ประเด็นการมอบนโยบาย
“การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด”
ของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
****************

๑. การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.๑ การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ซึ่งขณะนี้พระราชบัญญัติงบประรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓) ขอให้เร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยเฉพาะการเบิกค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ให้เบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวภายใน
ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยพิจารณาสนับสนุนโรงแรมขนาดกลางขนาดเล็กในเมืองท่องเที่ ยว
ภายในประเทศ โดยเฉพาะเมืองรองเป็นลาดับแรก ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นสาคัญ รายละเอียด
ปรากฏตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๗๑๖๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๓ ทั้งนี้ การดาเนินการทุกโครงการต้องให้ความสาคัญกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้น
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น การแต่งตั้งผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมเป็น
กรรมการ และจะต้ องไม่ น าไปจั ดทาโครงการอื่ น ๆ ที่ ไม่ ได้ เป็ นไปตามวั ตถุ ประสงค์ แนวทาง และ
หลั ก เกณฑ์ ก ารใช้ จ่ า ยประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส าหรั บ การขอโอน
เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะต้องเสนอขอความ
เห็ นชอบจากประธานคณะอนุ กรรมการบู รณาการนโยบายพั ฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) ภายในวั นที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๔ โดยพิจารณานาโครงการที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ให้ความ
เห็นชอบแล้วแต่ไม่ได้รับงบประมาณ (ตามบัญชี Y1 และ Y2) นามาขอโอนเปลี่ยนแปลงก่อน
๑.๒ แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ด
โดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ดาเนินการจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ ฝ่ ายเลขานุ การ ก.บ.ภ. แล้ ว เมื่ อวั นที่ ๑๕ กั นยายน ๒๕๖๓
และวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตามลาดับ ขณะนี้ คณะทางานภายใต้ อ.ก.บ.ภ. และทีมบูรณาการกลาง
อยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองโครงการเพื่อจะนาเสนอ อ.ก.บ.ภ. และ ก.บ.ภ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เมื่อ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบแล้ว จังหวัด/กลุ่มจังหวัดจะต้อง
ดาเนินการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามปฏิทินที่สานัก
งบประมาณกาหนด โดยบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-budgeting ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔
/๑.๓ การจัดทา...

-๒๑.๓ แผนพั ฒนาจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ด ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้เตรียมการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ โดยใช้กลไกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนและประสานแผนพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นระดั บ อ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒
(One Plan) ในการจัดทาแผน โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทิน
การจัดทาแผนที่จะต้องใช้เวลาในการดาเนินการล่วงหน้า ๒ ปี
๒. การดาเนินโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใต้
แผนงาน ๓.๒ ของจังหวัด แบ่งการดาเนินการออกเป็น ๒ ระยะ มีรายละเอียดดังนี้
๒.๑ ระยะแรก : คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ฯ ได้เสนอคณะรัฐมนตรี ให้ความ
เห็ น ชอบแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ ๔ สิ ง หาคม ๒๕๖๓ เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ สิ ง หาคม ๒๕๖๓ และเมื่ อ วั น ที่ ๓
พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๓ มี โ ครงการที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบ จ านวน ๒๙๖ โครงการ งบประมาณ
๑,๓๘๔,๗๓๖,๑๕๖ บาท เป็นโครงการที่จังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณ จานวน ๒๓๒ โครงการ
งบประมาณ ๑,๒๒๐,๔๓๐,๙๔๒ บาท โดยเพื่อให้การจัดทาโครงการซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แล้ว เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ดาเนิ นโครงการโดยยึด หลักการ ดังนี้ (๑) การปฏิ บัติงานของเจ้ าหน้า ที่ทุก ระดั บและทุกขั้ นตอน
ต้องยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (๒) การใช้งบประมาณจะต้องมีความ
โปร่งใสมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ ต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต โดยเด็ดขาด และ
เร่ ง ด าเนิ น โครงการเพื่ อเร่ง รัด การใช้ จ่ า ยงบประมาณลงไปสู่ ร ะดั บ พื้ น ที่ (๓) ต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล
แผนการดาเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและ
ความคืบหน้าในการดาเนินงาน เพื่อให้ภาคประชาชน ภาคเอกชน ร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานทั้งในระดับส่วนกลางและภูมิภาค (๔) เมื่อมีข้อร้องเรียนหรือ
มีเบาะแสการทุจริตให้ดาเนินการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงให้ทราบโดยเร็ว หากมีการ
กระทาผิดจริงจะต้องดาเนินการกับผู้ที่กระทาความผิดอย่างถึงที่สุด
๒.๒ ระยะที่สอง : มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้รับทราบกรอบ
แนวคิ ด การจั ด ทาแผนงานหรื อ โครงการภายใต้แ ผนงานหรื อ โครงการที่ มี วั ต ถุ ประสงค์ เพื่ อ ฟื้ น ฟู
เศรษฐกิจและสังคมฯ ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ รอบที่ ๒ วงเงิน ๑๕๒,๐๐๐ ล้านบาท โดยผ่าน
กลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด โดยขณะนี้ สศช. อยู่ระหว่างการจัดทา
คู่มือ/แนวทางการดาเนินงานตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด -19
และโครงการภายใต้กรอบวงเงิน ๔ แสนล้านบาท ตาม พ.ร.ก.กู้เงินฯ ๑ ล้านล้านบาท (รอบที่ ๒)

