
แผนพัฒนาจังหวัดแนวใหม  : จุดเปลี่ยนการบริหารราชการแผนดินของไทย 
สํานกัตรวจราชการและเรือ่งราวรองทกุข สป.มท. 

 ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงมีผล 

บังคับใชเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๐ 

ไดกลาวถึงเหตุผลความจําเปนที่ตองมี

การปรับปรุงระบบการบริหารราชการใน

ราชการบริหารสวนภูมิภาคใหสอดคลอง 

กับนโยบายของรัฐบาลที่มุงเนนการจัด 

องคกรภาครั ฐใหสอดคลองกับทิศ 

ทางการนําพาประเทศไปสูการพัฒนาที 

 ยั่งยืน และเพ่ือใหการบริหารงานแบบ 

บูรณาการในจังหวัดบรรลุผล  โดยใหมี 

 ีการปรับปรุงอํานาจการดําเนินการของ 

จังหวัด การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 

และการจัดทํางบประมาณของจังหวัดใหเหมาะสมยิ่งขึ้น   

  ประเด็นจุดเปล่ียนสําคัญที่เห็นไดชัดเจนในการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารราชการ 

ภูมิภาคคือ  การปรับปรุงการบริหารงานจังหวัด/กลุมจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อรองรับการ 

เปล่ียนแปลง ไดแก 

 การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
            ๑. ใหมีการบูรณาการทุกภาคสวนในพ้ืนที่ ทั้งที่เปนราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหาร 

สวนกลาง องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และ 

แผนปฏิบัติราชการประจําป ใหเปนไปดวยความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของประชาชน 

ตลอดจนสภาพปญหาในพื้นที่ โดย 

     ๑.๑  ยึดหลักการรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา และรวมรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้น รวมทั้งเปด 

โอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการดําเนินแผนงานและโครงการตั้งแต 

เริ่มตน โดยเนนระบบการประชาพิจารณ และเปดเผยขอมูลขาวสาร จัดระบบรับแจงขอมูลขาวสารจาก

ประชาชน 

     ๑.๒ สงเสริม ผลักดันใหเกิดความรวมมือในการทํางาน การประสานกันระหวางหนวยงานภาครัฐ 

 ภาคเอกชน และองคกรประชาชน ในลักษณะการบริหารงานในรูปแบบเครือขาย 
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     ๑.๓ บูรณาการทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรของหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวน 

ทองถิ่น และภาคธุรกิจเอกชน ใหสัมพันธและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด โดย 

งบประมาณจังหวัดจะเปนการบูรณาการงบประมาณที่จังหวัดขอตั้ง รวมกับงบลงทุนของกระทรวง ทบวง กรม  

งบอุดหนุนเฉพาะกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการลงทุนรวมจากภาคเอกชน เพื่อประโยชนในการ 

จัดระบบการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลอง เชื่อมโยงและสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด 

และแผนพัฒนากลุมจังหวัดใหบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

 ๒. ใหจังหวัดริเร่ิมเพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ โดยนําปญหาและความตองการของประชาชนมา

กําหนดเปนแนวทางริเริ่ม เพื่อแกไขปญหาและพัฒนาในพ้ืนที่ใหสอดคลองกับศักยภาพของตนเอง โดย 

     ๒.๑ สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทในการดําเนินกิจกรรม โดยคํานึงถึงความ 

จําเปนและความเหมาะสมตามศักยภาพของทองถิ่น รวมทั้งความตองการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจน 

ขยายการใหบริการที่ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เชื่อมโยงและบูรณาการกับแผนชุมชน

และแผนพัฒนาระดับตาง ๆ ในพื้นที่ 

     ๒.๒ สนับสนุนการสรางกลไกการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และประชาชนสามารถเขาถึง 

ขอมูลขาวสารและบริการของทางราชการไดโดยสะดวก เปนธรรม และตรงตามความตองการ ทั้งนี้ การรับฟง 

ความคิดเห็นและความตองการของประชาชนควรจะเปนไปในลักษณะที่เปดกวาง เพื่อใหการดําเนินการมี 

ความคลองตัว และคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละพื้นที่ 

    การบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
 ๑. ใหกลุมจังหวัดริเริ่มเพ่ือแกไขปญหา

และพัฒนาพื้นที่ โดยนําปญหาและความตองการ 

ของประชาชน มากําหนดเปนแนวทาง  ริเริ่ม เพ่ือ

แกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ใหสอดคลองกับ

ศักยภาพของกลุมจังหวัดและยุทธศาสตรการ

พัฒนาภาค 

 ๒. เพื่อใหการบริหารจัดการของกลุม 

จังหวัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหผูวาราชการ 

จังหวัด ผูทําหนาที่หัวหนากลุมจังหวัด มีหนาที่ ดังนี้ 

     ๒.๑ ประสาน เรงรัด ติดตามการดําเนินงานของผูวาราชการจังหวัดในสวนที่เกี่ยวของกับแผนพัฒนา 

กลุมจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด โดยผานชองทางการดําเนินงานของสํานักบริหาร

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 
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     ๒.๒ บูรณาการในการแกไขปญหาที่มีอยูในกลุมจังหวัด โดยประสานเชื่อมโยงการดําเนินการกับ 

ผูวาราชการจังหวัด สวนราชการตาง ๆ ตลอดจนภาคีการพัฒนาตาง ๆ ที่มีอยูในกลุมจังหวัดนั้น ๆ โดยคํานึงถึง 

การมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหาตาง ๆ ที่มีอยู 

     ๒.๓ รายงานสภาพปญหาที่มีอยูในกลุมจังหวัด ซึ่งเปนประเด็นปญหาที่กลุมจังหวัดไมสามารถ 

แกไขไดโดยลําพัง เพ่ือขอรับขอวินิจฉัยสั่งการ และแกไขปญหาจากรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจํา 

สํานักนายกรัฐมนตรี ผูได รับมอบหมายใหกํากับ  และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 

ในเขตพื้นที่ตรวจราชการนั้น ๆ ตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการกํากับและติดตามการปฏิบัติ 

ราชการในภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  ๓. เพื่อใหการปฏิบัติงานของกลุมจังหวัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลสัมฤทธิ์ ให 

กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด (Office of Strategy Management : OSM) 

 เปนหนวยงานขนาดเล็กที่มีความคลองตัวสูง 

และมีระบบการบริหารที่แยกจากสํานักงาน

จังหวัด โดย 

     ๓.๑ ใหมีบทบาทในการเชื่อมโยง

และขับ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร กลุ ม จั งหวั ด 

ถายทอดเปาหมายระดับกลุมจังหวัดไปสู 

เปาหมายในระดับจังหวัด ริเริ่มใหมีการ 

ทบทวนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด  พรอมทั้ง 

ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง สงเสริมการ 

ส่ือสาร การแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ

เกี่ยวกับการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ บริหารการวัดผลการดําเนินงาน และบูรณาการแผนงาน โครงการ  

งบประมาณ และบุคลากรของกลุมจังหวัด 

     ๓.๒ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดอาจใชวิธีการ จัดจางที่ปรึกษาจากสถาบันการศึกษา 

