
�แผนพัฒนาจังหวัดแนวใหม่ : จุดเปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินของไทย 

 ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2550  

ไดก้ลา่วถงึเหตผุลความจำเปน็ทีต่อ้งมกีารปรบัปรงุระบบการบรหิารราชการ

ในราชการบรหิารสว่นภมูภิาคใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาลทีมุ่ง่เนน้

การจัดองค์กรภาครัฐให้สอดคล้องกับทิศทางการนำพาประเทศไปสู่ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัด

บรรลุผล โดยให้มีการปรับปรุงอำนาจการดำเนินการของจังหวัด การจัดทำ

แผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทำงบประมาณของจังหวัดให้เหมาะสม 

ยิ่งขึ้น   

สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.มท. 

แผนพัฒนาจังหวัดแนวใหม่ : 
จุดเปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินของไทย 
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 ประเด็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เห็นได้ชัดเจนในการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ

การบริหารราชการภูมิภาค คือ การปรับปรุงการบริหารงานจังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

 1. ให้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งที่เป็นราชการบริหาร

ส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และ 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้อง

กับความต้องการของประชาชน ตลอดจนสภาพปัญหาในพื้นที่ โดย 

    1.1 ยึดหลักการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วม 

รบัผดิชอบในผลทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้เปดิโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามสีว่นรว่ม

ในการแสดงความคิดเห็นในการดำเนินแผนงานและโครงการตั้งแต่เริ่มต้น 

โดยเน้นระบบการประชาพิจารณ์ และเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จัดระบบ 

รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากประชาชน 

  1.2 ส่งเสริม ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน การ

ประสานกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน 

ในลักษณะการบริหารงานในรูปแบบเครือข่าย 

      1.3  บู รณาการทรัพยากรเพื่ อขับ เคลื่ อนยุทธศาสตร์ของ 

หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคธุรกิจเอกชน  

ใหส้มัพนัธแ์ละเชือ่มโยงกบัแผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันากลุม่จงัหวดั
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โดยงบประมาณจังหวัดจะเป็นการบูรณาการงบประมาณที่จังหวัดขอตั้ง 

ร่วมกับงบลงทุนของกระทรวง ทบวง กรม งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการลงทุนร่วมจากภาคเอกชน  

เพือ่ประโยชนใ์นการจดัระบบการจดัสรรงบประมาณใหส้อดคลอ้ง เชือ่มโยง

และสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา 

กลุ่มจังหวัดให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 2. ให้จังหวัดริเริ่มเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ โดยนำปัญหา

และความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นแนวทางริเริ่ม เพื่อแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาในพื้นที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง โดย 

     2.1 สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการ

ดำเนนิกจิกรรม โดยคำนงึถงึความจำเปน็และความเหมาะสมตามศกัยภาพ

ของท้องถิ่น รวมทั้งความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนขยาย

การให้บริการที่ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เชื่อมโยง

และบูรณาการกับแผนชุมชนและแผนพัฒนาระดับต่างๆ ในพื้นที่ 

  2.2 สนบัสนนุการสรา้งกลไกการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน

และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการของทางราชการได้

โดยสะดวก เปน็ธรรม และตรงตามความตอ้งการ ทัง้นี ้การรบัฟงัความคดิเหน็

และความต้องการของประชาชนควรจะเป็นไปในลักษณะที่เปิดกว้าง  

เพื่อให้การดำเนินการมีความคล่องตัว และคำนึงถึงความเหมาะสมของ

แต่ละพื้นที่ 
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การบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

 1. ให้กลุ่มจังหวัดริเริ่มเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ โดยนำ

ปัญหาและความต้องการของประชาชน มากำหนดเป็นแนวทาง ริเริ่ม  

เพือ่แกไ้ขปญัหาและพฒันาพืน้ทีใ่หส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของกลุม่จงัหวดั

และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

 2. เพื่ อให้การบริหารจัดการของกลุ่มจั งหวัด เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มจังหวัด  

มีหน้าที่ ดังนี้ 

   2.1 ประสาน เร่งรัด ติดตามการดำเนินงานของผู้ว่าราชการ

จังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด โดยผ่านช่องทางการดำเนินงานของ

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
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    2.2 บูรณาการในการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในกลุ่มจังหวัด โดย

ประสานเชื่อมโยงการดำเนินการกับผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการต่าง ๆ 

ตลอดจนภาคีการพัฒนาต่างๆ ที่มีอยู่ในกลุ่มจังหวัดนั้นๆ โดยคำนึงถึง 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ 

    2.3 รายงานสภาพปัญหาที่มีอยู่ในกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นประเด็น

ปัญหาที่กลุ่มจังหวัดไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพัง เพื่อขอรับข้อวินิจฉัย 

สั่งการ และแก้ไขปัญหาจากรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำ 

สำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ได้รับมอบหมายให้กำกับ และติดตามการปฏิบัติ

ราชการในภูมิภาคในเขตพื้นที่ตรวจราชการนั้นๆ ตามนัยระเบียบสำนัก-

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 

พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

  3. เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และบงัเกดิผลสมัฤทธิ ์ ใหก้ระทรวงมหาดไทยจดัตัง้สำนกับรหิารยทุธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด (Office of Strategy Management : OSM) เป็นหน่วยงาน

ขนาดเลก็ทีม่คีวามคลอ่งตวัสงู และมรีะบบการบรหิารทีแ่ยกจากสำนกังาน

จังหวัด โดย 

    3.1 ให้มีบทบาทในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัด ถ่ายทอดเป้าหมายระดับกลุ่มจังหวัดไปสู่เป้าหมายในระดับจังหวัด 

ริเริ่มให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งผลักดันให้เกิด 

การเปลีย่นแปลง สง่เสรมิการสือ่สาร การแลกเปลีย่นความรู ้ ประสบการณ์

เกี่ยวกับการนำยทุธศาสตรไ์ปสูก่ารปฏบิตั ิบรหิารการวัดผลการดำเนินงาน

และบูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณ และบุคลากรของ 

กลุ่มจังหวัด 
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     3.2 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดอาจใช้วิธีการ จัดจ้าง 

ที่ปรึกษาจากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย หรือบริษัทที่ปรึกษา 

