกอบอาชีพ
ตามข้อตกลง เช่น แพทย์ วิศวกร ที่สามารถเข้ามาทํางานและพํานักในประเทศไทยมากขึ้น ดังนั้น งานทะเบียน
ที่เกี่ยวกับบุคคลภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยจึง ได้รับผลกระทบ ในแง่ของการบังคับใช้
ให้เป็นไปตามกฎหมาย และป้องกันมิให้มีการหาประโยชน์จากระบบทะเบียนและบัตรประชาชน
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประชาคมเศรษฐกิจย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
พัฒนาพื้นที่ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และการจัดตั้งฐานการผลิต ดังนั้น การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นจะต้องเตรียมการวางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและแสวงหาโอกาสเพื่อสร้าง
ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ การพั ฒ นาพื้ น ที่ ดั ง นั้ น จั ง หวั ด ในฐานะหน่ ว ยงานหลั ก ในการบู ร ณาการยุ ท ธศาสตร์
ระดับพื้นทีจ่ ึงควรเร่งรัดการดําเนินการทบทวนศักยภาพการพัฒนาของพื้นที่ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ตลอดจนแผนพัฒนาท้องถิ่นปัจจุบัน พร้อมทั้งร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดเพื่อกําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะก่อให้เกิดการขยายตัวของระบบการค้าชายแดนขนานใหญ่
เนื่องจากการขจัดภาษีนําเข้าระหว่างประเทศสมาชิก ทําให้เกิดการขนถ่าย นําเข้าวัตถุดิบ/ สินค้า จากประเทศ
อื่นที่มีต้นทุนถูกกว่า ดังนั้น พื้นที่ชายแดนจังหวัดที่มีการค้าอยู่แล้วในปัจจุบันจึงมีแนวโน้มที่จะได้รับการส่งเสริม
การค้ า ขายกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นในระดั บ ที่ สู ง ยิ่ ง ขึ้ น เช่ น การยกระดั บ เป็ น เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษเพื่ อ
ความสามารถในการแข่งขันและประโยชน์สูงสุดในทางเศรษฐกิจ ขณะที่จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนที่ยังไม่ได้มี
การเปิดเป็นด่านการค้าหรือ จุดผ่านแดนก็มีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนให้มีการยกระดับมากขึ้น
ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการค้า การลงทุนการบริการ และการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเสรี
ย่อมเป็นทั้งโอกาสและผลกระทบสําหรับประชากรวัยแรงงานของไทยในพื้นที่ กล่าวคือ หากประเทศไทย
มีประชากรวัยแรงงานที่มีคุณภาพ และมีความพร้อมในการปรับตัวก็จะทํา ให้ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโอกาสในการประกอบอาชีพที่เปิดกว้างจากการสามารถทํางานในต่างประเทศ หรือการจ้างงานอันเกิดจาก
การขยายตัว ของลงทุนภายในประเทศซึ่งย่อมเป็นการยกระดับ ชีวิตความเป็นอยู่ของตนได้ ในทางตรงข้า ม
การสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในภาคการผลิต เช่น ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมบางสาขา
จะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายฐานการผลิต สินค้าภายในประเทศถูกตีตลาด รวมทั้งการไม่สามารถผลิตประชากร
วัย แรงงานให้ตรงตามความต้องการของตลาดย่อมทําให้ส่งผลต่อการว่างงานของประชาชนได้ โดยสิน ค้า
ของประเทศอาเซียนอื่นที่อาจเข้ามาในตลาดประเทศไทยมากขึ้น ในราคาที่ต่ํากว่าและ/หรือคุณภาพดีกว่า นั้น
อาทิ สินค้าอุตสาหกรรมเช่น ปิโตรเลียม (จากมาเลเซียและพม่า) เคมีภัณฑ์ ยาง และพลาสติก (จากมาเลเซีย)
ส่วนสินค้าเกษตร เช่น ข้าว (จากเวียดนาม) น้ํามันปาล์ม (จากมาเลเซีย) กาแฟ (จากเวียดนามและอินโดนีเซีย)
ชา (จากอินโดนีเซีย) และมะพร้าว (จากฟิลิปปินส์) เป็นต้น ผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ย่อมก่อให้เกิด
ความตึงเครียด และปัญหาสังคมอื่นตามมาได้ เช่น การประท้วงของเกษตรกร การสูญเสียรายได้การถูกเลิกจ้าง
หรือเปลี่ยนอาชีพใหม่ เป็นต้น