มหาวิทยาลัย หรือบริษัทที่ปรึกษาที่มีองคความรู แนวคิด เทคนิคใหม ๆ มาดําเนินงานใหเกิดผลลัพธตามความ 

ตองการของกลุมจังหวัด 

 ๔. ใหสวนราชการในพื้นที่กลุมจังหวัด สนับสนุนบุคลากรมาชวยปฏิบัติงานในสํานักบริหารยุทธศาสตร 

กลุมจังหวัด ตามที่ผูวาราชการจังหวัด ผูทําหนาที่หัวหนากลุมจังหวัดรองขอ 

 สําหรับประเด็นจุดเปล่ียนอีกประการหนึ่งคือเรื่อง “การวางแผนจังหวัด” โดยมาตรา ๗ วรรคสอง 

กําหนดไววา  “เพ่ือประโยชนในการบริหารแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุมจังหวัด ใหจังหวัดหรือกลุมจังหวัด 
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ยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีนี้ 

ใหถือวาจังหวัดหรือกลุมจังหวัดเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ” 

 ขอกําหนดดังกลาว สะทอนเจตนารมณที่ตองการเห็นความเขมแข็งของจังหวัด/กลุมจังหวัด ซ่ึง 

นอกจากจะเปนผูกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ดวยตนเองแลว ยังเปนการสนับสนุนสงเสริมใหจังหวัด/กลุม 

จังหวัดสามารถเสนอขอจัดตั้ งงบประมาณเพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ ใหสอดคลอง 

กับแนวทางที่กําหนดไวไดเอง  

        ตามมาตรา ๕๓/๑ ไดบัญญัติไว ใหจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและของประชาชนในทองถิ่น  ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง   

ให ผู ว า ราชการจั งหวัดจัดใหมีการประชุม

ปรึกษาหารือรวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการ 

ที่มีสถานที่ทําการอยูในจังหวัดไมวาจะเปน 

ราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือราชการบริหาร

สวนกลางและผูบ ริหารองคกรสวนทองถิ่น 

ทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้งผูแทนภาคประชาสังคม

และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน  

 การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดวรรคหนึ่ง 

จํานวนและวิธีการสรรหาผูแทนภาคประชาสังคม  

และผูแทนภาคธุรกิจตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  

 เมื่อประกาศใชแผนพัฒนาจังหวัดแลว การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และการดําเนินกิจการของสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระทําในพ้ืนที่จังหวัดตองสอดคลอง 

กับแผนพัฒนาจังหวัด ดังกลาว  

 ขอกําหนดดังกลาวสะทอนหลักการสําคัญ ๒ ประการคือ ๑) การบริหารการพัฒนาในลักษณะยึดพื้นที่ 

เปนหลักในการพัฒนา เพ่ือกระจายการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ําของความเจริญเติบโตระหวางพื้นที่ตางๆ 

ในประเทศ แบงเปน ๑๘ กลุมจังหวัด และ ๗๕ จังหวัด โดยตองการใหพื้นที่มีตําแหนงในการพัฒนาที่ชัดเจน  

และผานการเห็นชอบรวมกันทุกฝาย เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและรวมมือรวมใจ  ๒) การปกครองที่เนนการมีสวน 

รวมของภาคสวนตางๆ ที่มีการจัดการความสัมพันธแนวดิ่งระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น โดย 

แบงหนาที่กันทําตามแตละยุทธศาสตร ลดความซ้ําซอนของการใชงบประมาณแผนดิน หรือระดมทรัพยากร 

เขามาใชรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุมคา เกิดประโยชนสูงสุดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร พรอม 



  ๕

กับการจัดการความสัมพันธแนวนอนระหวางภาครัฐและสวนอื่นในสังคม ในการประสานการลงทุนภาคเอกชน  

และเชื่อมโยงเขากับแผนชุมชน โดยกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูประสานเชื่อมโยงฝายตางๆเขาดวยกัน  

 นอกจากนั้น   ยังมุงเนนใหผูวาราชการจังหวัดเปนเจาภาพในการบูรณาการเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา 

จังหวัด โดยมีภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนในจังหวัด โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนเขามามี 

สวนรวมในกระบวนการวางแผนและจัดทําแผนอยางกวางขวางและทั่วถึง ซ่ึงจะทําใหแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม 

จังหวัดไดรับการยอมรับและการสนับสนุนจากทุกภาคสวนในพื้นที่ เปนมิติใหมของการวางแผนและการจัดทํา 

แผนพัฒนาจังหวัดที่แตกตางจากเดิมที่การกําหนดทิศทาง เปาหมาย และรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ 

ถูกกําหนดจากภาครัฐในลักษณะ “การกําหนดโดยสวนบน”  (Top Down Planning) ไปสูการวางแผนและการ 

จัดทําแผนโดยนําปญหาและความตองการของประชาชนมาวิเคราะหและพิจารณากําหนดเปนแนวทางการ 

พัฒนาเพ่ือแกไขปญหาใหตรงกับความตองการของประชาชนและสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่  หรือกลาว 

อีกนัยหนึ่ง คือเปนการจัดทําแผนจากการนําความตองการของสวนลางไปดําเนินการ (Bottom Up Planning) 

ทั้งนี้ แผนพัฒนาจังหวัดแนวใหมนี้จะเปนแผนแมบทใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในพื้นที่จังหวัด

นําไปใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ทําใหกระบวนการพัฒนามีความสอดคลองกันและเกิด

เอกภาพในเชิงนโยบาย ดังนั้น จากนี้เปนตนไปแผนพัฒนาจังหวัดจะมีบทบาทที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาโดยรวม

ของจังหวัด ซ่ึงสวนราชการ หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ  ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดจะตอง

นําไปใชเปนกรอบหรือแนวทางดําเนินงานใหสอดคลองกับแผนดังกลาว  

 จุดเปลี่ยนแปลงประการที่สาม คือ การกําหนดใหมีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปของกลุมจังหวัด และการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัด  โดยกําหนดไวในมาตรา ๓๔   

แหงพระราชกฤษฏีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  ซ่ึงกําหนดวา  

“เพ่ือใหการบรหิารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการสัมฤทธิ์ผล ใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี

และผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาที่เรงรัดติดตามและประเมินผลการดําเนินการตาม

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปของกลุมจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุมจังหวัด ใหผูตรวจราชการ 

สํานักนายกรัฐมนตรีและผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรายงานผลการติดตามและประเมินผลตามวรรค 

หนึ่งตอคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) อยางนอยปละ 

สองครั้ง”  

 นับไดวาเปนครั้งแรกของการบริหารราชการที่มีการกําหนดใหมีระบบการติดตามประเมินผลการ 

ดําเนินงานในภูมิภาค (จังหวัด) ซึ่งตองดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย โดยใชกลไกของ 



  ๖ 

ระบบการตรวจราชการของสวนราชการที่สําคัญถึงสองหนวยคือสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย 

เปนผูติดตามประเมินผลและรายงานตอ ก.น.จ. และการติดตามประเมินผลดังกลาวไดถูกกําหนดใหเปน 

