การตรวจสอบดําเนินงาน
ระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ตัง้ แตป 2542 เปนตนมา รัฐบาลไดมน
ี โยบายในการปฏิรป
ู ระบบราชการมาโดยตลอด เพื่อใหการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ และตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สืบเนื่องมาจากการบริหารราชการ
แผนดินในรูปแบบเดิมไมสามารถตอบสนองและรองรับกับสภาพแวดลอมที่เปลีย่ นแปลงไปของสังคมในปจจุบน
ั สมควรมีการปรับปรุงโครงสรางการ
บริหารราชการแผนดิน โดยเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 และวันที่ 6 พฤษภาคม 2546 คณะรัฐมนตรีไดมม
ี ติเห็นชอบใหนํา “ระบบการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ” มาบังคับใชใน 75 จังหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานคร นับตั้งแตวน
ั ที่ 1 ตุลาคม 2546 เปนตนมา โดยปรับใหจังหวัดมีฐานะ
เปรียบเสมือนหนวยงานเชิงยุทธศาสตรภาครัฐในระดับพื้นที่ (Strategic Government Unit : SGU) ที่สามารถวินจิ ฉัยขอมูล ปญหา อุปสรรค
หรือขอจํากัด ตลอดจนกําหนดแนวทางแกไขปญหาและการดําเนินการใหเปนไปตามที่ตด
ั สินใจไดอยางครบวงจรภายในจังหวัด โดยปรับเปลี่ยน
บทบาทและอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดใหเปนผูบ
 ริหารสูงสุดของจังหวัด (Chief Executive Officer : CEO) พรอมทัง้ คณะรัฐมนตรีไดมี
มติเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 อนุมต
ั ิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 (งบกลาง) “รายการคาใชจา ยเพือ
่ การเสริมสรางศักยภาพ
การแขงขันและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของประเทศ” วงเงินไมเกิน 3,000 ลานบาท เพือ
่ สนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ นอกจากนัน
้ ไดมี
มติเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 และวันที่ 17 สิงหาคม 2547 อนุมต
ั ิงบประมาณ (งบกลาง) เพิ่มเติมอีกคราวละ 350 ลานบาท รวมเปนเงิน 750 ลาน
บาท ทําใหปง บประมาณ 2547 มีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ รวมทั้งสิ้น 3,750 ลานบาท โดยมีการจัดสรรงบประมาณ
ใน 2 ลักษณะ คือ งบโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด (วงเงินไมเกิน 2,250 ลานบาท) และงบบริหารจัดการของจังหวัด (จังหวัด
ละ 20 ลานบาท)

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตระหนักถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารราชการแผนดินดังกลาว ทั้งในเรื่องของ
การปรับเปลี่ยนวิธีการงบประมาณ โดยทดลองใหจังหวัดสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบกลาง) เพื่อพัฒนาและแกไขปญหาตามความคิดริเริ่ม
ของจังหวัด ซึ่งในอดีตเปนการจัดสรรงบประมาณในรูปแผนงาน/งาน/โครงการที่มาจากสวนกลาง (Top-Down) รวมทั้งมีการกระจายอํานาจการ
บริหารงานและถายโอนภารกิจจากสวนกลางไปสูสวนภูมิภาค จึงตรวจสอบการดําเนินงานระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อใหทราบถึง
ความพรอ ม ปญหาอุป สรรค หรือ ขอ จํา กัด ในการดําเนินงาน และเสนอแนวทางการดําเนินงานตอไปในอนาคตเพื่อปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น
เชนเดียวกับการกระจายอํานาจใหกับทองถิ่น ซึ่งในปจจุบันปรากฏวาองคการบริหารสวนตําบลโดยสวนใหญยังไมมีความพรอมในการปฏิบัติงาน ทํา
ใหการใชจายงบประมาณไมเปนไปโดยประหยัด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ นอกจากนี้ยังเกิด ปญ หา
การทุจ ริตคอรรัป ชั่น ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ
จากการตรวจสอบการดําเนินงานระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ทั้งในเรื่องความพรอมในการบริหารจัดการและความพรอมในการ
ริเริ่มจัดทําและดําเนินโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรก ารพัฒนาจังหวัด โดยการศึกษาและตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน สัม ภาษณและสอบถาม
บุคลากรที่เกี่ยวของในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ไดแก ผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสํานักงานจังหวัด หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) หัวหนาสวนราชการที่เปน
หนวยงานหลักและหนวยงานที่รวมดําเนินโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สังเกตการณศูนยป ฏิบัติการจังหวัด (Provincial
Operation Center : POC) ประชุมรวมกับหนวยงานหลักและหนวยงานที่รวมดําเนินโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและ
สังเกตการณโครงการในพื้นที่ดําเนินการจริง จํานวน 105 โครงการ ทั้งนี้ไดสุมตรวจสอบทั้งหมด 30 จังหวัด ครอบคลุม 18 กลุมจังหวัด ไดแก
จังหวัดเชียงใหม ลําปาง ลําพูน พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ นครสวรรค พระนครศรีอยุธยา อางทอง ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี อุดรธานี หนองบัวลําภู กาฬสินธุ ขอนแกน นครราชสีมา บุรีรัมย ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช กระบี่
ภูเก็ต สงขลา และสตูล ในระหวางวันที่ 19 เมษายน 2547 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีความเห็นวา

ระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เปนหลักการทีด่ แี ละจะเปนกลไกในการสนับสนุนใหการปฏิบตั ริ าชการในสวนภูมภิ าค
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการบริหารราชการในรูปแบบเดิม เนื่องจากสนับสนุนใหจังหวัดสามารถริเริ่มพัฒนา
และแกไขปญหาใหเปนไปตามความตองการในพื้นที่ไดดวยตนเอง โดยทุกภาคสวนในจังหวัดมีสวนรวมในการกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด จึงชวยลดความซ้ําซอน ทําใหมีทิศทางและเปาหมายในการปฏิบัติงานรวมกัน ที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อใชในการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตลอดจนหนวยงานภาครัฐเกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานโดยมีประชาชนเปน
ศูนยกลาง
แตอ ยา งไรก็ดีใ นปง บประมาณ 2547 ซึ่ง เปน ปแ รกที่ใ ชร ะบบการบริห ารงานจัง หวัด แบบบูร ณาการและเปน ไปอยา งเรง ดว นนั้น
ปรากฏวา ทั้ง 30 จัง หวัด ที่สุม ตรวจสอบ มีปญ หา อุป สรรค หรือ ขอ จํา กัด บางประการในการปฏิบัติราชการตามระบบการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความสําเร็จตามความคาดหวังหรือหลักการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ทั้งหมด 2 ขอตรวจพบ ดังนี้

ผลการตรวจสอบ
ขอตรวจพบที่ 1 ความพรอมในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ผูวาราชการจัง หวัดในฐานะผูบริหารสูงสุดของจัง หวัด (CEO) ควรมีการเตรียมความพรอมและไดรับการสนับสนุนในการเขาสูระบบ
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยมีปจจัยหลักแหงความสําเร็จที่เกี่ยวของกับความพรอมในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ทั้งหมด 6
ประการ ดังนี้ มีบุคลากรและองคกรที่เหมาะสมในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ มีระบบงบประมาณสนับสนุนที่ชัดเจนและสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จัดใหมีระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดที่สามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีระบบการ
ติด ตามและประเมิน ผลการปฏิบัติงานจังหวัดอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนสวนกลางมีการมอบอํานาจใหกับผูวาราชการจังหวัดอยางเพียงพอเพื่อใหการ

บริหารราชการแผนดินภายในจังหวัดเกิดความรวดเร็ว ประหยัด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แตจากการตรวจสอบ พบวา ทุกจังหวัดมีปญหา
อุปสรรค หรือขอจํากัดบางประการในการบริหารราชการตามระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และควรมีการปรับปรุงความพรอมในการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการในดานตาง ๆ โดยสามารถพิจารณาได 6 ประเด็น ดังนี้