ที่มีองค์ความรู้ แนวคิด เทคนิคใหม่ๆ มาดำเนินงานให้เกิดผลลัพธ์ 

ตามความต้องการของกลุ่มจังหวัด 

 4. ให้ส่วนราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัด สนับสนุนบุคลากรมาช่วย

ปฏิบัติงานในสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ตามที่ผู้ว่าราชการ

จังหวัด ผู้ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มจังหวัดร้องขอ 

 สำหรับประเด็นจุดเปลี่ยนอีกประการหนึ่งคือ เรื่อง “การวางแผน

จงัหวดั” โดยมาตรา 7 วรรคสอง กำหนดไวว้า่ “เพือ่ประโยชนใ์นการบรหิาร

แบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด 

ยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีนี้ให้ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด

เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ” 
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 ข้อกำหนดดังกล่าว สะท้อนเจตนารมณ์ที่ต้องการเห็นความเข้มแข็ง

ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนา

พื้นที่ด้วยตนเองแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

สามารถเสนอขอจัดตั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา

พื้นที่ให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดไว้ได้เอง  

 ตามมาตรา 53/1 ได้บัญญัติไว้ ให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 

ให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและ 

ของประชาชนในท้องถิ่น ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้

ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือรว่มกนัระหวา่งหวัหนา้

สว่นราชการที่มีสถานที่ทำการอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วน

ภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลางและผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น
ทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคมและผู้แทนภาคธุรกิจ
เอกชน  
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 การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดวรรคหนึ่ง จำนวนและวิธีการสรรหา 
ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจตามวรรคสอง ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา  

 เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดำเนินกิจการของส่วนราชการ
และหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระทำในพื้นที่จังหวัดต้องสอดคล้อง 
กับแผนพัฒนาจังหวัด ดังกล่าว  

 ขอ้กำหนดดงักลา่วสะทอ้นหลกัการสำคญั 2 ประการคอื 1) การบรหิาร
การพัฒนาในลักษณะยึดพื้นที่เป็นหลักในการพัฒนา เพื่อกระจายการ
พัฒนาและลดความเหลื่อมล้ำของความเจริญเติบโตระหว่างพื้นที่ต่างๆ 
ในประเทศ แบ่งเป็น 18 กลุ่มจังหวัด และ 75 จังหวัด โดยต้องการให้พื้นที่
มีตำแหน่งในการพัฒนาที่ชัดเจน และผ่านการเห็นชอบร่วมกันทุกฝ่าย 
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและร่วมมือร่วมใจ 2) การปกครองที่เน้นการ 
มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่มีการจัดการความสัมพันธ์แนวดิ่งระหว่าง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งหน้าที่กันทำตามแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ลดความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณแผ่นดิน หรือระดม
ทรพัยากรเขา้มาใชร้ว่มกนัใหเ้กดิประสทิธภิาพ เกดิความคุม้คา่ เกดิประโยชน์
สูงสุดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พร้อมกับการจัดการความสัมพันธ์ 
แนวนอนระหว่างภาครัฐและส่วนอื่นในสังคม ในการประสานการลงทุน
ภาคเอกชน และเชื่อมโยงเข้ากับแผนชุมชน โดยกำหนดให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้ประสานเชื่อมโยงฝ่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน 
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 นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการ 

บูรณาการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด โดยมีภาคีการพัฒนาทุก 

ภาคส่วนในจังหวัด โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนเข้ามา 

มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและจัดทำแผนอย่างกว้างขวางและ 

ทั่วถึง ซึ่งจะทำให้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้รับการยอมรับ 

และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ เป็นมิติใหม่ของการวางแผน

และการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดที่แตกต่างจากเดิมที่การกำหนดทิศทาง 

เป้าหมาย และรายละเอียดของแผนงาน/โครงการถูกกำหนดจากภาครัฐ

ในลักษณะ “การกำหนดโดยส่วนบน” (Top Down Planning) ไปสู่ 

การวางแผนและการจัดทำแผนโดยนำปัญหาและความต้องการของ

ประชาชนมาวิเคราะห์และพิจารณากำหนดเป็นแนวทางการพัฒนา 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับ

ศักยภาพของพื้นที่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เป็นการจัดทำแผนจากการ



นำความต้องการของส่วนล่างไปดำเนินการ
 (Bottom
 Up
 Planning)

ทั้งนี้ แผนพัฒนาจังหวัดแนวใหม่นี้จะเป็นแผนแม่บทให้กับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ทำให้กระบวนการพัฒนามีความสอดคล้องกันและเกิดเอกภาพ 

ในเชิงนโยบาย ดังนั้น จากนี้เป็นต้นไป แผนพัฒนาจังหวัดจะมีบทบาท 

ที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาโดยรวมของจังหวัด ซึ่งส่วนราชการ หน่วยงาน

ภาครัฐอื่นๆ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดจะต้อง 

นำไปใช้เป็นกรอบหรือแนวทางดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนดังกล่าว
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 จุดเปลี่ยนแปลงประการที่สาม คือ การกำหนดให้มีระบบการ

ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา

กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีของกลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณของจังหวัดและ 

กลุ่มจังหวัด โดยกำหนดไว้ในมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการ

บรหิารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ พ.ศ. 2551 ซึง่กำหนดวา่

“เพื่อให้การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการสัมฤทธิ์ผล  

ให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง

มหาดไทย มีอำนาจหน้าที่เร่งรัดติดตามและประเมินผลการดำเนินการ

ตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด  

รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด  

ให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง

มหาดไทยรายงานผลการติดตามและประเมินผลตามวรรคหนึ่งต่อ 

คณะกรรมการนโยบายการบรหิารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ

(ก.น.จ.) อย่างน้อยปีละสองครั้ง”  

 นับได้ว่าเป็นครั้งแรกของการบริหารราชการที่มีการกำหนดให้มีระบบ

การตดิตามประเมนิผลการดำเนนิงานในภมูภิาค (จงัหวดั) ซึง่ตอ้งดำเนนิการ

ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยใช้กลไกของระบบการตรวจ

ราชการของส่วนราชการที่สำคัญถึงสองหน่วยคือ สำนักนายกรัฐมนตรี

และกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ติดตามประเมินผลและรายงานต่อ ก.น.จ. 