ตัวชี้วัดรวม (Joint KPI) ของสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะวัดผลความสําเร็จดวยจํานวน 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายจากการติดตามประเมนิผลที่ ก.น.จ. สามารถนําไปใชประโยชนไดรอยละ ๑๐๐ 

            ทั้งนี้ ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดตรวจติดตาม

ประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดฯ ซ่ึงเปนการตรวจตรวจติดตามในรอบที่ ๑ ในชวงเดือน

มีนาคม - เมษายน ๒๕๕๓ และไดมีการจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลการดําเนินการตาม

แผนพัฒนาจังหวัดฯ เพื่อเสนอตอ ก.น.จ. ตามที่กําหนด

ไวในมาตรา ๓๔ ดังกลาว 

 โดยที่กระทรวงมหาดไทยมีระบบการตรวจ

ราชการที่มีมาอยางยาวนานและเปนตนแบบการตรวจ

ร า ช ก า ร ตั้ ง แ ต เ มื่ อ ค รั้ ง อ ง ค ป ฐ ม เ ส น า บ ดี

กระทรวงมหาดไทยกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ได 

เดินทางไปตรวจราชการตามหัวเมือง มณฑลตางๆ เพ่ือ 

การบริหารราชการ รวมทั้งสดับตรับฟงขอราชการ และ 

ทุ ก ข สุ ข ข อ ง ร าษฎร   นั บ แต บั ดนั้ น เ ป น ต น ม า 

กระทรวงมหาดไทยก็ไดมีการพัฒนาการตรวจราชการจนถึงปจจุบันมีผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รวม  

๑๒  ท า น รั บ ผิ ด ชอบ  ร ว ม  ๑๘ เ ขตต ร ว จ ร า ชก า ร (๗๕ จั ง ห วั ด /๑๘  กลุ ม จั ง ห วั ด ) ซ่ึ ง เ ป น ผู มี 

ประสบการณมีภูมิรูในการบริหารงานทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นเปนอยางดี โดยยึดกฎหมาย 

หลักคือพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ไดแก หลัก 

ธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลัก 

ความสํานึกรับผิดชอบ และหลักความคุมคา มาประยุกตใชกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

(PMQA) และนอกจากนี้ยังไดนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนกลไกในการตรวจติดตามและ 

ประเมินผล จึงสามารถใหขอเสนอแนะแกจังหวัด(หนวยรับตรวจ)ไดอยางตรงประเด็นและชัดเจน เพื่อชวย 

สนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารงานของจังหวัดใหบรรลุตามวัตถุประสงคอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ  

รวมทั้งยังสะทอนปญหาแนวทางแกไขใหกับหนวยนโยบายเพื่อรับไปพิจารณาดําเนินการตอไป  นับไดวาเปน 

จุดเปลี่ยนที่สําคัญประการหนึ่ง ซึ่งในอนาคตก็คงตองปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

และตอเนื่องตลอดไป แตทั้งนี้ก็เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคงขององคกรและเพื่อประโยชนสูงสุดของ 

ประชาชน 
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 จึงนับไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญในการบริหารราชการแผนดินของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การเปนจุดเชื่อมโยงสําคัญที่กอใหเกิดการปรับเปล่ียนกระบวนทัศนและวัฒนธรรมการทํางานการวางแผนและ

การจัดทําแผนรวมกันของหนวยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัด ที่แตเดิมดําเนินการตามภารกิจของตนเอง การ

วางแผนและจัดทาํแผนจึงทําแบบแยกสวน ขาดการมองภาพการพัฒนาแบบองครวม การเสนอของบประมาณ

ก็เพ่ือสนับสนุนภารกิจของหนวยงานของตนเองเปนสวนใหญ  แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนการหลอมรวม 

ความตางใหเปนหนึ่งเดียวกัน  ซ่ึงอาจตองใชเวลาและเทคนิควิธีท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรมการ 

ทํางานแบบมีสวนรวม และความเปนไปในทิศทางเดียวกัน (Alignment) ของทุกภาคสวนในจังหวัด  

 
     ผลการตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด   
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด  และการบริหารงบประมาณของจังหวัด/กลุม 
จังหวัด คร้ังที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และ 
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
 
 การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด  เปนกลไกสําคัญ

ประการหนึ่งที่จะผลักดันใหการขับเคล่ือนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเปนไปอยางสัมฤทธิ์ผล   

ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผูตรวจ

ราชการกระทรวงมหาดไทยจึงไดรวมกันวาง

ระบบการติดตามและประเมินผลฯ โดยมุงเนน

การติดตามและประเมินผลใน ๔ สวน คือ  ๑) 

การติดตามเปาหมายการดําเนินงาน  ไดแก  

การใชจายงบประมาณของแผนงาน/โครงการ  

ความกาวหนาของกิจกรรมตามแผนงาน /

โครงการ  และผลผลิตที่ทําไดจริงเปรียบเทียบ 

กับแผน   ๒ )  การประเมินผลที่ ได รับของ 

แผนงาน/โครงการ  ไดแก ประโยชนที่ไดรับจากแผนงาน/โครงการ  และความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย   

๓) การประเมินผลกระทบของแผนงาน/โครงการ ไดแก ผลกระทบตอประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และ 

ส่ิงแวดลอม  ๔) การประเมินการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ  ไดแก หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวน 

ทองถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน  และประชาชน    

 ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ไดตรวจติดตามและ 

ประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) แผนปฏิบัติราชการ



  ๘

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของจังหวัดและกลุมจังหวัด และการบริหารงบประมาณของจังหวัดและ 

กลุมจังหวัด คร้ังที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  พรอมกันนี้ที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน   

และประชาชนในพื้นที่  ไดมีบทบาทในการเขารวมใหขอสังเกตและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการ 

ดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดฯ ดวย   โดยสรุปผลการตรวจติดตามและผลการประเมินฯ   

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ไดดังนี้ 
 ๑. การประเมินผลการดําเนินงาน 
     ๑.๑ ดานการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
           ๑.๑.๑ การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของ 
จังหวัด/กลุมจังหวัด   

จังหวัด/กลุมจังหวัด ไดรับอนุมัติงบประมาณเพ่ือดําเนินแผนงาน/โครงการ ตาม 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของจังหวัด/กลุมจังหวัด  ในวงเงิน ๑๗,๙๘๗.๙๕ ลานบาท

ประกอบดวย 

 (๑) งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  วงเงิน ๓,๓๐๐ ลานบาท 

มียอดการเบิกจายงบประมาณ  ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓  จํานวน ๔๖๗.๑๙ ลานบาท คิดเปนรอยละ  

๑๔.๑๖ จังหวัดที่มีการเบิกจายสูงสุด ไดแก  จังหวัดสระบุรี  คิดเปนรอยละ ๖๓.๒๕  และจังหวัดที่ยังไมมีการ 

เบิกจาย ไดแก จังหวัดพัทลุง และนาน 

 (๒) โครงการเงินกู ภายใต “แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕” วงเงิน ๑๔,๖๘๗.๙๕ 