ขอตรวจพบที่ 1.1 บุคลากรและองคกรในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
การบริหารราชการสวนภูมิภาคแบบเดิม ผูวาราชการจังหวัดจะทําหนาที่เปนผูรับนโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนา
รัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติใหเหมาะสมกับพื้นที่และประชาชน โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติ
ราชการแทนผูวาราชการจังหวัด และมีสํานักงานจังหวัดทําหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัด ตอมาเมื่อจังหวัดปรับเปลี่ยน
มาใชระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 จึงกําหนดให
จังหวัดมีองคกรสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการที่สําคัญ ทั้งหมด 6 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(กบจ.) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ คณะกรรมการควบคุม กํากับ ดูแลการใชจายงบประมาณ
ของจั ง หวั ด คณะกรรมการควบคุ ม กํา กั บ ดู แ ลการจั ด ซื้อ จั ด จา งของจั ง หวัด คณะกรรมการพั ฒ นาเทคโนโลยี และการสื่ อ สารของจั ง หวัด และ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตรกําลังคนของจังหวัด ทั้งนี้คณะกรรมการ กบจ. สามารถแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
ในระดับพื้นที่เพื่อดําเนินการในดานตาง ๆ ภายในจังหวัด แตจากการตรวจสอบความพรอมของบุคลากรและองคกรในการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ ใน 30 จังหวัด พบวา
1) ผูว า ราชการจังหวัด
ผูวาราชการจังหวัดมีบ ทบาทที่สําคัญ คือ เปน เจาภาพในการบริหารงานของจังหวัด โดยเปนหัวหนาทีมประสานการทํางานของทุก
ภาคสว นในจัง หวัด ใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่กําหนดไว รวมทั้งเปน ประธานคณะผูบริหารของจังหวัด โดยตองสามารถ
กระตุนใหทุกภาคสวนรวมกันแสดงความคิดเห็นกันอยางกวางขวางในเชิงสรางสรรค แตจากการตรวจสอบ พบวา ผูวาราชการจังหวัดใน 30 จังหวัดที่
สุมตรวจสอบ ยังมีปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดบางประการในการบริหารราชการตามระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ซึ่งสามารถสรุปได
ทั้งหมด 3 ประเด็น ดังนี้
- ผูวาราชการจังหวัดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการที่แตกตางกัน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดโดยสวนใหญ
ใหความเห็นวา การอบรมเพื่อเตรียมความพรอมใหกับผูวาราชการจัง หวัดในการเขาสูระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการที่จัดขึ้นโดย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพียง 1 – 2 ครั้งยังไมสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการไดอยาง
สมบูรณ และปจจุบันยังคงใชแนวทางในการบริหารงานจังหวัดในรูปแบบเดิม
- ระบบทีมของผูวาราชการจังหวัด ซึ่งประกอบดวย รองผูวาราชการจังหวัดและหัวหนาสํานักงานจังหวัด คาดวายังไมสามารถสนับสนุน
และปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม (Team Work) กับผูวาราชการจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากรองผูวาราชการจังหวัดและหัวหนาสํานักงาน
จังหวัดยังไมไดรับการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัดเทาที่ควร รวมทั้งผูวาราชการ
จังหวัดยังไมสามารถคัดเลือกรองผูวาราชการจังหวัดและหัวหนาสํานักงานมาชวยปฏิบัติงานไดอยางอิสระ ตลอดจนสํา นัก งานจัง หวัด ซึ่ง เปน กลไก
สํา คัญ ในการสนับ สนุน การปฏิบัติง านของผูวาราชการจังหวัด ยังไมมีความพรอมในการปฏิบัติงานตามภารกิจในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ และตองมีการยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักงานจังหวัดอยางเรงดวน
- ผูวาราชการจังหวัดยังไมไดรับความรวมมือจากภาคีการพัฒนาในจังหวัดเทาที่ควร โดยเฉพาะหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
และเจ า หน า ที่ ใ นระดั บ ต า ง ๆ ยั ง ไม ส ามารถปฏิบ ัต ิง านไดส อดคลอ งกับ ความตอ งการของผู ว า ราชการจัง หวัด ไดอ ยา งมีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล เนื่องจากขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ รวมทั้งยังมีทัศนคติในการทํางานที่เนนความสําคัญ
กับ พัน ธกิจ ที่ไ ดร ับ มอบหมายจากหนว ยงานตน สัง กัด ในสว นกลางมากกวา การบริห ารงานของผูว า ราชการจัง หวัด ในระดับ พื้น ที่ และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นซึ่งผูวาราชการจังหวัดยังไมสามารถบริหารงานหรือบังคับบัญชาไดอยางเต็มที่
2) สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด ประกอบดวย ฝายอํานวยการ และ 2 กลุมงานที่มีความสําคัญตอระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ คือ กลุม
งานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด โดยมีอํานาจหนาที่ที่สําคัญ คือ จัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของจังหวัดเพื่อการบริหาร กํากับและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
รวมทั้งอํานวยการ ประสานงานและปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด แตจากการตรวจสอบ พบวา สํานักงานจังหวัดใน 30 จังหวัดที่สุม
ตรวจสอบ โดยสวนใหญยังไมสามารถปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตองมีมาตรการเพิม
่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของสํานักงานจังหวัดอยางเรงดวน โดยมีปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดที่สําคัญสรุปได 2 ประเด็น ดังนี้
- ขาดความพรอมในเรื่องโครงสรางและอัตรากําลังที่เหมาะสม ทั้งกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุมงานขอมูลสารสนเทศ
และการสื่อ สารจังหวั ด กลา วคื อ อั ต รากํ าลัง ในการปฏิบั ติง านจริง ไมเ ปน ไปตามโครงสรางและอัต รากําลั ง ที่กํา หนดไวในแตล ะจัง หวัด รวมทั้ ง
เจาหนาที่ยังไมสามารถปฏิบัติงานรองรับกับภารกิจที่ไดอยางเหมาะสม ทั้งในเรื่องการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด การพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศของจังหวัด โดยเฉพาะการกํากับและติดตามผลการปฏิบัติงานในจังหวัด นอกจากนี้ยังพบจังหวัดที่ไมมีหัวหนากลุมงานยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัดและหัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด จํานวน 7 จังหวัด และ 1 จังหวัด ตามลําดับ รวมทั้งมีเจาหนาที่ของ
กลุมงานยุทธศาสตรฯ และกลุมงานขอมูลฯ ไมครบถวนตามกรอบโครงสรางและอัตรากําลังที่กําหนดไวในแตละจังหวัด จํานวน 20 จังหวัด และ 18
จังหวัดตามลําดับ ตลอดจนขาดเจาหนาที่ที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือมีพื้นฐานความรูความสามารถที่เหมาะสมกับอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว
(รายละเอียดปรากฏในขอตรวจพบที่ 1.1 หนา 30-32)
- ยังไมไดดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในจังหวัดอยางเต็มรูปแบบ กลาวคือ เปนเพียงการจัดทํารายงานการติดตาม
ผลการดํา เนิน งานในจัง หวัด ซึ่ง มอบหมายใหห นว ยงานที่ร ับ ผิด ชอบในการดําเนินโครงการเปนผูรายงานความกาวหนาของการปฏิบัติงานใน
ลักษณะเอกสารทางเดียวโดยไมมีการสอบทานขอมูล ในพื้น ที่ดํา เนิน การจริง
3) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)