และการติดตามประเมินผลดังกล่าวได้ถูกกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดร่วม  

(Joint KPI) ของสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะวัดผล
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ความสำเรจ็ดว้ยจำนวนขอ้เสนอแนะเชงินโยบายจากการตดิตามประเมนิผล

ที่ ก.น.จ. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 100 

 ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง

มหาดไทยได้ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา

จังหวัดฯ ซึ่งเป็นการตรวจตรวจติดตามในรอบที่ 1 ในช่วงเดือนมีนาคม - 

เมษายน 2553 และได้มีการจัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผล 

การดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดฯ เพื่อเสนอต่อ ก.น.จ. ตามที่

กำหนดไว้ในมาตรา 34 ดังกล่าว 

 โดยทีก่ระทรวงมหาดไทยมรีะบบการตรวจราชการทีม่มีาอยา่งยาวนาน

และเป็นต้นแบบการตรวจราชการตั้งแต่เมื่อครั้งองค์ปฐมเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทยกรมพระยาดำรงราชานภุาพ ไดเ้ดนิทางไปตรวจราชการ

ตามหัวเมือง มณฑลต่างๆ เพื่อการบริหารราชการ รวมทั้งสดับตรับฟัง 

ข้อราชการ และทุกข์สุขของราษฎร นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา กระทรวง
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มหาดไทยก็ได้มีการพัฒนาการตรวจราชการจนถึงปัจจุบันมีผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงมหาดไทย รวม 12 ท่านรับผิดชอบ รวม 18 เขต  

ตรวจราชการ (75 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด) ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ มีภูมิรู้

ในการบริหารงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี 

โดยยึดกฎหมายหลักคือ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้แก่ หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการ 
มีส่วนร่วม หลักความสำนึกรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาประยุกต์
ใชก้บัการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) และนอกจากนี้
ยงัไดน้ำแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเปน็กลไกในการตรวจตดิตาม
และประเมินผล จึงสามารถให้ข้อเสนอแนะแก่จังหวัด (หน่วยรับตรวจ)  
ได้อย่างตรงประเด็นและชัดเจน เพื่อช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อน
การบริหารงานของจังหวัดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างคุ้มค่าและ 
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังสะท้อนปัญหาแนวทางแก้ไขให้กับหน่วย
นโยบายเพื่อรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป นับได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยน 
ท่ีสำคญัประการหนึง่ ซึง่ในอนาคตกค็งตอ้งปรบัเปลีย่นไปตามสถานการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและต่อเนื่องตลอดไป แต่ทั้งนี้ก็เพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนและมั่นคงขององค์กรและเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

 จึงนับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการบริหารราชการ 
แผ่นดินของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญที่ก่อให้เกิด
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวัฒนธรรมการทำงานการวางแผน 
และการจัดทำแผนร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัด ที่แต่เดิม
ดำเนินการตามภารกิจของตนเอง การวางแผนและจัดทำแผนจึงทำ 
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แบบแยกส่วน ขาดการมองภาพการพัฒนาแบบองค์รวม การเสนอขอ 
งบประมาณก็เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานของตนเองเป็นส่วนใหญ่  
แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการหลอมรวมความต่างให้ เป็น 
หนึ่งเดียวกัน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาและเทคนิควิธีที่เหมาะสม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วม และความเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน (Alignment) ของทุกภาคส่วนในจังหวัด 

ผลการตรวจติดตามและประเมินผล  

    ผลการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  

และการบริหารงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2553 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
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 การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด

และกลุม่จงัหวดั เปน็กลไกสำคญัประการหนึง่ทีจ่ะผลกัดนัใหก้ารขบัเคลือ่น

ระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล  

ผูต้รวจราชการสำนกันายกรฐัมนตรแีละผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย

จงึไดร้ว่มกนัวางระบบการตดิตามและประเมนิผลฯ โดยมุง่เนน้การตดิตาม

และประเมินผลใน 4 ส่วน คือ 1) การติดตามเป้าหมายการดำเนินงาน 

ได้แก่ การใช้จ่ายงบประมาณของแผนงาน/โครงการ ความก้าวหน้าของ

กิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ และผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบ 

กับแผน 2) การประเมินผลที่ได้รับของแผนงาน/โครงการ  ได้แก่ ประโยชน์

ที่ได้รับจากแผนงาน/โครงการ และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย  

3) การประเมินผลกระทบของแผนงาน/โครงการ ได้แก่ ผลกระทบต่อ

ประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 4) การประเมินการมีส่วนร่วม

ของภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคธุรกิจเอกชน  และประชาชน    

 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง

มหาดไทย ได้ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2553 - 2556) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2553 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการบริหาร 

งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 พร้อมกันนี้ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และ

ประชาชนในพืน้ที ่ ไดม้บีทบาทในการเขา้รว่มใหข้อ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ

ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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ด้วย โดยสรุปผลการตรวจติดตามและผลการประเมินฯ ณ วันที่ 31 

มีนาคม 2553 ได้ดังนี้

 1.	 การประเมินผลการดำเนินงาน

      1.1 ด้านการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

   1.1.1
 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำ

ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2553
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด




    จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อ

ดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในวงเงิน 17,987.95 ล้านบาท

ประกอบด้วย 

    (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2553 วงเงิน 3,300 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่ายงบประมาณ  

ณ วันที่ 9 เมษายน 2553 จำนวน 467.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.16 

จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสูงสุด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี คิดเป็นร้อยละ 63.25 

และจังหวัดที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย ได้แก่ จังหวัดพัทลุง และน่าน 
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    (2) โครงการเงินกู้ ภายใต้ “แผนปฏิบัติการไทย 

เข้มแข็ง 2555” วงเงิน 14,687.95 ล้านบาท ขณะตรวจติดตามยังไม่มียอด

การเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากอยู่ระหว่างจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเสนอ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก

สำนักงบประมาณ   

    สาเหต ุ ที่ทำให้การดำเนินแผนงาน/โครงการ ล่าช้า  

และยอดเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย เนื่องจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้าออกไปจนถึงในช่วงไตรมาสที่ 2  

ของปีงบประมาณ รวมทั้งบางแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรร 

งบประมาณมีความซ้ำซ้อนกับแผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการ 

ส่วนกลาง/อปท. หรือต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปลีกย่อยของ