ลานบาท ขณะตรวจติดตามยังไมมียอดการ

เบิกจายงบประมาณ เนื่องจากอยูระหวาง

จั งหวั ด /กลุ ม จั งหวั ด เสนอรายละ เอี ยด 

แผนงาน /โครงการ  เ พ่ือขอรับการจัดสรร 

งบประมาณจากสํานักงบประมาณ   

 สาเหตุ ที่ทําใหการดําเนินแผนงาน/

โครงการ ลาชา  และยอดเบิกจายงบประมาณ 

คอนขางนอย เนื่องจากจังหวัด/กลุมจังหวัด  

ไดรับการจัดสรรงบประมาณลาชาออกไป 

จนถึงในชวงไตรมาสที่ ๒ ของปงบประมาณ   

รวมทั้งบางแผนงาน/โครงการ ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณมีความซ้ําซอนกับแผนงาน/โครงการ ของสวน 

ราชการสวนกลาง/อปท.  หรือตองมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปลีกยอยของแผนงาน/โครงการ ทําใหจังหวัด/ 

กลุมจังหวัด ตองเสนอเร่ืองการขอแกไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ ตอ ก.น.จ. หรือคณะกรรมการ 



  ๙

กลั่นกรองและบริหารโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕  พิจารณา แตอยางไรก็ตาม จังหวัด/ 

กลุมจังหวัด สวนใหญ ไดมีการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ 

ที่แกไขเพ่ิมเติม  ไวเปนการลวงหนา ไดแก  การเตรียมการเพื่อจัดซื้อจัดจาง การจัดหาผูรับจาง และเมื่อไดรับ 

การจัดสรรงบประมาณแลว  ก็สามารถลงนามในสัญญาเพื่อดําเนินแผนงาน/โครงการไดทันที  ในชั้นนี้  ถือได 

วาจังหวัด/กลุมจังหวัด  สามารถบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได 

คอนขางดีในระดับหนึ่ง  แมกระบวนการในการจัดสรรงบประมาณจะลาชา  ทั้งนี้ หากจังหวัด/กลุมจังหวัด  ไดมี 

การเรงรัดการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ใหเร็วขึ้น  ก็จะทําใหการดําเนินการแผนงาน/โครงการ และการ 

เบิกจายงบประมาณแลวเสร็จไดทันภายในปงบประมาณ 
  ๑.๑.๒ การเตรียมความพรอมของบุคลากรของจังหวัดเพ่ือรองรับการจัดทํา 
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําป  และการจัดทําคําของงบประมาณจังหวัด/กลุม 
จังหวัด  พบวา มีการดําเนินงานในระดับปานกลาง  โดยสวนราชการสวนกลางและจังหวัดไดมีการจัดประชุม/ 

สัมมนา /ฝกอบรม เพ่ือช้ีแจงแนวทาง /ขั้นตอน /

กระบวนการ การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม 

จังหวัด และการจัดทําคําของบประมาณจังหวัด/ 

กลุมจังหวัด  แกบุคลากรของหนวยงานตางๆ ใน 

จังหวัด เพื่อสรางความรูความเขาใจรวมกัน  และมี

การแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการจัดทําแผน 

แตละดาน  อยางไรก็ตาม แมจะมีการจัดประชุม

ช้ีแจงทําความเขาใจจัดทําแผนและงบประมาณ

ใหกับเจาหนาที่ ท่ี เกี่ยวของ  แตยังไมสามารถ 

เพ่ิมทักษะ/สมรรถนะแกบุคลากรของหนวยงานในการจัดทําแผนไดอยางแทจริง  การถายทอดความรูของผูผาน 

การอบรมไปสูผูรวมปฏิบัติงานยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  ซ่ึงเห็นไดจากการเสนอโครงการยังคงนําโครงการ 

ปกติของหนวยงานมาบรรจุไวในแผนและนําไปจัดทําเปนคําของบประมาณ  รวมถึงความรูความเขาใจและ 

ทักษะในการเขียนโครงการยังไมมีความชัดเจนและถูกตองเทาที่ควร 
  ๑.๑.๓ การสรางบรรยากาศความรวมมือ การปรับทัศนคติ เพื่อเสริมสรางการทํางาน 
เชิงบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาคีการพัฒนาอื่นๆ  พบวา ภารกิจการจัดทํา 

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด และการจัดทําคําขอ 

งบประมาณจังหวัด/กลุมจังหวัด เปนจุดเชื่อมโยงใหเกิดการปรับทัศนคติ กระบวนทัศนทางความคิดและสราง 

บรรยากาศของการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมากขึ้น  โดยมี 



  ๑๐ 

สํานักงานจังหวัด/สํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดเปนหนวยงานหลักในการประสานการทํางาน 

รวมกัน  ดวยการเสริมสรางการเรียนรูการจัดทําแผนรวมกันระหวางสวนราชการ/หนวยงาน  องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมตางๆ ในพื้นที่   มีเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน 

ประเด็นการพัฒนาตางๆ ระหวางกัน  มีการตั้งทีมงานรับผิดชอบในแตละประเด็นยุทธศาสตรและการทํางาน 

เปนทีมตามกลุมภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย  มีการจัดประชุมรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาคธุรกิจ 

เอกชนเพื่อพิจารณาประเด็นการพัฒนาของภาคเอกชนที่สอดคลองและสามารถสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 

การพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัด  และการสรางระบบการติดตามประเมินผลภายในจังหวัด ตามตัวชี้วัดคํา 

รับรองการปฏิบัติราชการประจําป  เปนการเตรียมความพรอมและการแลกเปลี่ยนกระบวนทัศนการทํางานใน 

รูปแบบใหมที่เอ้ือตอการดําเนินงานเชิงบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธิ์รวมกัน  อยางไรก็ตาม  ยังคงพบวาในบาง 

จังหวัด/กลุมจังหวัด ภาคเอกชนบางสวนยังไมใหความรวมมือเทาที่ควร เนื่องจากไมทราบถึงผลประโยชน   

ผลกระทบที่ชัดเจนจากการเขารวมจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 
  ๑.๑.๔ บทบาทสํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด (The Office of Strategy  
Management : OSM)  กับการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุม 
จังหวัด และการจัดทําคําของบประมาณกลุมจังหวัด  โดยที่สํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดมี 

บทบาทเปนเจาภาพในการประสานเพื่อเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของกลุมจังหวัด   

รวมทั้งการถายทอดเปาหมายระดับกลุมจังหวัดไปสูเปาหมายระดับจังหวัด การบูรณาการแผนงาน/โครงการ  

และงบประมาณของกลุมจังหวัด  การบริหารการวัดผลการดําเนินงาน  สงเสริมการส่ือสาร การแลกเปลี่ยน 

ความรู ประสบการณ เกี่ยวกับการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ  และพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของ 

ประชาชนภายในกลุมจังหวัด  แตจากการตรวจ 

ติดตามพบวา   สํานักงานบริหารยุทธศาสตร 

กลุมจั งหวัดยังไมสามารถดํา เนินการตาม 

บทบาทที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ  

เนื่องจากเ พ่ิงเริ่ม จัดตั้ ง เ ม่ือป  พ .ศ .  ๒๕๕๑  

โดยกระทรวงมหาด ไทยไดมี คํ าสั่ ง จั ดตั้ ง 

สํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ใน ๑๘ 

กลุมจังหวัด เปนหนวยงานภายในสํานักงาน 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ยังไมมีกฎหมายรองรับ 