คณะกรรมการ กบจ. คือ คณะผูบ ริหารของจังหวัดหรือเปรียบเสมือนคณะรัฐ มนตรีป ระจําจังหวัด โดยมีผูวาราชการจัง หวัดเปน
ประธานกรรมการ รองผูวาราชการจังหวัดเปนรองประธานกรรมการ ผูแทนจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ภาคเอกชนและประชาชน โดยมีจํานวนตามความเหมาะสมของภารกิจของจังหวัด และหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ
ซึ่งมีหนาที่ที่สําคัญ 2 ประการ คือ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แผนงานหรือโครงการโดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา
ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค และยุทธศาสตรชาติ และหนาที่ในการกํากับ ใหคําแนะนํา และ
ติด ตามประเมิน ผลการดํา เนิน งานภายในจัง หวัด แตจ ากการตรวจสอบ พบวา การแตง ตั้ง คณะกรรมการ กบจ. และแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ กบจ. ใน 30 จังหวัดที่สุมตรวจสอบมีความแตกตางกัน โดยมีขอสังเกตทั้งหมด 3 ประเด็น ดังนี้
- องคประกอบของคณะกรรมการ กบจ. พบวา มีจังหวัดที่ไมไดแตงตั้งผูแทนจากภาคประชาชนเขารวมเปนคณะกรรมการ กบจ.
จํานวนถึง 10 จังหวัด หรือคิดเปนรอยละ 33.33 ของจังหวัดที่สุมตรวจสอบ นอกจากนี้มีบางจังหวัดไดแตงตั้งผูแทนจากหนวยงานในสวนกลาง เชน
สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนตน แตปรากฏ
วา กรรมการที่เปนผูแทนจากหนวยงานในสวนกลางที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการ กบจ. เกือบทั้งหมดไมมารวมประชุมอยางสม่ําเสมอหรือไม
มารวมประชุมเลย
การประชุมคณะกรรมการ กบจ. พบวา มีตัวแทนเขาประชุมแทนกรรมการ โดยเฉลี่ยอยูระหวางรอยละ 12 – 41 ของจํานวน
คณะกรรมการ กบจ. ในแตละจังหวัด และจากการสังเกตการณในที่ประชุมคณะกรรมการ กบจ. ยังพบวา กรรมการไมไดรวมแสดงความคิดเห็นกันอยาง
กวางขวาง โดยกรรมการสวนใหญใหเหตุผลวา ประธานในที่ประชุมไมไดกระตุนหรือเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความคิดเห็น หรือกรรมการไม
ต อ งการอภิ ป รายขั ด แย ง กั บ ผู นํ า เสนอ หรื อ กรรมการไม มี ค วามรู ใ นเรื่ อ งที่ อ ภิ ป ราย เป น ต น ทั้ ง นี้ จ ากการพิ จ ารณารายงานการประชุ ม ของ
คณะกรรมการ กบจ. ปรากฏวา มีบางจังหวัดประชุมนอยมากและมีบางจังหวัดไมไดกําหนดความถี่ในการประชุมไวอยางแนนอนแตจะประชุมตาม
วาระความจําเปนเทานั้น โดยจังหวัดเพชรบูรณมีการประชุมคณะกรรมการ กบจ. นอยที่สุด โดยที่ผานมา 10 เดือน มีการประชุมเพียงครั้งเดียวเทานั้น
(ตรวจสอบ ณ วัน ที่ 27 สิงหาคม 2547)
- คณะกรรมการ กบจ. กับบทบาทตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 จากการ
สอบถามคณะกรรมการ กบจ. เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ที่สําคัญของคณะกรรมการ กบจ. พบวา มีกรรมการจํานวนรอยละ 20 - 30 ในแตละจังหวัด
ที่ไมสามารถบอกถึงอํานาจหนาที่ที่สําคัญของคณะกรรมการ กบจ. ได โดยมีกรรมการประมาณรอยละ 50 ในแตละจังหวัดที่ไมตอบแบบสอบถาม
4) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ มีหนาที่ในการกํา กับ ใหคํา แนะนํา และติด ตาม
ประเมิน ผลการดํา เนิน งานภายในจัง หวัด ซึ่ง คณะกรรมการ กบจ. มีม ติแ ต ง ตั้ ง จากผู แ ทนส ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค ก รปกครองส ว น
ท อ งถิ่ น และบุ ค คลซึ่ ง มี ค วามรู แ ละประสบการณดา นการตรวจสอบหรือการประเมินผล จํานวน 7 คน ทําหนาที่จัดทํารายงานการตรวจสอบและ
ประเมินผลเสนอคณะกรรมการ กบจ. แตจากการตรวจสอบ พบวา
- การแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ พบวา มีจังหวัดที่ยังไมไดแตงตั้ง จํานวน 6 จังหวัด หรือคิดเปนรอยละ 20 ของจังหวัดที่สุม
ตรวจสอบ ไดแก จังหวัดเพชรบูรณ นครปฐม สมุทรสาคร อุบลราชธานี สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช (ขอมูล ณ วันที่ตรวจสอบ) สําหรับ
จังหวัดที่แตงตั้งแลว ปรากฏวามีจังหวัดที่แตงตั้งลาชา โดยผานระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 เริ่มบังคับใช จํานวน 4 จังหวัด
- การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ พบวา คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ โดยสวนใหญยังไมมีการปฏิบัติงานอยางเปน
รูปธรรม โดยมีจัง หวัด ที่ค ณะอนุก รรมการตรวจสอบฯ จัด ทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงานในจังหวัดเสนอตอคณะกรรมการ กบจ. เพียง 5
จังหวั ดเท านั้ น หรื อคิดเป นร อยละ 16.66 ของจัง หวัด ที่สุ ม ตรวจสอบ (ขอ มู ล ณ วัน ที่ ต รวจสอบ) ได แก จัง หวัด ลํ า ปาง ฉะเชิง เทรา ขอนแกน
นครราชสีม า และภูเ ก็ต แตอ ยา งไรก็ด ีก ารจัด ทํา รายงานดัง กลา วเปน เพีย งการรวบรวมรายงานโดยเอกสารในลักษณะทางเดียวซึ่งใหหนวยงานที
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเปนผูจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเทานั้น โดยไมมีการสอบทานขอมูลในพื้นที่ดําเนินการจริง
5) คณะกรรมการอื่น ๆ ในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 นอกจากกําหนดใหมีผูวาราชการจังหวัดทํา
หนาที่ผูบริหารสูงสุดของจังหวัด (CEO) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการแลว ยังกําหนดใหมีองคกรในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการอีก 4 คณะ เพื่อทําหนาที่ในการวางแผน ควบคุม
และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของจังหวัด การจัดซื้อจัดจางของจังหวัด การพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของ
จังหวัด และการพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ไดแก คณะกรรมการควบคุม กํากับ ดูแลการใชจายงบประมาณของจังหวัด คณะกรรมการควบคุม กํากับ
ดูแลการจัดซื้อจัดจางของจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารของจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร
กําลังคนของจังหวัด แตจากการตรวจสอบ พบวา
- การแตงตั้งคณะกรรมการฯ พบวา มีจังหวัดที่ยังไมไดแตงตั้งคณะกรรมการฯ ใหครบถวน จํานวน 4 จังหวัด หรือคิดเปนรอยละ
13.33 ของจังหวัดที่สุมตรวจสอบ (ขอมูล ณ วันที่ตรวจสอบ) ไดแก จังหวัดพะเยา นครปฐม นครศรีธรรมราช และสงขลา
- การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ พบวา คณะกรรมการฯ โดยสวนใหญยังไมมีการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะ
คณะกรรมการควบคุม กํากับ ดูแลการใชจายงบประมาณของจังหวัด คณะกรรมการควบคุม กํากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจางของจังหวัด เนือ
่ งจากจังหวัด
เพิ่งไดรับหนังสือเวียนแจงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการทั้ง 2 คณะดังกลาว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547 ที่ผานมา

ขอตรวจพบที่ 1.2 งบประมาณในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ในอดีต การพัฒนาและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในสวนภูมิภาค จะเปนแผนงาน/งาน/โครงการที่มาจากสวนกลางโดยการ
จัดสรรงบประมาณผานกระทรวง ทบวง กรม เพื่อดําเนินการในจังหวัด ตอมาเมื่อจังหวัดปรับเปลี่ยนมาใชระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
รัฐบาลไดอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 (งบกลาง) เพื่อสนับสนุนใหจังหวัดสามารถวินิจฉัยขอมูล สภาพปญหาและ
อุป สรรค และกํ า หนดแนวทางการพั ฒ นาหรื อ แก ไ ขป ญ หาในระดั บ พื้ น ที่ ใ ห เ ป น ไปตามความต องการอย า งครบวงจรภายในจั ง หวั ด ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล แตจากการตรวจสอบ พบวา การจัดสรรงบประมาณมีขอสังเกตทีอ
่ าจสงผลกระทบตอการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ ทั้งหมด 3 ประเด็น ดังนี้
1) การจัดสรรงบประมาณไมไดกําหนดวงเงินที่ชัดเจนและมีลักษณะแบงเฉลี่ยใหเทากันทุกจังหวัด
จากการสั มภาษณ ผูว าราชการจั งหวั ดและหั วหน ากลุ มงานยุ ทธศาสตร การพั ฒนาจั งหวั ด รวมทั้ งตรวจสอบสรุ ปรายการการจั ดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 (งบกลาง) วงเงินไมเกิน 2,250 ลานบาท และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ใน 30 จังหวัดที่
สุมตรวจสอบ พบวา
- การจัดทําโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2547 (งบกลาง) รัฐบาลไมไดกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณที่แตละจังหวัดจะไดรับอยางชัดเจน ทําใหจังหวัดไมมีกรอบในการจัดทําโครงการเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้มีจังหวัดที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมากกวา 500 ลานบาท ถึง 8
จังหวัด แตปรากฏวาจังหวัดดังกลาวไดรับการจัดสรรงบประมาณนอยมากอยูระหวาง 20.25 – 35 ลานบาทเทานั้น (รายละเอียดปรากฎในตารางที่ 7 หนา
48)
- การจัด สรรงบประมาณมีลักษณะแบง เฉลี่ยใหใกลเคียงกันทุกจังหวัดประมาณ 30 ลานบาท ซึ่งอาจกลาวไดวา การจัดสรร
งบประมาณไมไดใหความสําคัญกับศักยภาพ สภาพปญหาและความตองการของแตละจังหวัดที่แตกตางกัน ทั้งนี้ผูวาราชการจังหวัดโดยสวนใหญให
ความเห็นวา “การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 (งบกลาง) วงเงินไมเกิน 2,250 ลานบาท ใหกับจังหวัดยังไมสามารถ