/๓. งบประมาณ

-๓๓. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน
ในจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กระทรวงมหาดไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้แบ่งการจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1
จังหวัดขนาดเล็ก จานวน 28 จังหวัด กลุ่มที่ 2 จังหวัดขนาดกลาง จานวน 22 จังหวัด และกลุ่มที่ 3
จังหวัดขนาดใหญ่ จานวน 26 จังหวัด มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณที่สาคัญ
คือ (๑) เป็นโครงการที่ส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนโดยตรง
และไม่มีงบประมาณจากแหล่งอื่นที่จะสนับสนุ น (๒) เป็นโครงการที่สนับสนุนการดาเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาลและวาระแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งให้ทราบเป็นรายกรณี และ (๓) ห้าม
นางบประมาณมาใช้จ่ายในลักษณะการศึกษาวิจัย ดูงาน การจัดประชุม หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การค้า การจัดงานนิทรรศการ/งานเฉลิมฉลอง การปรับปรุงภูมิทัศน์ หรืออาคารสถานที่ของหน่วยงาน
ราชการ หรือการจัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับการปฏิบัติราชการ เป็นต้น โดยให้จังหวัดเตรียมสารวจปัญหา
ในพื้นที่และส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตประชาชน เพื่อนามาเตรียมจัดทาโครงการในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจะได้
ดาเนินการได้ในทันที เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณจะได้ทันระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีที่กาหนด
๔. การบู รณาการความร่ว มมื อภาครั ฐ ภาคเอกชนในการเสริม ศั ก ยภาพการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสาคัญการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนในการ
แก้ไขปัญหาและเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด โดยใช้กลไกของ
คณะกรรมการร่วมภาครัฐภาคเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.จังหวัด)
และคณะกรรมการร่ ว มภาครั ฐ ภาคเอกชนเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ กลุ่ ม จั ง หวั ด (กรอ.
กลุ่มจังหวัด) อย่างต่อเนื่อง โดยต้องกาชับให้มีการจัดประชุมอย่างน้อย 2 เดือน ต่อ 1 ครั้ง และ
ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อเสนอความต้องการของภาคเอกชนในพื้นที่ ว่า ได้มีการดาเนินการ
ไปแล้วหรือไม่อย่างไร ก่อนเสนอขอรับการสนับสนุนมายังกระทรวงมหาดไทย อาทิ ข้อเสนอยังไม่ถูก
บรรจุในแผนปฏิบัติการของหน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ จึงขอรับการสนับสนุน หรือมีการบรรจุ
ในแผนปฏิ บั ติ การของหน่ ว ยงานที่รับ ผิ ด ชอบแล้ ว หรื อมี แ ผนจะบรรจุ ใ นปี งบประมาณต่ อ ๆ ไป
จึงขอรับการสนับสนุนการเร่งรัดการดาเนินการ สาหรับข้อเสนอที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเห็นว่ามี
ความสาคัญและเป็ นประโยชน์กับประชาชนเป็นจานวนมาก อาจพิจารณาจัดเตรียมเป็นข้อเสนอ
ในการประชุ ม คณะรัฐมนตรีอ ย่ างเป็ น ทางการนอกสถานที่ ซึ่ ง อาจจะให้ มี ก ารจั ด ประชุ ม ในพื้ น ที่
นอกจากนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความสาคัญกับภาคเอกชนซึ่งเป็นภาคส่วนที่สาคัญต่อ การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย โดยยึดแนวทางของการดาเนินงาน
ร่วมในรูปแบบของคณะกรรมการร่วม (Joint Committee) เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจในพื้นทีท่ กี่ ่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและเกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต
******************

สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.
ข้อมูล ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