๕๗
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะกระตุ้นให้เกิดการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม เช่น
เขตเศรษฐกิจแม่สอด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารและแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ในอนาคต
เขตเศรษฐกิจพิเศษอาจมีการขยายตัวมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพ ซึ่งทําให้การ
บริหารความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภ าคต้องมีการปรับ เปลี่ยนให้เหมาะสมสอดคล้องกันไป
ขณะเดียวกันโอกาสในการพัฒนาไปสู่เขตบริหารจัดการพิเศษของจังหวัดใหญ่ๆ หรือการมีผู้บริหารจังหวัดมา
จากการเลือกตั้งก็จะได้รับแรงผลักดันด้วยเหตุผลในเชิงเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันจากพื้นที่
มากยิ่งขึ้น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย นย่อมก่อให้เ กิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวมต่อเศรษฐกิจ
ฐานราก ทั้งทางตรงจากการค้า การลงทุน และทางอ้อมจากการท่องเที่ยว และการย้ายถิ่นของนักลงทุนจาก
ต่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มการผลิตระดับชุมชนในพื้นที่ เช่น กลุ่ม OTOP ยังสามารถได้รับประโยชน์
เช่น การเข้าถึงตลาด และแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับผู้ประกอบการ รวมทั้งการ
ขยายความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น
การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในพื้นที่ชายแดน พื้นที่ที่เป็นโรงงาน
สถานประกอบการ หรือพื้นที่ชุมชนจากการขยายตัวด้านโลจิสติกส์ สามารถส่งผลต่อคุณภาพการพัฒนา
โดยรวม นั่นคือ ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางสังคม โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบทางลบ เช่น เกษตรกรที่
สินค้าถูกตีตลาด ผู้ว่างงาน หรือผู้ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสการพัฒนาได้ เช่น บุคคลด้อยโอกาส เป็นต้น
จากผลการตรวจติดตามดังกล่าว ผู้ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับผลการดําเนินการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
๑) ให้ จั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด ส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคเอกชนซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยหอการค้ า
สภาอุตสาหกรรม ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีบทบาท
สร้างสรรค์ในการพัฒนาความเชื่อมโยงอาเซียน เพราะภาคเอกชนมีศักยภาพสูงมาก โดยเฉพาะมีความสามารถ
ในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด
รวมทั้งมีการจัดทําแผนการวิเคราะห์ความเสี่ยง มีการทบทวนจุดอ่อนข้อด้อยต่างๆ พร้อมทั้งพัฒนาช่องทาง
ขยายโอกาสให้สามารถสร้างการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที ในเรื่องของการอํานวย
ความสะดวก การให้บริการ การลงทุน คุณภาพสินค้า จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
๒) ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษา ปรับปรุง
พัฒนา เส้นทางการขนส่ง/โลจิสติกส์ ให้มีความสามารถทางการแข่งขัน ทางการค้าการลงทุนของประเทศที่อยู่
ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของจังหวัด และระหว่างจังหวัด โดยมีแผนงาน/โครงการที่จะบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓) ให้จังหวัด /กลุ่มจั งหวัด ที่ติด ชายแดน ตรวจสอบปรับ ปรุง ในเรื่องของด่ า นชายแดน
จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนทางการค้า ให้มีการพัฒนาเป็นสากล เช่นรูปแบบการ
บริการ One Stop Service (ให้มีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคง ด้านสาธารณสุข
ด้า นศุล กากร ด้านพาณิช ย์ ด้า นเกษตร ตรวจคนเข้าเมือง และกักกัน พืชสัต ว์อยู่ ในสถานที่เ ดียวกัน )
ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกําชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผ่านแดน และด้านความมั่นคง ดําเนินการ
อย่างเคร่งครัด ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่องของคนเข้าเมือง โรคระบาด/โรคติดต่อ การนําเข้า
และส่งออกสินค้า
๔) การพัฒนาและยกระดับ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรนทางการค้า
เป็นด่านสากล ต้องพิจารณาและคํานึงถึงความพร้อมของประเทศเพื่อนบ้านด้วย (ต้องมีความพร้อมทั้ง ๒ ฝ่าย)
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าด้านการลงทุน