ทั้งดานโครงสรางอัตรากําลัง  อํานาจหนาที่ อยางเปนรูปธรรม  ทําใหการดําเนินงาน บุคลากร ทรัพยากร 

ทางการบริหารตางๆ  ตองขอรับการสนับสนุนจากสํานักงานจังหวัด  ประกอบกับการบริหารจัดการยุทธศาสตร 

กลุมจังหวัดจะตองดําเนินการโดยนักยุทธศาสตรมืออาชีพ  เพ่ือใหการดําเนินงานของกลุมจังหวัดสามารถ 



  ๑๑ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น จึงเปนขอเสนอแนะเชิง 

นโยบายตอ ก.น.จ.ใหกําหนดเปนนโยบายให ก.พ.ร.พิจารณาผลักดันโครงสรางของ OSM ใหมีความชัดเจน 

และมีอัตรากําลังประจําเพียงพอและใหมีผูทําหนาที่หัวหนาสํานักงาน OSM ที่ชัดเจน อยางไรก็ตาม สํานักงาน 

บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดไดดําเนินงานประสานการจัดทําแผนฯ และการจัดทําคําของบประมาณในป  

๒๕๕๓ อยางเต็มความสามารถ  และมีความพยายามที่จะใหจังหวัดในกลุมปรับกระบวนทัศนในการวางแผน 

รวมกัน  ใหรวมกันพิจารณาประเด็นยุทธศาสตรใหชัดเจน โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจและการลงทุนที่เพิ่ม 

ความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness) ใหมากขึ้น  สวนการพัฒนาดานสังคมและสิ่งแวดลอมใหเปน 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาระดับจังหวัด นอกจากนั้น  ไดมีการสงเสริมการเรียนรูและสรางความเขาใจ 

รวมกันที่จะพิจารณานําโครงการตามประเด็นการพัฒนาไปจัดทําคําของบประมาณไดอยางถูกตอง เชน  

โครงการพัฒนาระดับชาติ (Mega Project) โครงการพัฒนาระดับหนวยงาน (Function) โครงการพัฒนาระดับ 

กลุมจังหวัด (Cluster) และโครงการระดับพื้นที่ (Area)  ใหมีประสิทธิภาพและชัดเจนยิ่งขึ้น  
  ๑ .๑ .๕  การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนและการจัดทํา 

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปฯ พบวา 

จังหวัดมีการจัดทําระบบฐานขอมูลในรูป 

ข อ ง ข อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ  ( Provincial 

Operation Center : POC) เพ่ือใชในการ 

วางแผนและจัดทําแผน  และสนับสนุน 

ข อ มู ล ใ ห ผู บ ริ ห า ร ใ น ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด

(Executive Information System : EIS) 

ใชในการบริหารงานใหครบถวน ถูกตอง 

และทันเหตุการณมากขึ้นและควรจะมี 

การบูรณาการเชื่อมโยงฐานขอมูลทุกระดับเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล โดยขอมูลนั้นจะตองมีการปรับปรุงขอมูลให 

เปนปจจุบัน Real time ซึ่งรัฐบาลควรใหความสําคัญ สนับสนุนดานเทคโนโลยีการวางระบบ ในการนี้จังหวัด  

ไดมีการประสานงานใหสวนราชการ หนวยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  สนับสนุนขอมูล

และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน  

  ๑.๑.๖ การบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัสดุของกลุมจังหวัด  ตามที่ไดมีประกาศ ก.น.จ. 

เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการพัสดุและการจัดทํานิติกรรมสัญญาของกลุมจังหวัด ลงวันที่ ๑๙  

กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ขอ ๑ (๒)  กําหนดไววา  “โครงการที่ดําเนินการในพื้นที่คาบเกี่ยวกันตั้งแตสองจังหวัดขึ้นไป   

ใหหัวหนากลุมจังหวัดเจาของงบประมาณมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดซึ่งเปนศูนยปฏิบัติการของกลุม 



  ๑๒ 

จังหวัดดําเนินการแทนกลุมจังหวัดไดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไข 

เพิ่มเติม พบวา กรณีหนวยดําเนินการเปนหนวยงานภายในจังหวัดอ่ืนในกลุมจังหวัด  ซ่ึงมิไดเปนศูนย 

ปฏิบัติการของกลุมจังหวัด  จะประสบปญหา ความยุงยาก ความไมคลองตัว และความลาชาในการปฏิบัติงาน    
     ๑.๒ ดานการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ  
  ภาคีการพัฒนาตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ไดเขามามีบทบาทและมีสวน 

รวมในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด   

โดยเขารวมเปนคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานตางๆ ที่จังหวัดแตงตั้ง เชน ก.บ.จ./ก.บ.ก.คณะ 

อนุกรรมการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร (แตละดาน)คณะทํางานจัดทําวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร   

คณะทํางานยกรางแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปฯ คณะทํางานกลั่นกรอง 

แผนงาน/โครงการ  และทําหนาที่ประสานการจัดทําแผนของหนวยงานในสังกัดกระทรวงในระดับจังหวัด เปนตน   

 

      โดยหนวยงานภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในระดับมากขึ้น    

เนื่องมาจากหนวยงานภาครัฐมีบทบาทหนาที่โดยตรงตอการพัฒนาในระดับพื้นที่  และการจัดทําแผนงาน/ 

โครงการเพื่อเสนอของบประมาณ  สวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทหนาที่ในการนํายุทธศาสตรของ 

จังหวัด/อําเภอ  ไปเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  สําหรับภาคธุรกิจเอกชน 

เขามามีสวนรวมไมมากเทาที่ควร  เนื่องจากภาคธุรกิจเอกชนมีการจัดตั้งในรูปขององคกรอยางเปนทางการ 

เพียง ๒ องคกร  คือ หอการคาจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  ตอมาจึงมีองคกรที่ไมเปนทางการ  ไดแก  

ชมรมธนาคารพาณิชย  สมาคมโรงสี  สมาคมชาวไรออย  เริ่มเขามามีสวนรวมโดยการนําขอเสนอที่สอดคลอง 

กับแนวทางการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดเขาสูกระบวนการวางแผนและการจัดทําแผน ขณะที่องคกรภาค 

ประชาชนยังมีสวนรวมในกระบวนการวางแผนและจัดทําแผนไมมากนัก สําหรับการประชุมรับฟงความคิดเห็น 

ของทุกภาคสวนเปนเพียงการเขามารับรูวาจังหวัด/

กลุมจังหวัด ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม

จังหวัดแมจะมีประเด็นพิจารณาที่ควรปรับแกไขก็ 

จะไมอาจแกไขไดทนัตามกําหนดเวลา 
     ๑.๓ ดานการบูรณาการการทํางาน
ของภาคสวนตางๆ 
  ๑.๓.๑ จากการตรวจติดตาม

พบว า  แผน ง าน / โ ค ร ง ก า ร  ที่ ไ ด รั บ อ นุ มั ติ

งบประมาณใหดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของจังหวัด/กลุมจังหวัด มีความซ้ําซอนกับแผนงาน/โครงการ ของสวน 