แผนงาน/โครงการ ทำให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ต้องเสนอเรื่องการขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ ต่อ ก.น.จ. หรือคณะกรรมการกลั่นกรอง

และบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พิจารณา 

แต่อย่างไรก็ตาม จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ส่วนใหญ่ได้มีการดำเนินการ 

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข 

เพิ่มเติมไว้เป็นการล่วงหน้า ได้แก่ การเตรียมการเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง  

การจัดหาผู้รับจ้าง และเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ก็สามารถ 

ลงนามในสัญญาเพื่อดำเนินแผนงาน/โครงการได้ทันที ในชั้นนี้ ถือได้ว่า

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด สามารถบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่ง แม้กระบวนการในการ

จัดสรรงบประมาณจะล่าช้า ทั้งนี้ หากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้มีการเร่งรัด

การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ให้เร็วขึ้น  ก็จะทำให้การดำเนินการ
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แผนงาน/โครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จได้ทันภายใน

ปีงบประมาณ 

   1.1.2
 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรของจังหวัด



เพื่อรองรับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 และ

การจัดทำคำของงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พบว่า มีการดำเนินงาน

ในระดบัปานกลาง โดยสว่นราชการสว่นกลางและจงัหวดัไดม้กีารจดัประชมุ/

สัมมนา/ฝึกอบรม เพื่อชี้แจงแนวทาง/ขั้นตอน/กระบวนการ การจัดทำ 

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการจัดทำคำของบประมาณจังหวัด/

กลุ่มจังหวัดแก่บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด เพื่อสร้างความรู้

ความเข้าใจร่วมกัน และมีการแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการจัดทำ

แผนแต่ละด้าน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ 

จัดทำแผนและงบประมาณให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่สามารถ

เพิ่มทักษะ/สมรรถนะแก่บุคลากรของหน่วยงานในการจัดทำแผนได้ 

อย่างแท้จริง การถ่ายทอดความรู้ของผู้ผ่านการอบรมไปสู่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน
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ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งเห็นได้จากการเสนอโครงการยังคง 

นำโครงการปกติของหน่วยงานมาบรรจุไว้ในแผนและนำไปจัดทำเป็น

คำของบประมาณ รวมถึงความรู้ความเข้าใจและทักษะในการเขียน

โครงการยังไม่มีความชัดเจนและถูกต้องเท่าที่ควร 

  
 1.1.3
 การสร้างบรรยากาศความร่วมมือ
 การปรับทัศนคติ


เพื่อเสริมสร้างการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

กับภาคีการพัฒนาอื่นๆ พบว่า ภารกิจการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการ

จัดทำคำของบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เป็นจุดเชื่อมโยงให้เกิด 

การปรับทัศนคติ กระบวนทัศน์ทางความคิดและสร้างบรรยากาศของ 

การทำงานรว่มกนัระหวา่งหนว่ยงานภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน

มากขึ้น โดยมีสำนักงานจังหวัด/สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการทำงานร่วมกัน ด้วยการเสริมสร้าง

การเรียนรู้การจัดทำแผนร่วมกันระหว่างส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมต่างๆ  

ในพื้นที่ มีเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการพัฒนาต่างๆ 

ระหว่างกัน มีการตั้งทีมงานรับผิดชอบในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และ

การทำงานเป็นทีมตามกลุ่มภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีการจัดประชุม 

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคธุรกิจเอกชนเพื่อพิจารณาประเด็น

การพัฒนาของภาคเอกชนที่สอดคล้องและสามารถสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการสร้างระบบ 

การติดตามประเมินผลภายในจังหวัด ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติ

ราชการประจำป ี เปน็การเตรยีมความพรอ้มและการแลกเปลีย่นกระบวนทศัน์
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การทำงานในรูปแบบใหม่ที่เอื้อต่อการดำเนินงานเชิงบูรณาการที่มุ่ง 

ผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ยังคงพบว่าในบางจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ภาคเอกชนบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร เนื่องจากไม่ทราบถึง

ผลประโยชน์ ผลกระทบที่ชัดเจนจากการเข้าร่วมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด 

   1.1.4
 บทบาทสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด




(The
Office
of
Strategy
Management
:
OSM)
กบัการจดัทำแผนพฒันา

กลุ่มจังหวัด
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และการจัดทำ

คำของบประมาณกลุม่จงัหวดั โดยทีส่ำนกังานบรหิารยทุธศาสตรก์ลุม่จงัหวดั

มีบทบาทเป็นเจ้าภาพในการประสานเพื่อเชื่อมโยงและขับเคลื่อน 

ยทุธศาสตรแ์ละแผนพฒันาของกลุม่จงัหวดั รวมทัง้การถา่ยทอดเปา้หมาย

ระดับกลุ่มจังหวัดไปสู่เป้าหมายระดับจังหวัด การบูรณาการแผนงาน/

โครงการและงบประมาณของกลุม่จงัหวดั การบรหิารการวดัผลการดำเนนิงาน 

ส่งเสริมการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับการนำ
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ยทุธศาสตรไ์ปสูก่ารปฏบิตั ิและพฒันากระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชน

ภายในกลุ่มจังหวัด แต่จากการตรวจติดตาม พบว่า สำนักงานบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดยังไม่สามารถดำเนินการตามบทบาทที่กำหนดไว้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเพิ่งเริ่มจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2551  

โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งจัดตั้งสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัด ใน 18 กลุ่มจังหวัด เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย ยังไม่มีกฎหมายรองรับทั้งด้านโครงสร้างอัตรากำลัง  

อำนาจหน้าที่ อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้การดำเนินงาน บุคลากร ทรัพยากร

ทางการบริหารต่างๆ ต้องขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานจังหวัด  

ประกอบกับการบริหารจัดการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดจะต้องดำเนินการ

โดยนักยุทธศาสตร์มืออาชีพ เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มจังหวัด

สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ดังนั้น จึงเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ ก.น.จ. ให้กำหนด

เป็นนโยบายให้ ก.พ.ร. พิจารณาผลักดันโครงสร้างของ OSM ให้มี 

ความชัดเจนและมีอัตรากำลังประจำเพียงพอและให้มีผู้ทำหน้าที่หัวหน้า

สำนักงาน OSM ที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัดได้ดำเนินงานประสานการจัดทำแผนฯ และการจัดทำคำขอ 