๕๘
๕) กํา หนดให้มีห น่ว ยงานรับ ผิด ชอบหลักในการวางแผนและกํา กับ ดูแลการดํา เนิน งาน
ณ ด่านพรมแดนให้เป็นระบบและได้มาตรฐานสากล โดยควรพิจารณาให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักใน
การบูรณาการงาน ณ ด่านพรมแดน (มีคณะกรรมการ Border Management Committee ซึ่งอธิบดี
กรมศุลกากรเป็นประธานภายใต้ NTFC ของกระทรวงคมนาคม)
๘.๓ การเชื่อมโยงระหว่างกันของประชาชน การท่องเที่ยว การศึกษาและวัฒนธรรม เป็นต้น
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในเรื่องการเชื่อมโยง
ระหว่างกันของประชาชน การท่องเที่ยว การศึกษาและวัฒนธรรม เป็นต้น สามารถวิเคราะห์ผลการดําเนินการ
สรุปในภาพรวมได้ ดังนี้
การจัด การความขัด แย้งจากบทเรีย นการพัฒ นาในอดีต การพัฒนาทางเศรษฐกิจย่อมมี
ผลกระทบต่อสังคมในด้านอื่นๆ เช่น สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตชุมชน ทําให้โครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นอาจได้รับแรง
ต่อต้านจากประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบในพื้นที่ก่อนการก่อสร้าง หรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบภาย
หลังจากโครงการที่มีการดําเนินการแล้วเสร็จ เช่น จากโรงงานหรือสถานประกอบการ เป็นต้น ดังนั้น กลไกการ
จัด ความขัด แย้งระหว่า งภาครั ฐ/ภาคเอกชนกับประชาชน หรือระหว่างประชาชนด้ว ยกัน เองจึงต้องมีการ
เตรียมการ ดังนั้น การกําหนดแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือ แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งที่ตอ้ งคํานึงถึงและเตรียมการ ขณะเดียวกันยังต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนา
กลไกการจั ด การความขั ด แย้ ง และการอํ า นวยความเป็ น ธรรมแก่ช าวต่ า งชาติที่ อ าศั ย อยู่ ใ นประเทศไทย
เช่น ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ ความขัดแย้งระหว่างบริษัทต่างชาติกับประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาราชการอาเซียน จะทวีความสําคัญในการติดต่อ การจัดการและ
ประสานงานระหว่างรัฐกับรัฐ รัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนด้วยกันภายในอาเซียน หากบุคลากรของ
รัฐยังขาดความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างเพียงพอก็ย่อมส่งผลต่อการทํา งานกับ ประเทศอื่นๆ ได้
อันจะนํามาซึ่งการพลาดโอกาสในการสร้างความร่วมมือ/ เก็บเกี่ยวประโยชน์ หรือสูญเสียผลประโยชน์แห่งชาติ
จากประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น นอกจากนี้ ความรู้ความเข้า ใจภาษาของประเทศเพื่อนบ้า น รวมทั้งด้า น
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ ย่อมทําให้เป็นโอกาสของการสร้างความร่วมมือร่วมกันมากขึ้น
ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ย นจะทํ า ให้ก ารติด ต่อ ประสานงานระหว่ า งผู้บ ริห ารระดับ สู ง
ในแต่ละพื้นที่มีความใกล้ชิดต่อกันมากขึ้น ดังนั้น ในส่วนกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด
จะมีบทบาทหรือส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากขึ้น เช่น ความร่วมมือระหว่าง
เมืองพี่เมืองน้อง/เมืองคู่แฝดระหว่างจังหวัดของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ทําให้กระทรวงมหาดไทยต้องมีการ
ปรับทักษะความสามารถด้านการต่างประเทศของบุคลากรให้เหมาะสม และทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน
ภายใต้ความเป็นประชาคมอาเซียน ประเทศต่างๆ ย่อมต้องการมาตรฐานเดียวกันในการ
ปฏิบัติต่อกันระหว่างประชาชน ไม่ว่าจะเป็นประชาชนของประเทศอาเซียน หรือประเทศนอกภูมิภาค เช่น
นักลงทุน พนักงานบริษัท ดังนั้น เมื่อประชาคมอาเซียนเปิดกว้างต่อการเคลื่อนไหวของผู้คนที่มากขึ้นก็ย่อมต้อง
ทําให้อาเซียนปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานอื่นๆ ที่เป็นสากลในลักษณะกฎเกณฑ์ระเบียบ กฎหมาย และรวมทั้ง
ค่านิยมด้วย ในปัจจุบัน ค่านิยมสําคัญที่แต่ละประเทศต้องเคารพและยึดถือ ได้แก่ หลักประชาธิปไตยและสิทธิ
มนุษยชน ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล หน่วยงานราชการ จะต้องคํานึงถึงหลักดังกล่าวด้วย โดยใน
บางภาวการณ์ก็อาจมีความขัดแย้ง อาทิเช่น ผู้อพยพย้ายถิ่นโดยผิดกฎหมายที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยก็จะต้อง
ได้รับการปฏิบัติขั้นต่ําตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล เช่น สิทธิเด็ก สิทธิในการศึกษา และการรักษาพยาบาล
ดังนั้น หน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องจึงต้องกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการความอิหลักอิเหลื่อนี้
อย่างเหมาะสมมิฉะนั้นแล้วอาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศได้

๕๙
จากผลการตรวจติดตามดังกล่าว ผู้ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับผลการดําเนินการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
- ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ส่งเสริมสร้างความเข้าใจอัตลักษณ์ของอาเซียน ความเป็นหนึ่งเดียว
ของอาเซียน ทั้งด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ
ด้านการท่องเที่ยว และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ให้กับภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
    

๖๐
ตอนที่ ๙
ความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ
เกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
  