  ๑๓ 

ราชการสวนกลาง/อปท.  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด และผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด  ยังขาดการบูรณาการ  แตละสวนราชการยังคิดแยกสวน  ขาดการประสาน 

การทํางานระหวางสวนกลาง  จังหวัด และ อปท. ซ่ึงสาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากการที่ปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติ 

ราชการประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด เปนชวงเวลาเดียวกันกับปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ 

สวนกลาง  และกอนการจัดทําแผนของทองถิ่น ทําใหแตละหนวยงานไมทราบขอมูลแผนงาน/โครงการ ของ 

หนวยงานอื่น   

 สําหรับการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนปฏิบั ติราชการประจําปของกลุมจังหวัด 

นั้น   พบวาแตละจั งหวัดใหความสําคัญกับการเสนอแผนงาน /โครงการของจั งหวัดตนเองและ 

ตองการใหงบประมาณลงในจังหวัดของตน การจัดทําแผนงาน/โครงการของกลุมจังหวัดเปนการ 

นําแผนงาน/โครงการ ของแตละจังหวัดที่มีวัตถุประสงคและผลสัมฤทธิ์คลายคลึงกันมารวมเปนแผนงาน/ 

โครงการ เดียวกัน  แตกิจกรรมเปนการแยกกันดําเนินการในแตละจังหวัดเพื่อใหบรรลุเปาหมายของแตละ 

จังหวัด  มากกวาการบูรณาการโครงการรวมกันในลักษณะโครงการรวมพัฒนา โครงการตามแผนพัฒนากลุม 

จังหวัดจึงขาดความเชื่อมโยงและเกื้อหนนุซึ่งกันและกันของกลุมจังหวัด   ซ่ึงไมสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐ 

ที่ตองการใหแผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด  เกิดจากการรวมกัน 

วิเคราะห วางแผน และจัดทําแผนงาน/โครงการของทุกจังหวัดในกลุมจังหวัดตั้งแตแรกเริ่มซ่ึงควรจะเชื่อมรอย 

กันอยางเปนระบบ  Value Chain Process  นอกจากนี้  เม่ือผลการสํารวจความตองการและสภาพปญหาของ 

ประชาชนแตละหมูบาน/ชุมชน เปนขอมูลที่สะทอนเฉพาะปญหาที่ตนเองประสบในระดับพ้ืนที่  และมักเปน 

ปญหาเกี่ยวกับโครงสรางพ้ืนฐาน (ถนน แหลงน้ํา) จึงไมมีลักษณะที่เอ้ือตอการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด   

ซ่ึงเปนแผนที่มุงเนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกลุม 

จังหวัด และนําไปสูการกระตุนใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสรางรายไดใหกลุมจังหวัด 

  ๑.๓.๒ การบูรณาการและการเชื่อมโยงแผนในระดับพ้ืนที่   โดยที่การพัฒนาจังหวัดใน 

ปจจุบัน  จะมีแผนพัฒนาหลายระดับดวยกัน  โดยแตละแผนจะอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการตางๆ   

ไดแก  แผนชุมชน อยูในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน  แผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาอําเภอ  

อยูในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง  แผนพัฒนาทองถิ่น อยูในความรับผิดชอบของกรมสงเสริมการ 

ปกครองทองถิ่น  และแผนพัฒนาจังหวัดอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ซ่ึงที่ 

ผานมาพบวา  แผนดังกลาวยังขาดการบูรณาการ  การประสานเชื่อมโยงที่ดี และเกิดความซ้ําซอนในการ 

ดําเนินโครงการ  หรือดําเนินโครงการที่ไมสอดคลองกัน  ทําใหการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและการแกไข 

ปญหาความเดือดรอนของประชาชนไมตรงกับความตองการที่แทจริงของประชาชน    



  ๑๔ 

 ดังนั้น  เพ่ือสงเสริมใหมีการบูรณาการแผนพัฒนารวมกันในทุกระดับ ซ่ึงจะเปนประโยชนและทําใหการ 

จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดมีความเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ปจจุบันนี้หนวยงานใน 

สังกัดกระทรวงมหาดไทย  ไดแก  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  กรมการปกครอง  กรมการพัฒนาชุมชน 

และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ไดจัดทํากรอบแนวทางและปฏิทินการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนใน 

ระดับพ้ืนที่  และสั่งการใหจังหวัดรับไปดําเนินการแลว   ซ่ึงจะไดติดตามผลสัมฤทธิ์ ปญหาอุปสรรคหาก 

ปรากฏผลสัมฤทธิ์ จักไดนําไป พิจารณาดําเนินการรวมกับกระทรวงอื่นๆ ตอไป  
 ๒. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
     จากการตรวจติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด  และการบริหารงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด  ผูตรวจราชการสํานัก 

นายกรัฐมนตรี  และผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  ไดรับรายงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานจาก 

จังหวัด/กลุมจังหวัด ท่ีสําคัญๆ  ดังนี้ 

     ๒.๑ ชวงระยะเวลาในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด คอนขางสั้น และเปนหวงเวลา 

เดียวกัน  ทําใหการประสานงานการจัดทําแผนฯ ในแตละกระบวนการคอนขางกระชั้นชิด รวมทั้งกระบวนการ 

รับฟงความคิดเห็นและปญหาความตองการของกลุมจังหวัด  ตองไดรับแจงจากจังหวัดในกลุมจังหวัด  สงผล 

ใหกลุมจังหวัดตองเรงดําเนินการในการวิเคราะหปญหาและความตองการ  จึงทําใหการจัดประชุม ก.บ.ก.  

ไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

เนื่องจากกรรมการสวนใหญท่ีเปนกรรมการ ก.บ.จ.  

ไมสามารถเขารวมประชุม ก.บ.ก. ได   

     ๒.๒ แผนงาน/โครงการ ที่มาจากความ

ตองการของประชาชนในระดับหมูบาน/ชุมชน เชน  

การประกอบอาชีพ  ปญหาน้ําทวม  ภัยแลง  ถนน 

ชํารุด เปนตน   เปนปญหาตอการจัดทแผนพัฒนา 

จังหวัด /กลุมจังหวัด   และแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด  เนื่องจากขัดกับ 

หลักเกณฑและแนวทางที่ ก.น.จ. กําหนด  คือ ไมอนุมัติโครงการปรับปรุง/สรางถนน  พัฒนาแหลงน้ํา/ขุดลอกคู 

คลอง เปนตน 

     ๒.๓ จังหวัด/กลุมจังหวัด  ไมทราบกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต 

ละป  ทําใหไมสามารถวางแผนในการพัฒนาจังหวัดหรือจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการไดอยางมี 

เปาหมาย  จึงตองบรรจุแผนงาน/โครงการ ของทุกหนวยงาน เขาไวในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด เปน 



  ๑๕ 

จํานวนมาก  เพื่อใหมีโอกาสในการรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล  แตอีกทางหนึ่งยังไดเสนอขอ 

งบประมาณแผนงาน/โครงการ ไปยังแหลงอ่ืนดวย เชน งบประมาณของกระทรวง/กรม หรืองบประมาณที่รัฐ 