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากมีโครงการที่จังหวัดไมไดรับอนุมัติเปนจํานวนมาก
หรือมีบางโครงการที่ถูกตัดงบประมาณ รวมทั้งมีบางโครงการไมเปนไปตามลําดับความสําคัญตามความตองการของจังหวัดในลําดับแรก ๆ และมี
บางโครงการที่ถูกตัดออกไปโดยไมไดคํานึงถึงความเชื่อมโยงระหวางโครงการที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ”
2)

การจัดสรรงบประมาณมีลักษณะไมสอดคลองกับขอเสนอโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
จากการตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 (งบกลาง) วงเงินไมเกิน 2,250 ลานบาท เพื่อ
สนับสนุนโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด พบวา การจัดสรรงบประมาณเพือ
่ สนับสนุนโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดบางโครงการ มีลักษณะไมสอดคลองกับ งบประมาณ และ ระยะเวลาดําเนินการ ตามขอเสนอโครงการที่จังหวัดจัดทําเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจทําใหการดําเนินโครงการไมสามารถบรรลุวัต ถุป ระสงคและเปาหมายที่กําหนดไวอยางสมบูรณ โดยสามารถ
พิจารณาได 2 ประเด็น ดังนี้
- การจัดสรรงบประมาณไมเปนไปตามระยะเวลาดําเนินการตามขอเสนอโครงการ โดยมีบางโครงการที่ขอเสนอโครงการกําหนด
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการมากกวา 1 ป (ผูกพันงบประมาณตั้งแต 2 – 4 ป) แตไดรับการจัดสรรงบประมาณใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน 1
ป (ตามหลักเกณฑการใชจายงบกลาง) โดยที่ไดรับงบประมาณในจํานวนเทาเดิม ซึ่งอาจทําใหการดําเนินโครงการมีความเสี่ยงตอการบรรลุถึง
ผลสําเร็จของโครงการ เนื่องจากความไมพรอมของบุคลากรหรือมีระยะเวลาในการดําเนินการนอยเกินไป
- การจัดสรรงบประมาณไมสอดคลองกับงบประมาณตามขอเสนอโครงการ โดยมีบางโครงการไดรับการจัดสรรงบประมาณมากหรือ
นอยกวาที่ขอรับการสนับสนุน ทําใหจังหวัดตองปรับเปลี่ยนกิจกรรมบางอยางของโครงการเพื่อใหสามารถดําเนินการไดสอดคลองกับงบประมาณที่
ไดรับ แตปรากฏวาจังหวัดไมไดปรับเปลี่ยนขอเสนอโครงการใหสอดคลองกับโครงการที่เปลี่ยนแปลงไป

3) การจัดสรรงบประมาณมีความลาชาและไมสอดคลองกับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามปงบประมาณ
จากการตรวจสอบระยะเวลาในการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 (งบกลาง) พบวา การจัดสรรงบประมาณมีความ
ลาชา โดยงบโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด วงเงินไมเกิน 2,250 ลานบาท จังหวัดไดรับจัดสรรงบประมาณในเดือนกุมภาพันธ
2547 ซึ่งเหลือระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามปงบประมาณอีกเพียง 7 เดือนเทานั้น และงบบริหารจัดการจังหวัด (เพิ่มเติม) กลางป 2547 ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 จํานวน 5 ลานบาท และวันที่ 17 สิงหาคม 2547 อีกจํานวน 5 ลานบาท โดยเหลือระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานตามปงบประมาณอีกเพียง 4 เดือน และ 1 เดือนตามลําดับเทานั้น

ขอตรวจพบที่ 1.3 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด (Strategic Plan for Provincial Development) หมายถึง แผนพัฒนาจังหวัดที่แสดงถึงทิศทางหรือ
แนวทางการพัฒนาจังหวัดในอนาคตเชิงนโยบายหรือยุทธศาสตรไวครอบคลุมทุกดาน โดยตองแสดงวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย กล
ยุทธ และแนวทางหรือมาตรการการพัฒนา ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพของพื้นที่ และปญหาความ
ตองการของประชาชน ทั้งนี้หลักการสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด คือ เนนกระบวนการมีสวนรวมและการบูรณาการของ
ภาคีการพัฒนาในจังหวัด รวมทั้งมีการใชฐานขอมูลจังหวัดประกอบในการจัดทํา แตจากการตรวจสอบ พบวา แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่
จัดทําในปงบประมาณ 2547 โดยสวนใหญยังขาดความสมบูรณและไมเปนไปตามหลักการที่ดีในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด โดย

สามารถพิจารณาได 2 ประเด็น ดังนี้
1) การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยังไมมีลักษณะของการบูรณาการ กลาวคือ งบโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด (งบกลาง) ซึ่งควรเกิดจากกระบวนการรวมคิดของภาคีการพัฒนาในจังหวัด เพื่อริเริ่มจัดทําโครงการที่สามารถแกไขปญหาไดอยางครบวงจร
ภายในจังหวัด เปนไปตามสภาพปญหาและความตองการของประชาชน รวมทั้งปองกันการเกิดปญหาอื่น ๆ ในภายหลัง แตปรากฏวา การจัดทํา
โครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดโดยสวนใหญยังไมมค
ี วามเปนบูรณาการทีเ่ กิดจากการรวมคิดของภาคีการพัฒนาในจังหวัดอยาง
แทจ ริง แตเ ปน ไปในลัก ษณะที่ห นว ยงานภาครัฐ นํา แผนงาน/งาน/โครงการที่เ คยดําเนินการในอดีตมากําหนดเปนโครงการภายใตแผนยุทธ
ศาสตรการพัฒนาจังหวัดในลักษณะการปฏิบัติราชการในรูปแบบเดิม โดยขาดกระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาชน

สําหรับงบปกติของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปรากฏวา จังหวัดโดยสวนใหญยังไมสามารถบูรณาการ
แผนงาน/งาน/โครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ (งบปกติ) เพือ
่ ลดความซ้าํ ซอน
และสนับสนุนใหการพัฒนาและแกไขปญหาในจังหวัดเปนไปในทิศทางเดียวกันไดอยางสมบูรณ ทัง้ นีก
้ ารบูรณาการโดยสวนใหญเปนเพียงการจัดทํา
แผนปฏิบัติการที่รวบรวมแผนงาน/งาน/โครงการจากงบปกติใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเทานั้น
2) การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขาดความพรอมของขอมูลพื้นฐาน โดยมีเพียงจังหวัดลําปางและสุราษฎรธานีเทานั้น ที่มี
ความพรอมของฐานขอมูลจังหวัดในระดับหนึ่งกอนที่จังหวัดจะเริ่มตนจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ซึ่งอาจทําใหการวิเคราะหเพือ
่ ประเมิน
ศักยภาพและขอจํากัดการพัฒนาจังหวัดในปจจุบัน โดยใชเทคนิค SWOT Analysis ไมสามารถบอกถึงศักยภาพและขอจํากัดการพัฒนาจังหวัดได
อยางแทจริง

ขอตรวจพบที่ 1.4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด
ภายใตก รอบแนวคิด การบริห ารงานจังหวัด แบบบูร ณาการ กํา หนดใหจังหวัด นํา ระบบขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการ
บริหารงานจังหวัด โดยการจัดตั้ง ศูนยปฏิบัติการจังหวัด (Provincial Operation Center : POC) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยขอมูลกลางของ
จังหวัดเพื่อสนับสนุนการบริห ารราชการ การวางแผน การตัด สิน ใจ และการวิน ิจ ฉัย สั่ง การ รวมทั้ง ทํา หนา ที่เ ชื่อ มโยงกับ ศูนยปฏิบัติการ
กระทรวง (Ministry Operation Center : MOC) ศูนยปฏิบัติการกรม (Department Operation Center : DOC) และเชื่อมโยงไปยังศูนยปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Center : PMOC) ดังนั้นเพื่อใหศูนยปฏิบัติการจังหวัด (POC) สามารถใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค
ดังกลาว จังหวัดตองดําเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลจังหวัด และพัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายในจังหวัด รวมทั้ง
ระบบการเชื่อมโยงขอมูลไปยังกระทรวงมหาดไทย (MOC) และศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) แตจากการตรวจสอบการดําเนินงานการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ พบปญหาที่อาจทําใหการพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ ไมบรรลุตามวัตถุประสงค 2 ประเด็น ดังนี้
1)