๙.๑ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีได้รับข้อคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เกี่ยวกับการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ สรุปได้ดังนี้
๙.๑.๑ การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(๑) ควรกําหนดสัดส่วนของภาคประชาชน และประชาสังคม ในคณะกรรมการ
คณะอนุ ก รรมการ และคณะทํ า งาน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้มีไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ขององค์ประกอบ เช่น
ที่ป รึกษาผู้ต รวจราชการภาคประชาชน ผู้แทนภาคประชาชนระดับอํา เภอทุกอํา เภอ สภาองค์กรชุมชน
ภาคีภาคส่วนต่างๆ
(๒) หน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมี
การประสานงานและบูรณาการร่วมกันให้ใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อให้โครงการ/กิจกรรม ของแต่ละหนวยงาน ไม่เกิด
ความซ้ําซ้อนกัน และช่วยส่งเสริมต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
(๓) ต้องให้ความสําคัญกับการนํามติของเวทีการรับฟังความคิดเห็นไปปรับปรุง
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อนส่งให้ ก.น.จ. พิจารณา
(๔) หากไม่มีความจํา เป็น อย่า งแท้จ ริง ไม่ควรให้มีการทบทวนแผนพัฒ นา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทุกปี เนื่องจากการทบทวนแผนฯ ต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นใหม่ ขณะที่
ระยะเวลาค่อนข้างจํากัดและกระชั้นชิด ทําให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมได้ไม่เต็มที่ อาจส่งผลให้แผนฯ
ขาดประสิทธิภาพ
๙.๑.๒ กระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) มี การกํ า หนดระยะเวลาการส่ ง ร่ า งแผนพั ฒ นาจั งหวั ด และกลุ่ มจั งหวั ด
ให้ชุมชน ท้องถิ่นทราบล่วงหน้า ก่อนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
(๒) เพิ่มจํานวนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นให้มากขึ้น ทั้งระดับหมู่บ้าน ชุมชน
ตําบล อําเภอ จังหวัด และต้องประชาชนสัมพันธ์กําหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นให้ทราบล่วงหน้า
(๓) กําหนดให้มีตัวแทนสถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้ามาร่วมในเวทีรับฟังความ
คิดเห็นด้วย
(๔) กําหนดให้นําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว แจ้งให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ในชุมชน ท้องถิ่น
ทราบด้วย
(๕) บุคลากรของจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
๙.๑.๓ การจั ด ทํ า โครงการเพื่ อบรรจุ ใ นแผนพั ฒนาจั ง หวั ด และกลุ่ มจั ง หวั ด และ
แผนปฏิบัติ ราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(๑) การจัดทําโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ควรมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มากขึ้น

๖๑
(๒) การจั ด ทํ า โครงการของกลุ่ ม จั ง หวั ด ไม่ ค วรเป็ น ลั ก ษณะของการแยก
กิจกรรม/งบประมาณไปดําเนินการของแต่ละจังหวัดเอง
(๓) การจัดทํา โครงการที่อาจมีผ ลกระทบในวงกว้า ง ควรมีการศึกษาความ
เหมาะสมของโครงการ ทั้งประโยชน์ที่จะได้รับ ผลกระทบทางลบ ความยั่งยืน และความคุ้มค่า
๙.๑.๔ การบริ ห ารจั ด การโครงการตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(๑) ภาคประชาสังคมและประชาชน ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนการนํา
แผนไปสู่การปฏิบัติ
(๒) การไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการบํารุงรักษาสิ่งก่อสร้างหรือครุภัณฑ์
ที่ได้จากการดําเนินโครงการ
(๓) บางโครงการ/กิ จ กรรม ไม่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของประชาชน และ
ประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ
๙.๑.๕ การติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ
(๑) ควรกําหนดให้มีการติดตามประเมิน ผลการดําเนินโครงการอย่างจริงจัง
ทั้งด้านการใช้ประโยชน์และความคุ้มค่า และรายงานผลต่อสาธารณะอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
(๒) ให้ภ าคประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการดํา เนิน
โครงการ
๙.๑.๖ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการให้มากขึ้นในทุกด้าน ได้แก่
(๑) ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และความสําคัญของประชาชน
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน ท้องถิ่น อําเภอ จังหวัด และ
กลุม่ จังหวัด เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น และกล้าแสดงความคิดเห็น
(๒) ปฏิ ทิ น ขั้ น ตอนการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในแต่ละปี
(๓) แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.น.จ. แล้ว
(๔) รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าการดําเนินการ และผลการดําเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(๕) เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น หรือเครือข่ายภาครัฐ
เช่น เครือข่าย ทสม. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็นต้น

    