งบประมาณในปี 2553 อย่างเต็มความสามารถ และมีความพยายามที่จะ

ให้จังหวัดในกลุ่มปรับกระบวนทัศน์ในการวางแผนร่วมกัน ให้ร่วมกัน

พิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและ 

การลงทนุทีเ่พิม่ความสามารถในการแขง่ขนั (Competitiveness) ใหม้ากขึน้

ส่วนการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาระดับจังหวัด นอกจากนั้น ได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้าง
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ความเข้าใจร่วมกันที่จะพิจารณานำโครงการตามประเด็นการพัฒนาไป 

จัดทำคำของบประมาณได้อย่างถูกต้อง เช่น โครงการพัฒนาระดับชาติ 

(Mega Project) โครงการพัฒนาระดับหน่วยงาน (Function) โครงการ

พัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด (Cluster) และโครงการระดับพื้นที่ (Area) ให้มี

ประสิทธิภาพและชัดเจนยิ่งขึ้น  

   1.1.5
 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ

วางแผนและการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
 และแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปีฯ พบว่า จังหวัดมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลในรูปของ

ข้อมูลสารสนเทศ (Provincial Operation Center : POC) เพื่อใช้ในการ

วางแผนและจัดทำแผน และสนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหารในระดับจังหวัด 

(Executive Information System : EIS) ใช้ในการบริหารงานให้ครบถ้วน 

ถูกต้อง และทันเหตุการณ์มากขึ้น และควรจะมีการบูรณาการเชื่อมโยง

ฐานข้อมูลทุกระดับ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยข้อมูลนั้นจะต้องมี 

การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน Real time ซึ่งรัฐบาลควรให้ความสำคัญ 

สนบัสนนุดา้นเทคโนโลยกีารวางระบบ ในการนีจ้งัหวดัไดม้กีารประสานงาน

ใหส้ว่นราชการ หนว่ยงาน

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคม 

ส นั บ ส นุ น ข้ อ มู ล แ ล ะ

ปรับปรุ งข้อมูลให้ เป็น

ปัจจุบัน  
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   1.1.6
 การบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัสดุของกลุ่มจังหวัด

ตามที่ได้มีประกาศ ก.น.จ. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัสดุ

และการจัดทำนิติกรรมสัญญาของกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 

2553 ข้อ 1 (2) กำหนดไว้ว่า “โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่คาบเกี่ยวกัน

ตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดเจ้าของงบประมาณ 

มอบอำนาจใหแ้กผู่ว้า่ราชการจงัหวดัซึง่เปน็ศนูยป์ฏบิตักิารของกลุม่จงัหวดั

ดำเนินการแทนกลุ่มจังหวัดได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมตรีว่าด้วย 

การพัสด ุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่า กรณีหน่วยดำเนินการ 

เป็นหน่วยงานภายในจังหวัดอื่นในกลุ่มจังหวัด ซึ่งมิได้เป็นศูนย์ปฏิบัติการ

ของกลุ่มจังหวัด จะประสบปัญหา ความยุ่งยาก ความไม่คล่องตัว และ

ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน    

     1.2  ด้านการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ  

   ภาคีการพัฒนาต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน ได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำ 

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด โดยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะ

ทำงานต่างๆ ที่จังหวัดแต่งตั้ง เช่น ก.บ.จ./ก.บ.ก. คณะอนุกรรมการ 

ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ (แต่ละด้าน)คณะทำงานจัดทำวิสัยทัศน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะทำงานยกร่างแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีฯ คณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ  

และทำหน้าที่ประสานการจัดทำแผนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

ในระดับจังหวัดเป็นต้น 
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   โดยหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามา

มีส่วนร่วมในระดับมากขึ้น เนื่องมาจากหน่วยงานภาครัฐมีบทบาทหน้าที่

โดยตรงต่อการพัฒนาในระดับพื้นที่ และการจัดทำแผนงาน/โครงการ 

เพื่อเสนอของบประมาณ ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่

ในการนำยุทธศาสตร์ของจังหวัด/อำเภอ ไปเป็นกรอบในการจัดทำแผน

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับภาคธุรกิจเอกชนเข้ามา 

มีส่วนร่วมไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากภาคธุรกิจเอกชนมีการจัดตั้งในรูป

ขององค์กรอย่างเป็นทางการ เพียง 2 องค์กร คือ หอการค้าจังหวัด และ

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ต่อมาจึงมีองค์กรที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ ชมรม

ธนาคารพาณิชย ์ สมาคมโรงส ี สมาคมชาวไร่อ้อย เริ่มเข้ามามีส่วนร่วม 

โดยการนำข้อเสนอที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

เขา้สูก่ระบวนการวางแผนและการจดัทำแผน ขณะทีอ่งคก์รภาคประชาชน

ยังมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและจัดทำแผนไม่มากนัก สำหรับ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนเป็นเพียงการเข้ามารับรู้ว่า

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแม้จะมี

ประเด็นพิจารณาที่ควรปรับแก้ไขก็จะไม่อาจแก้ไขได้ทันตามกำหนดเวลา 

     1.3 ด้านการบูรณาการการทำงานของภาคส่วนต่างๆ 

   1.3.1 จากการตรวจติดตามพบว่า แผนงาน/โครงการ ที่ได้

อนมุตังิบประมาณใหด้ำเนนิการตามแผนปฏบิตัริาชการประจำปงีบประมาณ

พ.ศ. 2553 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีความซ้ำซ้อนกับแผนงาน/โครงการ 

ของส่วนราชการส่วนกลาง/อปท. ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การจัดทำแผนพัฒนา

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/
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กลุ่มจังหวัด ยังขาดการบูรณาการ แต่ละส่วนราชการยังคิดแยกส่วน  

ขาดการประสานการทำงานระหว่างส่วนกลาง จังหวัด และ อปท.  

ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากการที่ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับปฏิทินการจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการของส่วนกลาง และก่อนการจัดทำแผนของท้องถิ่น 

ทำให้แต่ละหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานอื่น   

   สำหรับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดนั้น พบว่าแต่ละจังหวัดให้ความสำคัญ 

กบัการเสนอแผนงาน/โครงการของจงัหวดัตนเองและตอ้งการใหง้บประมาณ

ลงในจังหวัดของตน การจัดทำแผนงาน/โครงการของกลุ่มจังหวัดเป็นการ

นำแผนงาน/โครงการ ของแต่ละจังหวัดที่มีวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์

คล้ายคลึงกันมารวมเป็นแผนงาน/โครงการเดียวกัน แต่กิจกรรมเป็น 

การแยกกันดำเนินการในแต่ละจังหวัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละ
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จังหวัด มากกว่าการบูรณาการโครงการร่วมกันในลักษณะโครงการร่วม

พัฒนา โครงการตามแผนพัฒนากลุ่ม จังหวัดจึงขาดความเชื่อมโยงและ

เกื้อหนุนซึ่งกันและกันของกลุ่มจังหวัด ซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ

รัฐที่ต้องการให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ของกลุม่จงัหวดั เกดิจากการรว่มกนัวเิคราะห ์วางแผน และจดัทำแผนงาน/

โครงการของทกุจงัหวดัในกลุม่จงัหวดัตัง้แตแ่รกเริม่ ซึง่ควรจะเชือ่มรอ้ยกนั

อย่างเป็นระบบ Value Chain Process  นอกจากนี ้ เมื่อผลการสำรวจ

ความต้องการและสภาพปัญหาของประชาชนแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน  

เป็นข้อมูลที่สะท้อนเฉพาะปัญหาที่ตนเองประสบในระดับพื้นที่ และมัก

เป็นปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน แหล่งน้ำ) จึงไม่มีลักษณะ 

ที่เอื้อต่อการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ 

กลุ่มจังหวัด และนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและ

สร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด 

   1.3.2 การบูรณาการและการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ 

โดยที่การพัฒนาจังหวัดในปัจจุบัน จะมีแผนพัฒนาหลายระดับด้วยกัน  

โดยแต่ละแผนจะอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการต่างๆ ได้แก่  

แผนชุมชน อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน แผนพัฒนา

หมูบ่า้นและแผนพฒันาอำเภอ อยูใ่นความรบัผดิชอบของกรมการปกครอง

แผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัดอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า แผนดังกล่าวยังขาดการบูรณาการ 
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การประสานเชื่อมโยงที่ดี และเกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินโครงการ  

หรือดำเนินโครงการที่ไม่สอดคล้องกัน ทำให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

และการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชนไมต่รงกบัความตอ้งการ

ที่แท้จริงของประชาชน    

 ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้มีการบูรณาการแผนพัฒนาร่วมกันในทุกระดับ 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์และทำให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

มคีวามเปน็เอกภาพและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ปจัจบุนันีห้นว่ยงานในสงักดั

กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการ

ปกครอง กรมการพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

ได้จัดทำกรอบแนวทางและปฏิทินการเชื่อมโยงและบูรณาการแผน 

ในระดับพื้นที่ และสั่งการให้จังหวัดรับไปดำเนินการแล้ว ซึ่งจะได้ติดตาม

ผลสัมฤทธิ์ ปัญหาอุปสรรคหากปรากฏผลสัมฤทธิ์ จักได้นำไปพิจารณา

ดำเนินการร่วมกับกระทรวงอื่นๆ ต่อไป  

	 2.	 ปญัหาอปุสรรคในการดำเนนิงานของจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั

     จากการตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการ

บริหารงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผู้ตรวจราชการสำนักนายก-

รัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้รับรายงานปัญหา

อุปสรรคในการดำเนินงานจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่สำคัญๆ ดังนี้ 

    2.1 ช่วงระยะเวลาในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ค่อนข้างสั้น และเป็นห้วงเวลาเดียวกัน ทำให้การประสานงานการจัดทำ
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แผนฯ ในแต่ละกระบวนการค่อนข้างกระชั้นชิด รวมทั้งกระบวนการรับฟัง

ความคิดเห็นและปัญหาความต้องการของกลุ่มจังหวัด  ต้องได้รับแจ้งจาก

จงัหวดัในกลุม่จงัหวดั สง่ผลใหก้ลุม่จงัหวดัตอ้งเรง่ดำเนนิการในการวเิคราะห์

ปัญหาและความต้องการ จึงทำให้การจัดประชุม ก.บ.ก. ไม่สามารถ

ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกรรมการส่วนใหญ่ที่เป็น

กรรมการ ก.บ.จ. ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ก.บ.ก. ได้   

  2.2 แผนงาน/โครงการ ที่มาจากความต้องการของประชาชน 

ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น การประกอบอาชีพ ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง  

ถนนชำรดุ เปน็ตน้ เปน็ปญัหาตอ่การจดัทำแผนพฒันาจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั

และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เนื่องจากขัดกับ

หลักเกณฑ์และแนวทางที่ ก.น.จ. กำหนด คือ ไม่อนุมัติโครงการปรับปรุง/

สร้างถนน พัฒนาแหล่งน้ำ/ขุดลอกคูคลอง เป็นต้น 
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  2.3 จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ไม่ทราบกรอบวงเงินงบประมาณ 

เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี ทำให้ไม่สามารถวางแผน 

ในการพัฒนาจังหวัดหรือจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการได้

อย่างมีเป้าหมาย จึงต้องบรรจุแผนงาน/โครงการ ของทุกหน่วยงานเข้าไว้

ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เป็นจำนวนมาก เพื่อให้มีโอกาสในการ

รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล แต่อีกทางหนึ่งยังได้เสนอ 

ของบประมาณแผนงาน/โครงการ ไปยังแหล่งอื่นด้วย เช่น งบประมาณ

ของกระทรวง/กรม หรืองบประมาณที่รัฐจัดสรรให้แก่ อปท. เมื่อได้รับ 

การจัดสรรงบประมาณจากทั้ง 2 ช่องทาง ตัวอย่างเช่น แผนงาน/โครงการ  

ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการเงินกู้ ภายใต้ “แผนปฏิบัติการ

ไทยเขม้แขง็ 2555” หากไมต่อ้งการใหง้บประมาณตกไป จะตอ้งเปลีย่นแปลง

แผนงาน/โครงการใหม ่ โดยจะต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการกลั่นกรอง

และบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พิจารณา 

กอ่นเสนอขออนมุตัติอ่คณะรฐัมนตร ีสง่ผลใหเ้กดิความลา่ชา้ในการปฏบิตังิาน

และอาจเบิกจ่ายได้ไม่ทันภายในปีงบประมาณ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