จัดสรรใหแก อปท.  เมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากทั้ง ๒ ชองทาง  ตัวอยางเชน  แผนงาน/โครงการ ที่ 

ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการเงินกู ภายใต  ”แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕” หากไมตองการ 

ใหงบประมาณตกไป จะตองเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการใหม โดยจะตองเสนอเรื่องใหคณะกรรมการ 

กลั่นกรองและบริหารโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ พิจารณา กอนเสนอขออนุมัติตอ 

คณะรัฐมนตรี สงผลใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงานและอาจเบิกจายไดไมทันภายในปงบประมาณ 

 ตองกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 

     ๒.๔ จังหวัด/กลุมจังหวัด  ไดรับโอนงบประมาณลาชา  ซ่ึงสงผลกระทบเปนอยางมากตอแผนงาน/ 

โครงการ ที่มีกําหนดเวลาคอนขางแนนอน เชน  การจัดกจิกรรมหรือเทศกาลทองเที่ยวของจังหวัด ซ่ึงมีกําหนด 

ปฏิทินวันเวลาการจัดกิจกรรมที่แนนอนในแตละป   เมื่องบประมาณจัดสรรลาชาไมทันกับชวงเวลาของการจัด 

งาน  ทําใหจังหวัดตองไปใชงบประมาณจากแหลงอ่ืน  เชน งบประมาณของ อปท. หรืองบประมาณอื่นๆ และ 

โครงการพัฒนาแหลงน้ํา เชน ขุดลอกคูคลอง ซ่ึงจําเปนตองดําเนินการในชวงฤดูแลง  หากลาชาออกไปจะเกิด 

อุปสรรคในการดําเนินงาน    

     ๒.๕ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดเกิดจากความความตองการของประชาชนในจังหวัด แต 

แนวทางและหลักเกณฑในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัดที่  ก.น.จ. กําหนด  ทํา 

ใหจังหวัดไมสามารถเสนอขอแผนงาน/โครงการ ที่เปนความตองการของประชาชน  เพ่ือจัดเปนคําของบประมาณ 

ของจังหวัดและกลุมจังหวัดได  เชน แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงคในการขุดลอกคลอง และบางพื้นที่มี

ความจําเปนตองไดรับการพัฒนาแหลงน้ําตามสภาพปญหาที่เกิดในพื้นที่ เพื่อใหเกษตรกรสามารถทํา 

การเกษตร และประกอบอาชีพในการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข  แตการที่จังหวัดไมสามารถของบประมาณของ 

จังหวัดและกลุมจังหวัดเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงคในการพัฒนาแหลงน้ําหรือขุดลอก 

คูคลองได  อาจทําใหการแกไขปญหาในพื้นที่ตามความตองการของประชาชนไมทั่วถึงและครอบคลุมในทุก 

พื้นที่ 

     ๒.๖ การอนุมัติงบประมาณจากโครงการเงินกู ภายใต “แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕”  

ประเภทโครงการขุดสระน้ํา สํานักงบประมาณไดแจงใหจังหวัดดําเนินการโดยใหราษฎรรวมสมทบแหงละ  

๒,๕๐๐ บาท ตามหลักเกณฑของกรมพัฒนาที่ดิน ทําใหเกิดปญหากับจังหวัด กรณีราษฎรอาจกลาวหาวาสวน 

ราชการทุจริตเรียกเก็บเงินจากราษฎร หรือหากไมดําเนินการดังกลาวก็จะประสบปญหางบประมาณไม 

เพียงพอตอการดําเนินการ 



  ๑๖ 

     ๒.๗ สํานักงานจังหวัดบางจังหวัด โดยเฉพาะกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ซึ่งรับผิดชอบ 

งานในเชิงวิชาการ  และสํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด (OSM) มีอัตรากําลังระดับปฏิบัตินอย  ไม 

สอดรับกับปริมาณงานซึ่งในปจจุบันมีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ   

     ๒.๘ เจาหนาที่ของจังหวัด/กลุมจังหวัด  ยังขาดความรูและทักษะในการเขียนแผนงาน/โครงการให 

มีคุณภาพ  ทําใหรายละเอียดโครงการไมชัดเจน  

เหตุผล วัตถุประสงค  เปาหมาย  ไมเชื่อมโยงและ

สอดคลองกัน   สงผลตอการพิจารณาอนุมั ติ 

แผนงาน/โครงการ ของ อ.ก.น.จ.  

     ๒.๙ พระราชกฤษฎีกาว าด วยการ 

บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๙ วรรคสอง บัญญัติไววา   

ใหสํานักงบประมาณแจงการจัดสรรงบประมาณ 

จังหวัดใหผูวาราชการจังหวัดทราบภายในสามสิบ

วันนับแตวันที่สํานักงบประมาณไดรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินจากหนวยงานของรัฐที่ 

เกี่ยวของ แตขอเท็จจริงในทางปฏิบัติ การแจงการจัดสรรงบประมาณไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว  ทํา 

ใหจังหวัดขาดความมั่นใจที่จะดําเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางเพื่อหาผูรับจางไวลวงหนา  เนื่องจากเกรง 

วาหากไดรับจัดสรรงบประมาณต่ํากวาวงเงินที่เสนอไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป   และไมเพียงพอกับ

ยอดเงินที่ประกวดราคาได  จะทําใหผูรับจางปฏิเสธที่จะรับงานและไมลงนามในสัญญาจาง 

     ๒.๑๐ สวนราชการตางๆ  ไมแจงขอมูลการไดรับจัดสรรงบประมาณใหจังหวัด/กลุมจังหวัด ทราบ 

ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  ทําใหการขอแกไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ ที่มีความซ้ําซอนกัน   

ดําเนินการไดลาชา  สงผลกระทบตอการดําเนินแผนงาน/โครงการ 

     ๒.๑๑ เนื่องจากปฏิทินการจัดทํางบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด  และกระทรวง กรม  อยูใน 

หวงเวลาเดียวกัน  ทําใหการจัดทําคําของบประมาณของแตละฝายไมทราบขอมูลซ่ึงกันและกัน   เปนผลทําให 

เกิดความซ้ําซอนของแผนงาน/โครงการ  หากมีการกําหนดชวงเวลาของการจัดทําคําของบประมาณใหเหลื่อม 

กัน พรอมกําหนดใหกระทรวง/กรม ไดนําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ไปพิจารณาประกอบการจัดทําคําขอ 

งบประมาณของกระทรวง/กรม และแจงแผนงาน/โครงการ พรอมกรอบงบประมาณใหจังหวัด/กลุมจังหวัด  

ทราบกอน   ท้ังนี้ เพื่อนํางบประมาณจังหวัดไปเปนงบตอยอดโครงการที่มาจากสวนกลาง และทองถิ่นไดอยาง 

แทจริง 
 ๓. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผูตรวจราชการ 
กระทรวงมหาดไทย 



  ๑๗ 

     จากผลการตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคดังกลาวขางตน   

ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ไดมีขอเสนอแนะที่เห็นควรเสนอให  

ก.น.จ. รับไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 

     ๓.๑ ตามหลักเกณฑและวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด  ไดกําหนดใหโครงรางของ 