๖๒
ตอนที่ ๑๐
ปัญหาอุปสรรค
  

ในการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของจั งหวั ด/กลุ่ มจั งหวั ด และการบริ หารงบประมาณจั งหวั ด/กลุ่ มจั งหวั ด ทั้ งจากการรั บฟังรายงานและ
ตรวจติดตามในพื้นที่ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้พบ
ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดังนี้
๑๐.๑ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
๑๐.๑.๑ ปัญหาอุปสรรคที่สามารถแก้ไขได้ระดับพื้นที่ มีประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
(๑) โครงการที่เป็นการก่อสร้างอาคารหรือติดตั้งเครื่องจักรต่างๆ ส่วนใหญ่
ยั ง ไม่ มี แ ผนบริ ห ารจั ด การ หรื อ ความไม่ พ ร้ อ มของระบบสาธารณู ป โภค (ไฟฟ้ า น้ํ า ประปา) หรื อ
งบประมาณไม่เพียงพอ ทําให้ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการได้ หรือใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ เช่น
(๑.๑) โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไม่มีระบบไฟฟ้า ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อยู่ระหว่างขอขยายเขตไฟฟ้า และยังไม่มแี นวทางการบริหารจัดการ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ได้มีข้อเสนอแนะให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อทําหน้าที่กําหนดนโยบายและบริหารจัดการโครงการ เพื่อให้
สามารถดําเนินการผลิตปุ๋ยได้ทันทีเมื่อมีการขยายเขตไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว
(๑.๒) ระบบประปาหมู่บ้านไม่มีแผนบริหารจัดการ เช่น ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
การดูแลบํารุงรักษา การจัดเก็บค่าบริการ เป็นต้น ซึ่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีข้อเสนอแนะให้
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อทําหน้าที่กําหนดนโยบายและบริหารจัดการโครงการ เพื่อให้ดําเนินการจ่ายน้ําประปา
แก่ประชาชนได้โดยเร็ว
(๑.๓) ค่ายฝึกอบรมและบําบัดผู้ติดยาเสพติด น้ําอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ
และมีผู้มาใช้บริการน้อย ได้มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขปัญหาเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ และประสานงาน
กับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการบําบัดผู้ติดยาเสพติด
(๑.๔) สนามกีฬาไม่มีไฟส่องสว่าง จึงไม่สามารถใช้งานในเวลากลางคืนได้
ซึ่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีข้อเสนอแนะให้ต่อยอดโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยการติดตั้งไฟ
ส่องสว่างให้ครบทุกสนาม เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาในเวลากลางคืน รวมทั้งปลูกไม้ยืนต้นให้มีความร่มรื่น
เพื่อจูงใจเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้เข้ามาใช้บริการมากขึ้น
(๑.๕) โครงการระบบประปาหมู่บ้าน งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจาก
ราคาวัสดุก่อสร้างสูงขึ้น จึงดําเนินการได้เฉพาะส่วนที่เป็นระบบหลักก่อน ส่วนการวางท่อเชื่อมระหว่างครัวเรือน
ยังไม่ได้ดําเนินการ ทําให้ยังไม่สามารถจ่ายน้ําประปาให้แก่ประชาชนได้ ซึ่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ได้มีข้อเสนอแนะให้จังหวัดเร่งจัดหางบประมาณโดยอาจขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาดําเนินการเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
(๑.๖) โครงการเพิ่มปริมาณปลาทูในแหล่งน้ํา แต่เนื่องจากพ่อแม่พันธุ์ปลาทู
ป่วยเป็นโรคตายจากสภาพอากาศเย็นและมี ฝนตก จึ งต้องเปลี่ยนเป็นสัตว์น้ํ าชนิดอื่นแทน ซึ่งไม่ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีจึงได้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบควร
ศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ ความเหมาะสมของสภาพอากาศต่อสัตว์น้ําแต่ละชนิด ก่อนทําการเพาะเลี้ยงจริง
นอกจากนี้ ผู้ ต รวจราชการสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ยั ง ได้ ข อให้ จั ง หวั ด
ให้ความสําคัญกับการจัดทําโครงการ ซึ่งต้องมีความพร้อมทั้งแบบรูปรายการ พื้นที่ดําเนินการ แผนบริหาร

๖๓
จัดการ ความต้องการของประชาชน วงเงินงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดําเนินงาน เพื่อให้
โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
(๒) โครงการที่ไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์หรือความคุ้มค่าของโครงการ
ได้ทันทีที่ดําเนินการแล้วเสร็จ ต้องอาศัยช่วงระยะเวลาหนึ่งจึงจะประเมินผลได้ เช่น
(๒.๑) การอบรมให้ ค วามรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการประกอบอาชี พ
การศึกษาดูงาน ต้องประเมินผลโครงการจากการนําความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับไปปฏิบัติแล้วส่งผลให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
(๒.๒) การปลู ก ป่ า ต้ อ งประเมิ น ผลโครงการจากอั ต ราการอยู่ ร อด
และการเจริญเติบโตของต้นไม้
(๒.๓) การปล่ อ ยพั น ธุ์ สั ต ว์ ล งในแหล่ ง น้ํ า ต้ อ งประเมิ น จากปริ ม าณ
สัตว์น้ําในแหล่งน้ําที่เพิ่มขึ้น หรือรายได้ของชาวประมงที่ประกอบอาชีพในแหล่งน้ํานั้นๆ
ดังนั้นผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีจึงได้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการในระยะยาว เพื่อนํามาวิเคราะห์ประสิทธิผลของการดําเนิน
โครงการ ความคุ้มค่า และประโยชน์ที่เกิดต่อประชาชน
(๓) โครงการที่มีลักษณะเป็นการสร้างสาธารณสมบัติ เช่น ถนน สะพาน
ฝาย แหล่งน้ํา เขื่อนป้องกันตลิ่ง เป็นต้น ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีข้อเสนอแนะให้สร้างจิตสํานึก
ของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบํารุงรักษา เช่น การไม่ใช้รถบรรทุกน้ําหนักเกิน การกําจัดวัชพืชใน
แหล่งน้ําเป็นระยะ เป็นต้น
(๔) โครงการติ ด ตั้ ง กล้ อ งวงจรปิ ด (CCTV) เพื่ อ ป้ อ งปรามการเกิ ด
อาชญากรรม และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ได้มีข้อเสนอแนะให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระบบกล้องวงจรปิดของทุกหน่วยงานในภายในจังหวัดให้เป็นระบบ
เดียวกัน เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการระบบ
(๕) การพัฒนาบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ผู้ตรวจราชการ
สํา นักนายกรัฐ มนตรี ได้มีข้อเสนอแนะให้ห น่ว ยงานที่รับ ผิด ชอบดูแลให้คํา แนะนํา เกี่ย วกับ การจดสิทธิบัต ร
เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับการบริการและผลิตภัณฑ์
๑๐.๑.๒ ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับพื้นที่
(๑) ความขั ด แย้ ง กั น ของระเบี ยบกระทรวงการคลั งว่ า ด้ วยการบริ หาร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกําหนดไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงสถานที่
ดํ าเนิ นการรายการจั ดหาที่ ดิ นสิ่ งก่ อสร้ างแตกต่ างไปจากที่ กํ าหนดไว้ ในแผนปฏิ บั ติ งานและแผนการใช้ จ่ าย
งบประมาณที่ ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณแล้ว ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของรายการ
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะต้องขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณก่อน กับประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการบริหาร
งบประมาณจั ง หวั ด และงบประมาณกลุ่ ม จั ง หวั ด ลงวั น ที่ ๑๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๕ ซึ่ ง กํ า หนดไว้ ว่ า
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจําปี ได้แก่ กิจกรรม พื้นที่ดําเนินการ งบรายจ่าย
เป้าหมายโครงการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ และให้ ก.บ.ก./ก.บ.จ. มีอํานาจพิจารณากลั่นกรองและให้ความ
เห็ นชอบการโอนเปลี่ ย นแปลง จึ ง ทํ า ให้ เ กิ ด ปั ญ หาว่ า จะต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง
หรือประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๒) ความล่าช้าในการโอนทรัพย์สินที่ได้จากงบประมาณตามแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้แก่ส่วนราชการที่เป็นผู้ใช้หรือผู้ดูแลทรัพย์สิน เพื่อตั้งงบประมาณในการดูแล
บํารุงรักษา