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ ควรกําหนดใหมีรูปแบบที่เหมาะสมตอการใชงานและศักยภาพของบุคลากรในจังหวัด รวมทั้งสอดคลอง
กับลักษณะความตองการและความจําเปนของจังหวัด โดยเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงขอมูล และทํา
ใหการพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ เปนไปอยางประหยัดและคุมคาตอการลงทุน แตจากการตรวจสอบ พบวา
1.1) การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลจังหวัดมีลักษณะตางฝายตางทํา จากการตรวจสอบการพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ ใน
ภาพรวมทั้ง 75 จังหวัด พบวา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีหนาที่ในการวางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ ใหกับจังหวัด ยัง
ไมไดทําหนาที่อยางเปนรูปธรรม ทําใหแตละจังหวัดดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ ในลักษณะตางฝายตางทํา โดยพบวา มีจัง หวัด ที่ยัง ไมไ ด
พัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลจังหวัดแตจัดเก็บขอมูลในลักษณะตาราง Excel จํานวน 17 จังหวัด หรือคิดเปนรอยละ 22.66 ของจังหวัดทัง้ หมด
และมีจังหวัดที่พัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลจังหวัดแลว จํานวน 58 จังหวัด หรือคิดเปนรอยละ 77.34 ของจังหวัดทั้งหมด แตก็เปนการ
ดําเนินการในลักษณะตางฝายตางทํา โดยสามารถจําแนกวิธีการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลจังหวัดได 3 ลักษณะ คือ ดําเนินการโดยการวาจาง
สถาบันการศึกษา จํานวน 19 จังหวัด จางบริษัทเอกชน จํานวน 32 จังหวัด และดําเนินการโดยบุคลากรของจังหวัด จํานวน 7 จังหวัด (รายละเอียด
ปรากฏในตารางที่ 9 หนา 64) นอกจากนี้ยังพบขอสังเกตเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลจังหวัดอีก 3 ประเด็น ดังนี้
- กระทรวงมหาดไทยโดยสวนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรไดวาจางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพัฒนาระบบฐานขอมูลของศูนย
ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (MOC)และฐานขอมูลของศูนยปฏิบัติการจังหวัด (POC) จํานวนเงิน 2,000,000 บาท โดยมีจังหวัดที่นําโปรแกรม
ระบบฐานข อ มู ล จั ง หวั ด ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร พั ฒ นาแล ว ไปใช จํ า นวน 39 จั ง หวั ด และเป น จั ง หวั ด ที่ ไ ด ว า จ า งที่ ป รึ ก ษาพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีฯ ไปแลวรวมอยูดวย จํานวน 28 จังหวัด โดยที่จังหวัดดังกลาวใชงบประมาณสําหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ ไปแลว รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 75,425,800 บาท
- มีบางบริษัทรับจางเปนที่ปรึกษาใหกับหลายจังหวัดในชวงเวลาที่แตกตางกันโดยมีคาใชจายในการดําเนินการเทากัน เชน บริษัท โลตัส
คอนซัลติ้ง อินเตอรเนชันแนล จํากัด รับจางพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ จํานวน 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดสมุทรปราการ หนองบัวลําภู เลย อุดรธานี
ระนอง และตรัง ในราคา 1,926,000 บาทรวมเปนเงินทั้งสิ้น 11,556,000 บาท นอกจากนี้ บริษัท อี เอส อาร ไอ (ประเทศไทย) จํากัด รับจาง
พัฒ นาระบบเทคโนโลยีฯ จํา นวน 5
จัง หวัด ไดแก จังหวัด สุโขทัย อา งทอง สุพรรณบุรี เพชรบุรี และนครนายก ในราคาแตกตา งกัน ตั้ง แต
1,489,000 บาท (จังหวัดสุโขทัย) จนถึง 5,477,000 บาท (จังหวัดสุพรรณบุรี) รวมเปนเงินทั้งสิ้น =SUM(ABOVE) 16,716,000 บาท เปนต น
(รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 11 หนา 68)
- มีจังหวัดที่พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) พรอมกับพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ดวย จํานวน
23 จังหวัด ซึ่งทําใหจังหวัดมีคาใชจายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ ที่เพิ่มขึ้นมาก โดยคิดเปนเงินทั้งสิ้น 108,048,571 บาท โดยจังหวัดสุโขทัย ใช
งบประมาณต่ําสุดเปนเงิน 1,489,000 บาทและจังหวัดพิษณุโลก ใชงบประมาณมากที่สุดเปนเงิน 25,090,000 บาท(รายละเอียดปรากฏในตารางที่
9 หนา 64)
1.2) งบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของจังหวัด จากการตรวจสอบงบประมาณในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีฯ พบวาการพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ มีลักษณะตางฝายตางทํา โดยไมมีการกําหนดกรอบในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ ที่ชัดเจน

ทําใหแตละจังหวัดใชงบประมาณในการดําเนินการรวมทั้ง 75 จังหวัด เปนเงินทั้งสิ้น 205,080,170 บาท โดยมีคาใชจายแตกตางกันตามกรอบแนวคิดและ
ศักยภาพของบุคลากรในจังหวัด ตัง้ แต 68,300 บาท (จังหวัดเพชรบุร)ี จนถึง 25,090,000 บาท (จังหวัดพิษณุโลก) ซึง่ มีความแตกตางกันคิดเปนเงิน
ถึง 25,021,700 บาท ทั้งนี้มี 50 จังหวัดที่มีงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ อยูระหวาง 500,000 – 4,000,000 บาท นอกจากนี้หาก
เปรียบเทียบคาใชจายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ ของจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดฉะเชิงเทรา นครราชสีมา และลําปาง ซึ่งสามารถใชประโยชน
ไดในเชิงประจักษตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการจังหวัด (POC) ปรากฏวา มีคาใชจายเพียง 440,000 บาท 3,669,100 บาท และ
3,799,000 บาท ตามลําดับเทานั้น ดังนั้นอาจสรุปไดวา หากจังหวัดสามารถบูรณาการบุคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีฯ ในจังหวัดใน
ลักษณะการทํางานรวมกันเปนทีม จะทําใหมีคาใชจายในการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลจังหวัดที่ไมสูงมากนัก (รายละเอียดปรากฏในตารางที่
12 หนา 70)
2)

การเชื่อมโยงขอมูลของศูนยปฏิบัติการจังหวัด (POC)
ศูน ย ป ฏิ บั ติ ก ารจั ง หวั ด (POC) ต อ งสามารถเชื่ อ มโยงข อ มู ล กั น ในแนวราบกั บ หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบข อ มู ล ภายในจั ง หวั ด และ
เชื่อมโยงขอมูลกันในแนวดิ่งกับศูนยปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (MOC) เพื่อใหไดขอมูลในภาพรวมของประเทศ และนําเสนอขอมูลในลักษณะ
รายงานสําหรับผูบริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจแกไขปญหา การวินิจฉัยสั่งการ และการวางแผนตามภารกิจของรัฐ แตจากการตรวจสอบ พบวา
2.1) การเชื่อมโยงขอมูลระหวางศูนยปฏิบัติการจังหวัด (POC) กับหนวยงานในจังหวัด จากการสังเกตการณการเชื่อมโยงระบบ
ฐานขอมูลของศูนยปฏิบัติการจังหวัด (POC) กับหนวยงานในจังหวัด ใน 30 จังหวัดที่สุมตรวจสอบ พบวา
- มีจังหวัดที่ยังไมไดดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเชื่อมโยงขอมูลภายในจังหวัด จํานวน 7 จังหวัด หรือคิดเปนรอย
ละ 23.33 ของจังหวัดที่สุมตรวจสอบ
- มีจังหวัดที่ดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสามารถใชประโยชนได จํานวน 3 จังหวัด หรือคิดเปนรอยละ 10 ของจังหวัดที่สุม
ตรวจสอบ ไดแก จังหวัดลําปาง ฉะเชิงเทรา และนครราชสีมา โดยสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่รับผิดชอบขอมูลภายในจังหวัดไดดว ยระบบ
อินเตอรเน็ตผานเว็บไซตของศูนยปฏิบัติการจังหวัด (POC)
- มีจังหวัดที่อยูระหวางการพัฒนาระบบฐานขอมูล จํานวน 20 จังหวัด หรือคิดเปนรอยละ 66.67 ของจังหวัดที่สุมตรวจสอบ โดยพบวา
เปนการเชื่อมโยงขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ตผานเว็บไซตของศูนยปฏิบัติการจังหวัด (POC) เชนเดียวกัน
2.2) การเชื่อมโยงขอมูลระหวางศูนยปฏิบัติการจังหวัด (POC) กับศูนยปฏิบัติการกระทรวง (MOC) จากการสังเกตการณการ
เชื่อมโยงขอมูลของศูนยปฏิบัติการจังหวัด (POC) กับศูนยปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (MOC) พบวา ศูนยปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (MOC)
สามารถเขาถึงระบบฐานขอมูลของจังหวัดไดทั้ง 75 จังหวัด แตไมสามารถรวบรวมขอมูลในภาพรวมของประเทศเพื่อใชสําหรับการวิเคราะหและ
นําเสนอรายงานสําหรับผูบริหารเพื่อการตัดสินใจแกไขปญหา การวินิจฉัยสัง่ การและการวางแผนได เนือ
่ งจากระบบฐานขอมูลของแตละจังหวัดมีความ
แตกตางกัน ทั้งหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล ระยะเวลาที่จัดเก็บ และรูปแบบการนําเสนอรายงานสําหรับผูบริหาร