แผนพัฒนาจั งหวั ด /กลุ มจั งหวั ด  

ประกอบดวย  ๑) สภาพทั่วไปของ 

จังหวัด : ขอมูลการปกครองประชากร 

โครงสรางพ้ืนฐาน ๒) การวิเคราะห

ศั ก ยภาพด า น เ ศ รษฐกิ จ  สั ง คม

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ของจังหวัด และ ๓) ยุทธศาสตรการ 

พัฒนาจังหวัด : วิสัยทัศน  ประเด็น 

ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดและ

คาเปาหมาย กลยุทธ บัญชีรายการชุด 

โครงการ   

  ในการนี้  เพื่อใหแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด  เปนแผนที่กําหนดกรอบทิศทางการพัฒนา 

จังหวัด/กลุมจังหวัด ไดอยางครอบคลุมครบถวนทุกมิติและเปนรูปธรรม  และเปนคาเปาหมายในการติดตาม 

ประเมินผล  รวมทั้งเพ่ือใหราชการสวนกลางใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาจัดทําแผนงาน/โครงการในสวน 

ที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด   ดังนั้น  จึงควรกําหนดโครงรางของแผนพัฒนา 

จังหวัด/กลุมจังหวัดเพ่ิมเติม โดยตองระบุถึงขอมูลเชิงสถิติที่สําคัญในพ้ืนที่  เชน  ขอมูลจํานวนปาไม 

ขอมูลคุณภาพของเด็กนักเรียนแตละระดับช้ัน โดยเฉพาะกลุมท่ีมีผลการเรียนต่ํา และระบุทิศทางหรือ 

นโยบายการพัฒนาในมิติที่สําคัญทุกดานในพื้นที่  อาทิ  ดานการศึกษา ดานชลประทาน  ดานสาธารณสุข   

ดานการทองเที่ยว  ดานสิ่งแวดลอม  ดานปาไม  ดานอุตสาหกรรม  และดานพาณิชยกรรม ฯลฯ ซึ่งมีขอมูลเชิง 

สถิติเปนขอมูลอางอิงประกอบการกําหนดทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาที่เปนรูปธรรมไดอยางชัดเจน

สอดคลองกับความจําเปนและสภาพการณจริง  รวมทั้งเพ่ือใชในการติดตามประเมินผลการดําเนินการ   ทั้งนี้   

ทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาแตละดาน จะตองระบุถึงปญหาสําคัญ เปาหมาย  วิธีการ  และระยะเวลา ที่จะ

ดําเนินการใหสําเร็จ     

  ๓.๒ เนื่องจากที่ผานมา  จังหวัด/กลุมจังหวัด ไมมีโอกาสไดเขารวมการประชุมพิจารณา  

กลั่นกรอง แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด ของคณะอนุกรรมการ 



  ๑๘ 

นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ดานแผนและดานงบประมาณ   เพ่ือ 

ช้ีแจงเหตุผลความจําเปนของแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปโดยตรง  จึงอาจทําให อ..น.จ.  

ไมพิจารณาอนุมัติบางแผนงาน/โครงการ  เนื่องจากรายละเอียดโครงการที่เปนเอกสารไมมีความชัดเจน 

เพียงพอ  ทั้งที่ขอเท็จจริงแลวเปนแผนงาน/โครงการที่มีประโยชนตอประชาชน   ดังนั้น  เพื่อใหการพิจารณา 
กล่ันกรอง แผนงาน/โครงการ ของ อ.ก.น.จ. ดานแผนและดานงบประมาณ  ไดรับทราบขอมูลที่ 
ครบถวนชัดเจนมากขึ้น   จึงเห็นควรใหจังหวัด/กลุมจังหวัด ไดเขารวมสังเกตการณประชุม   เพื่อช้ีแจง

รายละเอียด เหตุผลความจําเปนของโครงการ/แผนงาน ที่เกิดจากความจําเปนของพ้ืนที่ และความตองการของ 

ประชาชน  นอกจากนี้ เพื่อใหจังหวัดไดรับรู และเขาใจกรอบแนวทางการพิจารณาของ อ.ก.น.จ. ดานแผนและ 

ดานงบประมาณ  พรอมรับขอสังเกตและขอเสนอแนะเพื่อใชเปนแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป

ของจังหวัด/กลุมจังหวัดในปตอไป 

     ๓.๓ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหจังหวัดมีขีดสมรรถนะที่สูงขึ้นในการปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่ (Area 

Approach)  หนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับการกําหนดนโยบายการบริหารการพัฒนาประเทศ ไดแก สํานัก 

งบประมาณ (สงป.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)  ควรเปนที่ 

ปรึกษาใหกับจังหวัด/กลุมจังหวัดอยางใกลชิด  เพื่อสนับสนุนขอมูลทางวิชาการทั้งดานงบประมาณ และดาน 

การศึกษาวิเคราะหบริบทการพัฒนาประเทศในภาพรวม  ขอมูลการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาภาค  ขอมูล 

การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนารายสาขาที่สําคัญ  เพื่อนําไปใชในการวางแผนการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด   

ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้น จึงควรกําหนดใหมีผูแทน สงป.และ  
สศช. รวมในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และในคณะกรรมการ 
บริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ 
บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ซ่ึงปจจุบันไมไดกําหนดไว)   

  ๓.๔ กระทรวงการคลังไดกําหนดหลักเกณฑวิธีปฏิบัติในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ของจังหวัด/กลุมจังหวัด ไววา    "ทรัพยสินที่ไดมาจากการใชจายงบประมาณรายจายของจังหวัด ใหสํานักงาน

จังหวัดบันทึกเปนสินทรัพยของจังหวัดซึ่งเปนสวนราชการเจาของงบประมาณ"  (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ 

กค ๐๔๐๖.๓/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑) และกําหนดให "ทรัพยสินที่ไดมาจากการใชจายเงิน 

งบประมาณรายจายกลุมจังหวัด ใหจังหวัดซึ่งเปนผูเบิกแทน บันทึกเปนสินทรัพยของกลุมจังหวัดซึ่งเปนเจาของ 

งบประมาณ" (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓) จากขอกําหนด 

ดังกลาว  ไดกําหนดถึงวิธีการไดมาซึ่งทรัพยสิน  แตมิไดกําหนดถึงการบริหารจัดการทรัพยสิน โดยเฉพาะใน 

ระดับกลุมจังหวัด จึงสงผลใหหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการซึ่งในขอเท็จจริงเปนหนวยงานที่ใชและดูแล 

ทรัพยสินนั้น  ไมอาจตั้งงบประมาณในการดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินจากหนวยงานตนสังกัดได   



  ๑๙ 

 ดังนั้น  เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการทรัพยสินที่ไดมาจากการใชจายเงิน 

งบประมาณรายจายจังหวัด/กลุมจังหวัด  จึงเห็นควรเสนอให ก.น.จ. มีประกาศกําหนดใหจังหวัด/กลุม 

จังหวัดสามารถโอนทรัพยสินใหแกหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ  หรือหนวยงานอื่นไดตามความ 

เหมาะสม  เพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการทรัพยสิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