๖๔
(๓) ระบบการติดตามประเมินผลมีหลายระบบ ได้แก่ ระบบ E-budgeting
ระบบ GFMIS ระบบ GSMS และระบบ padme เป็นต้น จึงเป็นภาระของจังหวัดที่จะต้องบันทึกข้อมูลหลัก
เดียวกันลงในหลายระบบ
(๔) โครงการที่ มาจากปัญ หาและความต้ องการของประชาชนในพื้น ที่
บางโครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ อาจเนื่องมาจากมุมมองการพิจารณากลั่นกรองโครงการของ
ก.น.จ. แตกต่างกับมุมมองของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่
(๕) การจัดสรรงบประมาณของกระทรวง/กรมลงพื้นที่ ไม่ได้พิจารณาถึง
ความต้องการของจังหวัด หรือไม่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
(๖) หน่ ว ยงานต่ า งๆ ยั ง ไม่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามนั ย มาตรา ๒๙
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งกําหนดให้
ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจําปีสําหรับดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของจังหวัด แจ้งการจัดสรรงบประมาณในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีมีผลบังคับใช้ รวมทั้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แจ้งการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีมีผลบังคับใช้ ทําให้จังหวัดไม่สามารถบูรณาการโครงการ
และงบประมาณจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐.๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๑๐.๒.๑ ปัญหาอุปสรรคในระดับพื้นที่ ประเด็นที่สําคัญที่เป็นปัญหา/อุปสรรค ส่งผล
กระทบต่อการดําเนินการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีดังนี้
(๑) การเปลี่ย นแปลงเจ้ า หน้ า ที่ผู้ป ฏิบัติ งานบ่อย ๆ ทํ า ให้ การดํ า เนิ น งาน
ไม่ต่อเนื่อง
(๒) เจ้ า หน้ า ที่ / บุ ค ลากร ขาดองค์ ค วามรู้ ที่ สํ า คั ญ ๆ ในการดํ า เนิ น งาน
ในบางเรื่อง เช่น การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมทุกฉบับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
(๓) การปรับเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรมของโครงการ ส่งผลให้การดําเนิน
โครงการล่าช้า
(๔) การดําเนินการในหลายๆ เรื่อง ที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์/ข้อมูลรายงาน
ของส่วนกลางจะแบ่งแยกส่วนราชการในความรับผิดชอบ ซึ่งทําให้เกิดความซ้ําซ้อนเป็นเพิ่มภาระงานของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เช่น ระบบ e-Budgeting (การจัดทํางบประมาณ) ระบบรายงานแผนและผลการ
ปฏิบัติงาน (รวมถึงการปรับแผนด้วย) ระบบการรายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี ระบบ
การติดตามความก้าวหน้าโครงการของ สํานักงาน ก.พ.ร. , สํานักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น
ซึ่งทําให้ไม่เกิดความคล่องตัวในการดําเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
(๕) บางส่ว นราชการ/หน่ว ยงานบางแห่ง ยั ง ไม่มีความเข้า ใจหลักเกณฑ์ /
กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ทีจ่ ะต้องดําเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะบุคลากรในสังกัดราชการส่วนกลาง
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้เกิดปัญหาในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี
    

๖๕
ตอนที่ ๑๑
ข้อเสนอแนะ
เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการในระดับนโยบาย
  