ขอตรวจพบที่ 1.5 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจังหวัด
ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจังหวัด นับเปนกลไกสําคัญที่จะสนับสนุนใหการปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยชวยให
ผู บ ริ ห ารทราบถึ ง ความก า วหน า ป ญ หา อุ ป สรรค หรื อ ข อ จํ า กั ด ในการปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนหาแนวทางแก ไ ขให ผ ลการปฏิ บั ติ ง านบรรลุ ต าม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับของทุกฝาย ซึ่งภายใตการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ จะมีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจังหวัดอยางนอย 2 ลักษณะ คือ การติดตามและประเมินผลการปฏิบต
ั งิ าน
ซึ่งดําเนินการโดยจังหวัด และการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งดําเนินการโดยรัฐบาล แตจากการตรวจสอบ พบวา ปงบประมาณ 2547
ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจังหวัดยังขาดความพรอมบางประการในการทําหนาที่เปนเครื่องมือควบคุมและกํากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยสามารถพิจารณาได 2 ประเด็น ดังนี้
1) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจังหวัดซึ่งดําเนินการโดยจังหวัด พบวาคณะอนุกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ซึ่งมีหนาที่ในการกํากับ ใหคําแนะนํา และติดตามผลการดําเนินงานในจังหวัด โดยสวนใหญยังไมมีความพรอม
ในการปฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง นี้ มี บ างจั ง หวั ด ที่ ยั ง ไม ไ ด แ ต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบฯ และสํ า หรั บ จั ง หวั ด ที่ มี ก ารแต ง ตั้ ง แล ว ปรากฏว า
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ โดยสวนใหญยัง ไมมีการปฏิบัติง านตามอํานาจหนาที่อยางเปน รูป ธรรม อยางไรก็ดีมีจังหวัดที่คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯ ไดจัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงานของจังหวัดเสนอตอคณะกรรมการ กบจ. แลว แตก็เปนเพียงการรวบรวมรายงานซึ่งให
หนวยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเปนผูจัดทํา และใชวิธีการรายงานทางเอกสารในลักษณะทางเดียว โดยไมมีการสอบทานขอมูลในพื้นที่
ดําเนินการจริง ทั้งนี้จากการตรวจสอบและสังเกตการณการดําเนินโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ดําเนินการจริง จํานวน
105 โครงการ พบวา เจาหนาที่ในระดับผูบริหารของหนวยงานซึ่งเปนเจาภาพในการดําเนินโครงการทั้ง 105 โครงการ ขาดการกํากับ ควบคุม และ
สอบทานผลการปฏิบัติงานของเจาหนาทีผ
่ ป
ู ฏิบต
ั ใิ นพืน
้ ทีด
่ าํ เนินการจริง พิจารณาจากโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดโดยสวนใหญยงั
มีปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดคอนขางมาก ตลอดจนมีความเสี่ยงตอการบรรลุถึงผลสําเร็จของโครงการโดยที่ยังไมไดรับการปรับปรุง แกไขอยาง
เหมาะสม ซึ่งเปนภาพสะทอนของการขาดระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในจังหวัด
2) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจังหวัดซึ่งดําเนินการโดยรัฐบาล พบวาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และบริษท
ั
ไทย เรทติ้ง แอนด อินฟอรเมชั่น เซอรวิสเซส จํากัด (Thai Rating and Information Services co.,Ltd : TRIS) ซึ่งรับผิดชอบในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจังหวัด จะดําเนินการโดยใหจังหวัดจัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง (Self-Assessment Report) เพื่อวิเคราะหและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของจังหวัด ดังนั้นหากระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจังหวัดซึ่งดําเนินการโดยจังหวัดขาดการกํากับและ

ควบคุมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งใหหนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินโครงการเปนผูจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในลักษณะเอกสารทาง
เดียวโดยไมมีการสอบทานขอมูลในพื้นที่ดําเนินการจริงแลว รายงานการประเมินผลตนเอง (Self-Assessment Report) ที่จังหวัดเปนผูจัดทําใหกับ
สํานักงาน ก.พ.ร. และบริษท
ั ทริสฯ อาจมีขอ
 มูลทีค
่ ลาดเคลือ
่ นจากความเปนจริง และทําใหการติดตามและประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านจังหวัด โดยรัฐบาล

ไมสามารถสะทอนผลการดําเนินงานของจังหวัดไดอยางแทจริง นอกจากนี้ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจังหวัดซึ่งดําเนินการโดย
รัฐบาลจะใชตัวชี้วัดที่ปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการ เปนเครื่องมือในการวัดผลการดําเนินงานของจังหวัด โดยการวัดผลจะแบงตัวชีว้ ด
ั เปน 2 กลุม

คือ ตัวชี้วัดที่ใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง และ ตัวชี้วัดที่จังหวัดจัดเก็บขอมูลเอง ดังนั้นในการวัดผลจําเปนตองมีขอมูลตามตัวชี้วัดที่ครบถวน
ถูกตอง และเปนปจจุบัน เพื่อใหสามารถวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางแทจริงและเกิดความเปนธรรม แตจากการสัมภาษณผูวา
ราชการจังหวัด พบวา ระบบขอมูลพื้นฐานของจังหวัดโดยสวนใหญมีความถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบันอยูในระดับนอยถึงปานกลาง รวมทั้ง
มาตรฐานในการบริหารจัดการขอมูลของหนวยงานทีร่ บ
ั ผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลในแตละจังหวัดมีความแตกตางกัน และทําใหการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจังหวัดเกิดความไมเปนธรรม และคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง เนื่องจากตัวชี้วัดบางตัวตองอาศัยขอมูลที่แตละจังหวัดเปนผูจัดเก็บเอง
ทั้งนี้จากการที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดเขาตรวจสอบและสังเกตการณการดําเนินโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด จํานวน 105 โครงการ ใน 15 จังหวัดที่สุมตรวจสอบ พรอมทั้งเสนอแนวทางในการปรับปรุง แกไขผลการดําเนินโครงการในปจจุบัน (ตาม
ความรูและประสบการณในการตรวจสอบโครงการที่ผานมาในอดีต) ใหกับหนวยงานหลักและหนวยงานที่รวมดําเนินโครงการ ตลอดจนผูวา ราชการ
จังหวัดทราบอยางเปนระบบ ในกรณีที่การดําเนินโครงการมีปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัด ที่มีความเสี่ยงตอการบรรลุถึงผลสําเร็จของโครงการ หรือ
มีลักษณะการดําเนินโครงการที่ไมเหมาะสมนั้น ทําใหมีหลายโครงการปรับปรุง แกไข หรือเปลี่ยนแปลงจนสามารถดําเนินการตอไปได หรือมีบาง
โครงการขออนุมัติผูวาราชการจัง หวัดยกเลิกโครงการและเปลี่ยนไปดําเนิน การอยางอื่นหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมบางอยางของโครงการ จํานวน 5
โครงการ คิดเปนเงินทั้งสิ้น 29,504,200 บาท (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 15 หนา 81)