  2.4 จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้รับโอนงบประมาณล่าช้า ซึ่งส่ง 

ผลกระทบเป็นอย่างมากต่อแผนงาน/โครงการ ที่มีกำหนดเวลาค่อนข้าง

แน่นอน เช่น การจัดกิจกรรมหรือเทศกาลท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งมี

กำหนดปฏทินิวนัเวลาการจดักจิกรรมทีแ่นน่อนในแตล่ะป ี เมือ่งบประมาณ

จัดสรรล่าช้าไม่ทันกับช่วงเวลาของการจัดงาน ทำให้จังหวัดต้องไปใช้ 

งบประมาณจากแหล่งอื่น เช่น งบประมาณของ อปท. หรืองบประมาณ

อื่นๆ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เช่น ขุดลอกคูคลอง ซึ่งจำเป็นต้อง

ดำเนนิการในชว่งฤดแูลง้ หากลา่ชา้ออกไปจะเกดิอปุสรรคในการดำเนนิงาน 
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  2.5 แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเกิดจากความต้องการ 

ของประชาชนในจังหวัด แต่แนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดทำแผน

ปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ ก.น.จ. กำหนด ทำให้

จังหวัดไม่สามารถเสนอขอแผนงาน/โครงการ ที่เป็นความต้องการของ

ประชาชน เพื่อจัดทำเป็นคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้  

เช่น แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการขุดลอกคลอง และบางพื้นที่

มคีวามจำเปน็ตอ้งไดร้บัการพฒันาแหลง่นำ้ตามสภาพปญัหาทีเ่กดิในพืน้ที่ 

เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถทำการเกษตร และประกอบอาชพีในการดำรงชวีติ

ได้อย่างปกติสุข แต่การที่จังหวัดไม่สามารถของบประมาณของจังหวัด

และกลุ่มจังหวัดเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์ 

ในการพัฒนาแหล่งน้ำหรือขุดลอกคูคลองได้ อาจทำให้การแก้ไขปัญหา

ในพื้นที่ตามความต้องการของประชาชนไม่ทั่วถึงและครอบคลุมในทุก

พื้นที่ 

  2.6 การอนุมัติงบประมาณจากโครงการเงินกู้ ภายใต้ “แผน

ปฏบิตักิารไทยเขม้แขง็ 2555” ประเภทโครงการขดุสระนำ้ สำนกังบประมาณ

ได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการโดยให้ราษฎรร่วมสมทบแห่งละ 2,500 บาท 

ตามหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน ทำให้เกิดปัญหากับจังหวัด กรณี

ราษฎรอาจกล่าวหาว่าส่วนราชการทุจริตเรียกเก็บเงินจากราษฎร หรือหาก

ไม่ดำเนินการดังกล่าวก็จะประสบปัญหางบประมาณไม่เพียงพอต่อการ

ดำเนินการ 
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      2.7 สำนักงานจังหวัดบางจังหวัด มีอัตรากำลังระดับปฏิบัติน้อย  

โดยเฉพาะกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ซึ่งรับผิดชอบงานในเชิง

วิชาการ และสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) มีอัตรา

กำลังระดับปฏิบัติน้อย ไม่สอดรับกับปริมาณงานซึ่งในปัจจุบันมีเพิ่ม 

มากขึ้นเรื่อยๆ   

   2.8 เจ้าหน้าที่ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ยังขาดความรู้และทักษะ

ในการเขียนแผนงาน/โครงการ ให้มีคุณภาพ ทำให้รายละเอียดโครงการ 

ไม่ชัดเจน เหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ไม่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน 

ส่งผลต่อการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ ของ อ.ก.น.จ.  
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  2.9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ 

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 29 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า 

ให้สำนักงบประมาณแจ้งการจัดสรรงบประมาณจังหวัดให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงบประมาณได้รับ

แผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ้า่ยเงนิจากหนว่ยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง

แต่ข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ การแจ้งการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตาม

ระยะเวลาทีก่ำหนดไว ้ทำใหจ้งัหวดัขาดความมัน่ใจทีจ่ะดำเนนิการในขัน้ตอน 

การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างไว้ล่วงหน้า เนื่องจากเกรงว่าหากได้รับ

จัดสรรงบประมาณต่ำกว่าวงเงินที่เสนอไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

และไม่เพียงพอกับยอดเงินที่ประกวดราคาได้ จะทำให้ผู้รับจ้างปฏิเสธที่จะ

รับงานและไม่ลงนามในสัญญาจ้าง 

  2.10  สว่นราชการตา่งๆ ไมแ่จง้ขอ้มลูการไดร้บัจดัสรรงบประมาณ

ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ทราบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทำให้

การขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงแผนงาน/โครงการ ทีม่คีวามซำ้ซอ้นกนั ดำเนนิการ

ได้ล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการดำเนินแผนงาน/โครงการ 

  2.11  แผนงาน/โครงการเกดิความซำ้ซอ้น เนือ่งจากปฏทินิการจดัทำ

งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และกระทรวง กรม อยู่ในห้วงเวลา

เดียวกัน ทำให้การจัดทำคำของบประมาณของแต่ละฝ่ายไม่ทราบข้อมูล

ซึ่งกันและกัน เป็นผลทำให้เกิดความซ้ำซ้อนของแผนงาน/โครงการ หากมี

การกำหนดช่วงเวลาของการจัดทำคำของบประมาณให้เหลื่อมกัน  

พร้อมกำหนดให้กระทรวง/กรม ได้นำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
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ไปพิจารณาประกอบการจัดทำคำของบประมาณของกระทรวง/กรม  

และแจง้แผนงาน/โครงการ พรอ้มกรอบงบประมาณใหจ้งัหวดั/กลุม่จงัหวดั

ทราบก่อน ทั้งนี้ เพื่อนำงบประมาณจังหวัดไปเป็นงบต่อยอดโครงการที่มา

จากส่วนกลาง และท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

	 3.	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของผู้ตรวจราชการสำนักนายก

รัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

     จากผลการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและปัญหา

อุปสรรคดังกล่าวข้างต้น ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อเสนอแนะที่เห็นควรเสนอให้ ก.น.จ.  

รับไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 

 
 3.1
 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/



กลุ่มจังหวัด
 ได้กำหนดให้โครงร่างของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
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ประกอบด้วย
 1)
 สภาพทั่วไปของจังหวัด
 :
 ข้อมูลการปกครองประชากร


โครงสร้างพื้นฐาน
 2)
 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
 สังคม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
 และ
 3)
 ยุทธศาสตร์



การพัฒนาจังหวัด
 :
 วิสัยทัศน์
 ประเด็นยุทธศาสตร์
 เป้าประสงค์
 ตัวชี้วัด

และค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
บัญชีรายการชุดโครงการ




  ในการนี ้ เพือ่ใหแ้ผนพฒันาจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั เปน็แผนทีก่ำหนด 

กรอบทิศทางการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน

ทุกมิติและเป็นรูปธรรม และเป็นค่าเป้าหมายในการติดตามประเมินผล  

รวมทั้งเพื่อให้ราชการส่วนกลางใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำ

แผนงาน/โครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด ดังนั้น จึงควรกำหนดโครงร่างของแผนพัฒนาจังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัดเพิ่มเติม โดยต้องระบุถึงข้อมูลเชิงสถิติที่สำคัญในพื้นที่  

เช่น ข้อมูลจำนวนป่าไม้ ข้อมูลคุณภาพของเด็กนักเรียนแต่ละระดับชั้น  

โดยเฉพาะกลุม่ทีม่ผีลการเรยีนตำ่ และระบทุศิทางหรอืนโยบายการพฒันา

ในมิติที่สำคัญทุกด้านในพื้นที่ อาทิ ด้านการศึกษา ด้านชลประทาน  

ด้านสาธารณสุข ด้านการท่องเที่ยว ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านป่าไม้  

ด้านอุตสาหกรรม และด้านพาณิชยกรรม ฯลฯ ซึ่งมีข้อมูลเชิงสถิติ  

เป็นข้อมูลอา้งอิงประกอบการกำหนดทศิทางหรือนโยบายการพฒันาทีเ่ป็น

รูปธรรมได้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับความจำเป็นและสภาพการณ์จริง  

รวมทั้งเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการดำเนินการ  ทั้งนี้ ทิศทางหรือ

นโยบายการพัฒนาแต่ละด้าน จะต้องระบุถึงปัญหาสำคัญ เป้าหมาย  

วิธีการ และระยะเวลา ที่จะดำเนินการให้สำเร็จ     
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  3.2
 เนือ่งจากทีผ่า่นมา
จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั
 ไมม่โีอกาสไดเ้ขา้รว่ม

การประชุมพิจารณา
กลั่นกรอง
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปขีองจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั
ของคณะอนกุรรมการนโยบายการบรหิาร

งานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
 (อ.ก.น.จ.)
 ด้านแผนและ



ด้านงบประมาณ
 เพื่อชี้แจงเหตุผลความจำเป็นของแผนงาน/โครงการ


ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยตรง
 จึงอาจทำให้
 อ.ก.น.จ.




ไม่พิจารณาอนุมัติบางแผนงาน/โครงการ
 เนื่องจากรายละเอียดโครงการ



ที่เป็นเอกสารไม่มีความชัดเจนเพียงพอ
ทั้งที่ข้อเท็จจริงแล้วเป็นแผนงาน/

โครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณากลั่นกรอง 

แผนงาน/โครงการ ของ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ ได้รับ

ทราบข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจนมากขึ้น จึงเห็นควรให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  

ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียด เหตุผลความจำเป็น

ของโครงการ/แผนงาน ที่เกิดจากความจำเป็นของพื้นที่ และความต้องการ

ของประชาชน นอกจากนี้ เพื่อให้จังหวัดได้รับรู้ และเข้าใจกรอบแนวทาง

การพิจารณาของ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ พร้อมรับ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในปีต่อไป 
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   3.3 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้จังหวัดมีขีดสมรรถนะที่สูงขึ้น

ในการปฏบิตังิานเชงิพืน้ที ่(Area Approach) หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

กับการกำหนดนโยบายการบริหารการพัฒนาประเทศ ได้แก่ สำนัก 

งบประมาณ (สงป.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ควรเป็นที่ปรึกษาให้กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

อย่างใกล้ชิด เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการทั้งด้านงบประมาณ และ

ด้านการศึกษาวิเคราะห์บริบทการพัฒนาประเทศในภาพรวม ข้อมูล 

การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพ 

การพฒันารายสาขาทีส่ำคญั เพือ่นำไปใชใ้นการวางแผนการพฒันาจงัหวดั/

กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ดังนั้น จึงควรกำหนดให้มีผู้แทน สงป. และ สศช. ร่วมในคณะกรรมการ

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และในคณะกรรมการบริหาร

งานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ตามมาตรา 10 แห่งพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

พ.ศ. 2551 (ซึ่งปัจจุบันไม่ได้กำหนดไว้)   
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  3.4 กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ไว้ว่า “ทรัพย์สินที่ได้

มาจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ให้สำนักงานจังหวัด

บันทึกเป็นสินทรัพย์ของจังหวัดซึ่งเป็นส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ”  

(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.3/ว 115 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2551) 

และกำหนดให้ “ทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

กลุม่จงัหวดั ใหจ้งัหวดัซึง่เปน็ผูเ้บกิแทน บนัทกึเปน็สนิทรพัยข์องกลุม่จงัหวดั

ซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณ” (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.3/ว 17 

ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553) จากข้อกำหนดดังกล่าว ได้กำหนดถึงวิธีการ 

ไดม้าซึง่ทรพัยส์นิ แตม่ไิดก้ำหนดถงึการบรหิารจดัการทรพัยส์นิ โดยเฉพาะ

ในระดับกลุ่มจังหวัด จึงส่งผลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการซึ่งใน 

ข้อเท็จจริงเป็นหน่วยงานที่ใช้และดูแลทรัพย์สินนั้น ไม่อาจตั้งงบประมาณ

ในการดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินจากหน่วยงานต้นสังกัดได้   

  ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการ

ทรัพย์สินที่ ได้มาจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด จึงเห็นควรเสนอให้ ก.น.จ. มีประกาศกำหนดให้จังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด สามารถโอนทรัพย์สินให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

หรือหน่วยงานอื่นได้ตามความเหมาะสม เพื่อความคล่องตัวในการบริหาร

จัดการทรัพย์สิน 