จากผลการติดตามและประเมินผลการดํา เนินการตามแผนพัฒ นาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด และ
ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ พ บในการบริ ห ารงานจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ ผู้ ต รวจราชการสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มีข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาในการกําหนด
นโยบายของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดังนี้
๑๑.๑ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
๑๑.๑.๑ การขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีเป็นจํานวนมาก
ทั้งในส่วนที่เสนอต่อ ก.บ.จ./ก.บ.ก. และ อ.ก.น.จ. ซึ่งสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน ๒ กรณี คือ ๑) การจัดสรร
งบประมาณไม่ ไ ด้ เ ป็ น ไปตามความต้ อ งการของจั ง หวั ด อย่ า งแท้ จ ริ ง และ ๒) จั ง หวั ด ไม่ ไ ด้ ต ระหนั ก หรื อ
ให้ความสําคัญกับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อมีการขอเปลี่ยนแปลง
โครงการจึงทําให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งส่งผลให้การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเกิดชะงักตัวขาดความต่อเนือ่ ง
ผู้ต รวจราชการสํา นักนายกรั ฐ มนตรีเ ห็น ว่า ก.น.จ. ควรพิจ ารณาทบทวน
หลักเกณฑ์ในการเสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการ โดยกําหนดสัดส่วนร้อยละของงบประมาณที่สามารถเสนอขอ
เปลี่ยนแปลงโครงการได้ โดยเฉพาะการขอเปลี่ยนแปลงเพื่อไปดําเนินโครงการที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด
หรือแผนปฏิบัติราชการประจําปี เนื่องจากโครงการนั้นๆ ยังไม่ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ซึ่งมีเจตนาเพื่อให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้ใช้ดุลพินิจในการเสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการเฉพาะที่มีความจําเป็น
แท้จริง หากไม่เปลี่ยนแปลงโครงการแล้วจะทําให้ราชการเสียหายหรือเสียประโยชน์ นอกจากนี้ ก.น.จ.
ควรมีการกํา หนดมาตรการที่แ สดงความรับ ผิ ด ชอบของจังหวัด /กลุ่ มจังหวั ด หากการติด ตามประเมิน ผล
โครงการพบว่า โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่ดําเนินการแล้วไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชน
ไม่ได้รับประโยชน์จากการดําเนินโครงการอย่างคุ้มค่า
๑๑.๑.๒ ความแย้งกันของหลักเกณฑ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ
โดยที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินการรายการจัดหาที่ดิน
สิ่งก่อสร้างแตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงบประมาณแล้ว ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของรายการ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะต้องขอทํา
ความตกลงกั บสํานั กงบประมาณก่อน ขณะที่ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริห ารงานจังหวัด และ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัด และ
งบประมาณกลุ่มจังหวัด ลงวัน ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ กํา หนดไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงที่ ไม่มีผลกระทบต่อ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี ได้แก่ กิจกรรม พื้นที่ดําเนินการ งบรายจ่าย เป้าหมายโครงการ และหน่วยงาน
รับ ผิด ชอบ และให้ ก.บ.ก./ก.บ.จ. มีอํ านาจพิจารณากลั่ นกรองและให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ ย นแปลง
ซึ่งทํา ให้เ กิดปัญ หาว่าจะต้องถือปฏิบัติต ามระเบีย บกระทรวงการคลัง หรือประกาศณะกรรมการนโยบาย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผู้ ตรวจราชการสํ านั กนายกรั ฐ มนตรี เห็ นว่ า สํ านั กงาน ก.พ.ร. และสํ านั ก
งบประมาณ ควรปรึกษาหารือในประเด็นนี้ให้ได้ความชัดเจน โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้

๖๖
(๑) หากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดําเนินการ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องขอ
ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณก่อน เห็นควรให้มีการแก้ไขประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยให้ตัดข้อ ๑ (๑) (ข) พื้นที่ดําเนินการ
ออกจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจําปี ฯ
(๒) หากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดําเนินการ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่จําเป็นต้อง
ขอความทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ เห็นควรให้สํานักงบประมาณมีหนังสือเวียนซักซ้อมความเข้าใจในเรื่อง
ดังกล่าวให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทราบให้ชัดเจน
๑๑.๑.๓ ความซ้ําซ้อนของการรายงานผลการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ต่อหน่วยงานส่วนกลาง อาทิ ๑) ระบบติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย ๒) ระบบ
ติ ด ตามประเมิ น ผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ของจั ง หวั ด และกลุ่ มจั งหวั ด ของ
กระทรวงมหาดไทย เพื่ อ รายงานผลความคื บ หน้ า การดํ า เนิ น โครงการและการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ
รายโครงการ ๓) ระบบการบริหารยุทธศาตร์ขององค์การภาครัฐ (Government Strategic Management
System) หรือ GSMS ของสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการ สําหรับติดตามผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองปฏิบัติราชการ ๔) ระบบศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) ซึ่งข้อมูลที่จะบันทึกเข้าสู่
แต่ละระบบเป็นชุดข้อมูลเดียวกัน คือ ความคืบหน้าการดําเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่สํานัก
งบประมาณในฐานะผู้จัดสรรงบประมาณ (e-Budgeting) กรมบัญชีกลางในฐานะผู้เบิกจ่ายงบประมาณ (GFMIS)
กระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้กํากับดูแลในการดําเนินงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (padme) และสํานักงาน ก.พ.ร.
ในฐานะผู้ประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (GSMS) ควรร่วมกันพัฒนารูปแบบการส่งต่อ
ข้อมูลข้ามระบบ หรือแบ่งปันข้อมูล (share) ระหว่างระบบ ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูล
และลดภาระงานซ้ําซ้อนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๑๑.๑.๔ ความล่ า ช้ า ของการโอนทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ จ ากงบประมาณจั ง หวั ด และ
กลุ่มจังหวัดให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทําให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือใช้งานทรัพย์สินไม่สามารถตั้ง
งบประมาณในการดูแลบํารุงรักษาได้
ผู้ ต รวจราชการสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เ ห็ น ว่ า ก.น.จ. ควรเร่ ง รั ด ให้
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการตามนัยข้อ ๒.๒ ของหนังสือคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๓/ว ๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๔ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยรับที่จะไปดําเนินการจัดทําคําขอเพื่อขออนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
(กวพ.) ในการโอนทรัพย์สินที่ยังไม่หมดความจําเป็นให้แก่หน่วยงานอื่น
๑๑.๑.๕ การกําหนดให้โครงการที่มีการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เป็นลักษณะ
โครงการที่ไม่ควรเสนอเป็นคําของบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เว้นแต่เป็นรายการที่มีข้อผูกพัน
กับต่างประเทศ หรือเป็นเรื่องการค้าชายแดน หรือเรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
อาจไม่สอดคล้องหรือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ เนื่องจากทําให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ที่ยังไม่เคยทําข้อผูกพันกับต่างประเทศไว้ก่อน หรือไม่ใช่จังหวัดชายแดน ไม่สามารถเสนอโครงการลักษณะนี้ได้
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรั ฐมนตรีเห็นว่า ก.น.จ. ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์
ดังกล่าวให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้ทุกจังหวัดและทุกกลุ่มจังหวัดได้ใช้โอกาสจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซี ย นในการเปิ ด ตลาดและเพิ่ ม ช่ อ งทางการค้ า การลงทุ น ให้ กั บ สิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องจั ง หวั ด และ
กลุ่มจังหวัดให้กว้างขวางมากขึ้น อาทิ การจัดแสดงและจําหน่ายสินค้า หรือการเจรจาจับคู่ธุรกิจ เป็นต้น

๖๗
๑๑.๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
จากผลการตรวจติดตามดังกล่าว ผู้ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดังนี้
๑๑.๒.๑ เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารจัดการ โดยกลุ่มผู้หวังผลประโยชน์
ซึ่งมีความคิดเห็นไม่ตรงกันทางด้านการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการของจังหวัด มีลักษณะเป็นโครงการที่ไม่
ผ่านการทําประชาคมหรือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ และไม่ได้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด เข้ามาแทรกแซง ทําให้ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตาม
แนวยุทธศาสตร์ได้อย่างแท้จริง และสามารถ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” ของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง
๑๑.๒.๒ ในการขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่ได้มีการ
กําหนดเป็น Positioning ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแล้ว มิให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ เพื่อให้สามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างแท้จริง เว้นแต่หากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถ
พิสูจน์ได้ว่าโครงการที่เสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่นั้น สามารถช่วยให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์มากกว่าโครงการเดิม
๑๑.๒.๓ กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ ที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์
ของจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ก.น.จ. ควรพิ จ ารณามอบอํ า นาจให้ ก.บ.จ./ก.บ.ก พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงในพื้นที่ โดยมีเงื่อนไขเป็นโครงการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ตาม Positioning ของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด เพื่อให้การดําเนินการเกิดความคล่องตัว และเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการเบิกจ่าย
เนื่องจากในปัจจุบัน การเสนอขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ ต้องผ่านกลไก ก.น.จ. ซึ่งใช้ร ะยะ
เวลานานพอสมควร และอาจส่งผลกระทบต่อแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานส่วนกลางที่กําหนดช่วงระยะเวลา
สิ้นสุดการลงนามในสัญญาซึ่งผูกพันงบประมาณการดําเนินงานของจังหวัด /กลุ่มจังหวัด การเปลี่ย นแปลง
รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัด เช่น การเปลี่ยนหน่วยดําเนินการ เป็นต้น ซึ่งตาม
ระเบียบฯ เป็นอํานาจของ ก.บ.จ. นั้น ควรให้เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องจากบางครั้งไม่มีวาระ
สําคัญพอที่จะนัดประชุมปรึกษาหารือ ทําให้การทํางานล่าช้าไปด้วย
๑๑.๒.๔ การติ ด ตามผลการดํ า เนิ น การของจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์/ข้อมูลรายงาน ของส่วนกลางจะแบ่งแยกส่วนราชการในความรับผิดชอบ ซึ่งทําให้เกิดความ
ซ้ําซ้อนเป็นเพิ่มภาระงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เช่น ระบบ e-Budgeting (การจัดทํางบประมาณ) ระบบ
รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน (รวมถึงการปรับแผนด้วย) ระบบการรายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปี ระบบการติดตามความก้าวหน้าโครงการของ สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ และ
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ซึ่งทําให้ไม่เกิดความคล่องตัวในการดําเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เห็นควร
ให้มีเจ้าภาพหลัก (กรมบัญชีกลาง/กระทรวงการคลัง) ในการติดตามประเมินผล โดยจัดทําระบบที่รองรับการ
ติดตามผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งระบบระหว่างหน่วยงาน

    