ขอตรวจพบที่ 1.6 การมอบอํานาจจากสวนกลาง
ระเบีย บสํานักนายกรัฐ มนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 กําหนดใหสวนราชการมอบอํานาจใหกับผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่อง
นั้นโดยตรง และกรณีการใชอํานาจในเขตจังหวัดใดใหม อบอํา นาจใหผูวา ราชการจัง หวัด นั้น เพื่อ ใหผูวา ราชการจัง หวัด มีอํา นาจในการตัด สิน ใจ
เพิ่ม มากขึ้น โดยสามารถบริหารราชการตามระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความประหยัด ลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้สวนราชการที่เปนราชการ
บริหารสวนกลางตองมอบอํานาจใหกับผูวาราชการจังหวัดอยางเพียงพอและเหมาะสม ใน 3 ดาน คือ อํานาจดานการบริหารงานบุคคล อํานาจดานการ
บริหารงบประมาณ และอํานาจดานการวินิจฉัยสั่งการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต แตจากการตรวจสอบผลการมอบอํานาจ ณ วันที่ 8 กันยายน 2547
พบวา ราชการบริหารสวนกลางยังมอบอํานาจใหกับผูวาราชการจังหวัดไมครบถวน ไมสมบูรณ หรือมีเงื่อนไขในการมอบอํานาจ แมจะมีการติดตาม
เรงรัดและกําหนดโทษจากคณะรัฐมนตรีใหกับสวนราชการบริหารสวนกลางที่ยังไมไดมอบอํานาจใหกับผูวาราชการจังหวัดมาโดยตลอด รวม 11
เดือน โดยมีกรมที่ยังมอบอํานาจใหกับผูวาราชการจังหวัดไมครบถวน จํานวน 3 กรม ไดแก กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต และกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปาและพันธุพืช ทั้งนี้จากการสัมภาษณผูวาราชการจังหวัดใน 30 จังหวัดที่สุมตรวจสอบ ผูวาราชการจังหวัดทั้งหมดใหความเห็นวา การมอบอํานาจ
จากราชการบริหารสวนกลางยังไมสามารถสนับสนุนการบริหารราชการไดอยางเต็มที่เนื่องจากมีบางกรม/กระทรวงที่ยังไมไดมอบอํานาจ สําหรับกรณีที่
มีการมอบอํานาจแลว ปรากฏวา การมอบอํานาจยังไมเบ็ดเสร็จ หรือมีเงื่อนไขในการใชอํานาจ โดยเฉพาะการมอบอํานาจดานการวินิจฉัยสั่งการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ขอตรวจพบที่ 2 การริเริ่มจัดทําและดําเนินโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดตามหลักการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ
จากการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังและหลักการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประกอบกับหลักการในการจัดทําและบริหารโครงการ
โดยทั่วไป อาจสรุปไดวา การริเริ่มจัดทําและดําเนินโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดตามหลักการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ควรมีลักษณะของการบูรณาการ (Integration) ในลักษณะ “รวมคิด รวมทํา และรวมรับผิดชอบ” โดยมีการระดมความคิดจากภาคีการพัฒนาใน
จังหวัด เพื่อใหไดแนวทางการพัฒนาหรือแกไขปญหาที่ครบถวนและลดการกอปญหาดานอื่น ๆ ตามมา มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ มีความ
ประหยัด มีความคุมคาในการดําเนินโครงการ รวมทั้งตองมีความสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของประชาชน พรอมทั้งมีการจัดทํา
ขอเสนอโครงการที่เปนไปตามหลักการจัดทําและบริหารโครงการโดยทั่วไปอยางครบถวน มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและมีการ
ทํางานรวมกันเปนทีม แตจากการตรวจสอบการริเริ่มจัดทําและดําเนินโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด จํานวน 105 โครงการ ใน
15 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครปฐม สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี เพชรบุรี อุดรธานี ขอนแกน อุบลราชธานี นครราชสีมา เชียงใหม ลําปาง
พิษณุโลก นครสวรรค อยุธยา และชลบุรี พบวา จังหวัดโดยสวนใหญยังไมมีความพรอมและยังไมสามารถริเริ่มจัดทําและดําเนินโครงการภายใต
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความคาดหวังหรือหลักการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยพบ
ปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดที่สําคัญรวม 3 ประเด็น ดังนี้
1)

การจัดทําและดําเนินโครงการยังไมมีลักษณะของการบูรณาการเทาที่ควร
จากการตรวจสอบการดําเนินงานโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด จํานวน 105 โครงการ ใน 15 จังหวัดที่สุม
ตรวจสอบ พบวา มีเพียง 5 โครงการเทานัน
้ หรือคิดเปนรอยละ 4.76 ของโครงการทีส
่ ม
ุ ตรวจสอบ ทีม
่ ก
ี ารริเริม
่ จัดทําและดําเนินโครงการในลักษณะ
ของการบูรณาการ โดยมีการรวมคิด รวมทํา และรวมรับผิดชอบอยางชัดเจน กลาวคือ มีการกําหนดแนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาอยางเปน
ระบบโดยหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ และมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินงาน ตลอดจนมีการทํางานรวมกันเปนทีมโดยมีทิศทาง
และเปาหมายรวมกันทีช
่ ด
ั เจน สําหรับโครงการทีย่ งั ไมมลี ก
ั ษณะของการบูรณาการ จํานวน 100 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 95.24 ของโครงการทีส
่ ม
ุ
ตรวจสอบ พิจารณาจากโครงการที่ไมเกิดจากกระบวนการรวมคิดของภาคีการพัฒนาในจังหวัดแตเปนในลักษณะที่ภาคราชการนําโครงการที่เป น
แผนงาน/งาน/โครงการจากสวนกลางหรืองานประจํามากําหนดเปนแนวทางการพัฒนาหรือแกไขปญหาในพื้นที่ในลักษณะการบริหารราชการใน
รูปแบบเดิม หรือโครงการที่ไมมีการทํางานรวมกันเปนทีม (Teamwork) โดยเปนการทํางานในลักษณะตางฝายตางทําซึ่งไมมีทิศทางและเปาหมาย
รวมกัน หรือโครงการที่ไมไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน
2) การดําเนินโครงการมีความเสี่ยงตอการบรรลุถึงผลสําเร็จของโครงการหรือคาดวาไมสามารถแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน
จากการตรวจสอบการดําเนินงานโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด จํานวน 105 โครงการ ใน 15 จังหวัดที่สุม
ตรวจสอบ พบวา โครงการโดยสวนใหญมีปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนินงานโดยยังไมไดรบ
ั การปรับปรุง แกไขอยางเหมาะสม ซึง่ เปน

ภาพสะทอนของการขาดระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจังหวัด โดยพบโครงการที่มีแนวทางในการพัฒนาหรือแกไขปญหาที่ไม
เหมาะสมหรือคาดวาจะไมสามารถแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน จํานวน 28 โครงการ และโครงการที่มีลักษณะการดําเนินงานเสี่ยงตอการบรรลุถึง
ผลสําเร็จของโครงการ จํานวน 17 โครงการ (รายละเอียดปรากฏในขอตรวจพบที่ 2 หนา 93) โดยโครงการที่พบวามีปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัด
ในการดําเนินงานคอนขางมาก2 ประเภท คือ “โครงการจางที่ป รึกษาเพื่อวิจัย ศึกษาความเหมาะสม หรือจัด ทําผัง เมือง” และ “โครงการดาน
เกษตรกรรม” โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1) โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อวิจัย ศึกษาความเหมาะสม หรือจัดทําผังเมือง
จากการสุมตรวจสอบโครงการจางที่ปรึกษาเพื่อวิจัย ศึกษาความเหมาะสม หรือจัดทําผัง เมือง หรือมีบางกิจ กรรมของโครงการที่
ดําเนินการในลักษณะดังกลาว จํานวน 18 โครงการ งบประมาณ 96,660,000 บาท ใน 15 จังหวัดที่สุมตรวจสอบ พบวา โครงการจางที่ปรึกษาฯ
เกือบทั้งหมด อาจมีความเสี่ยงที่จะไดใชประโยชนตามวัตถุประสงคของโครงการอยางคุมคา โดยสามารถสรุปปญหาที่สาํ คัญไดทงั้ หมด 3 ประเด็น
ดังนี้
- ปญหาความลาชาและความไมทันกาลของงานวิจัย พบวา การดําเนินการศึกษา/วิจัยมีความลาชาและอาจไมแลวเสร็จตามระยะเวลา
ที่กําหนดไว ทั้ง นี้ก รณีที่งานวิจัย ไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด อาจทําใหง านวิจัย ไมสามารถนําไปใชป ระโยชนไ ดต ามวัต ถุป ระสงคของ
โครงการ เนื่องจากผลงานวิจัยไมสอดคลองกับสภาวะแวดลอมหรือปจจัยตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
- ขาดงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง พบวา มีบางโครงการจางที่ปรึกษาฯ เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําโครงการขนาด
ใหญ (Mega Project) แตปรากฏวา การปฏิบัติตามกรอบแนวคิดของงานวิจัยตองใชงบประมาณในการดําเนินการสูง โดยยังไมมีความชัดเจนใน
เรื่องการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งอาจทําใหงานวิจัยที่แลวเสร็จไมสามารถนําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค
- ปญหาในการเขียนขอกําหนดโครงการ (Term of Reference : TOR) พบวา หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการจางที่ปรึกษาฯ โดย
สวนใหญยังขาดประสบการณในการจางที่ปรึกษาฯ ทําใหไมสามารถเขียนขอกําหนดโครงการ (TOR) ไดอยางครอบคลุม ครบถวนและสอดคลอง
กับความตองการอยางแทจริง รวมทั้งผูวาจางมักจะไมไดประสานทําความเขาใจกับผูรับจางในขอกําหนดโครงการ (TOR) อยางสม่ําเสมอ ซึ่งอาจทํา
ใหผลงานวิจัยไมเปนไปตามความตองการของผูวาจาง และเกิดปญหาความลาชาในการดําเนินการตามมาภายหลัง
2.2) โครงการดานเกษตรกรรม
จากการสุ ม ตรวจสอบโครงการด า นเกษตรกรรม จํ า นวน 36 โครงการ งบประมาณ 152,880,000 บาท ใน 15 จั ง หวั ด ที่ สุ ม
ตรวจสอบ พบขอสังเกตสําคัญที่สงผลกระทบตอการดําเนินโครงการดานเกษตรกรรม ทั้งหมด 3 ประเด็น ดังนี้
1) หนวยงานภาครัฐไมมีการบริหารจัดการทะเบียนประวัติเกษตรกรอยางเปนระบบและเปนไปอยางครบถวน ถูกตอง และเปน
ปจจุบัน ซึ่งทําใหไมสามารถวิเคราะหถึงสภาพปญหาและความตองการของเกษตรกรเพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาไดอยาง
เหมาะสมกับสภาพปญหาของเกษตรกรและเปนไปอยางคุมคา
2) มุงเนนสงเสริมในเรื่องการเพิ่มศักยภาพการผลิตใหกับเกษตรกรโดยขาดการพิจารณาดานตนทุนและดานการตลาด
3) มุง เนนการสนับสนุนปจจัยการผลิตใหกบ
ั เกษตรกร ซึง่ เปนแนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาทีไ่ มเหมาะสม หรือคาดวาจะไม
สามารถแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน เนื่องจากไมเปนการสงเสริมใหเกษตรกรมีสวนรวมในการชวยเหลือตนเองและเปนการทําลายระบบการพึ่งพา
ตนเองของเกษตรกร
3) ปญหาในการจัดทําขอเสนอโครงการ
การจัดทําขอเสนอโครงการตามหลักการจัดทําและบริหารโครงการโดยทั่วไป มีสวนประกอบที่สําคัญประมาณ 8 หัวขอ ดังนี้ ความ
เปนมาหรือหลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงค/เปาหมาย กิจกรรมและวิธีการดําเนินโครงการ ตัวชี้วัดทั้งในระดับผลผลิต (Output) และ
ผลลัพธ (Outcome) หนวยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาในการดําเนินการ งบประมาณ และผลที่คาดวาจะไดรับของโครงการ ทั้งนี้การจัดทําขอเสนอ
โครงการตองแสดงรายละเอียดในแตล ะหัว ขอดัง กลา วขา งตน ใหชัด เจนโดยมีค วามสอดคลองซึ่ง กัน และกัน เพื่อใชสําหรับ ขอรับ การสนับ สนุน
งบประมาณซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดและความคุมคาในการดําเนินโครงการ และใชสําหรับการบริหารงานและประเมินผลโครงการได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แตจากการตรวจสอบ พบวา แบบฟอรมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการภายใตแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัดที่ออกแบบโดยสํานักงบประมาณขาดสวนประกอบทีส
่ าํ คัญ 2 หัวขอ คือ ความเปนมาหรือหลักการและเหตุผลของโครงการ และผล
ที่คาดวาจะไดรับของโครงการ นอกจากนี้จากการพิจารณาขอเสนอโครงการ จํานวน 105 โครงการใน 15 จังหวัดที่สุมตรวจสอบ พบวา จังหวัดโดย
สวนใหญยังมีปญหาบางประการในการจัดทําขอเสนอโครงการ โดยมีเพียง 11 โครงการเทานั้น หรือคิดเปนรอยละ 10.47 ของโครงการที่สุม
ตรวจสอบ ที่สามารถจัดทําขอเสนอโครงการอยางชัดเจน สามารถใชในการบริหารงานและการประเมินผลไดในระดับหนึง่ โดยพิจารณาจากขอเสนอ
โครงการที่มีการกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมาย รวมทั้งตัวชี้วัดที่มีความชัดเจน
ผลกระทบ
1. กรณีรัฐบาลอนุมัติและจัดสรรงบประมาณลาชา สงผลใหจังหวัดตองขอกันเงินเหลื่อมป คิดเปนเงินทั้งสิ้น 851,478,874.22 บาท ซึ่ง
สงผลกระทบตอระบบงบประมาณของประเทศและวินัยในการใชจายงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ
2. การใชจายงบประมาณไมเปนไปโดยประหยัด ไมเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ตลอดจนอาจเกิดการสูญเปลา เชน การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารของจังหวัด ซึ่งมีคาใชจายในการดําเนินงานทั้ง 75 จังหวัด เปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 205,080,170 บาท แตยังไม
สามารถใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค โดยเฉพาะการเชื่อมโยงขอมูลในภาพรวมของประเทศ และ การดําเนินโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งมีงบประมาณในภาพรวมทั้งประเทศ เปนเงินทั้งสิ้น 2,249,961,500 บาท แตจากการตรวจสอบการดําเนินงานโครงการภายใตแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด จํานวน 105 โครงการ ใน 15 จังหวัดที่สุมตรวจสอบ พบวาโครงการโดยสวนใหญมีปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัด

ในการดําเนินงานโดยยังไมไดรับการปรับปรุง แกไขอยางเหมาะสม โดยพบโครงการที่มีแนวทางในการพัฒนาหรือแกไขปญหาที่ไมเหมาะสมหรือ
คาดวาจะไมสามารถแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน จํานวน 33 โครงการ และโครงการที่มีลักษณะการดําเนินงานเสี่ยงตอการบรรลุถึงผลสําเร็จของ
โครงการ จํานวน 24 โครงการ ทั้งนี้มีโครงการที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินใหแนวทางในการปรับปรุง แกไข และไดมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
บางอยางจนสามารถดําเนินการตอไปได หรือมีบางโครงการยกเลิกและเปลี่ยนเปนโครงการอื่น จํานวน 5 โครงการ คิดเปนเงินทั้งสิ้น 29,504,200 บาท
3. ไมสามารถแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ในเขตจัง หวัด ไดอยา งมีป ระสิทธิภ าพและตอบสนองความตองการของประชาชนใหไดรับ
ประโยชนสูงสุด ตลอดจนไมเกิดผลลัพธตามหลักการของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไดแก
การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม
 คาในเชิงภารกิจของรัฐ เกิดความ
รวดเร็วและไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและตอบสนองตอความตองการ
ความเห็นและขอเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
เพื่อใหการใชจายงบประมาณแผนดินเปนไปอยางประหยัด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุมคา ตลอดจนเกิดประโยชนสุขกับ
ประชาชนอันเปนผลลัพธบั้นปลาย ตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธก
ี ารบริหารกิจการบานเมืองทีด
่ ี พ.ศ. 2546 และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 อยางแทจริง สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีความเห็นวา ปจจัยเสี่ยงที่
สําคัญของระบบการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการที่ค วรไดรับ การปรับปรุงอยางเรงดว น 3 ประการ คือ (1) บุค ลากร ซึ่ง เปน กลไกในการ
ขับเคลื่อนระบบ (2) ระบบขอมูล ซึ่งใชสําหรับการวางแผน การบริหารงาน และการติดตาม ประเมินผล และ (3) ระบบการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน ซึ่งเปนกลไกที่จะชวยสนับสนุนใหผูบริหารในระดับตาง ๆ ทราบถึงความกาวหนา ปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการปฏิบัติงาน จึง
ขอใหสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหนวยงานตนสังกัดของผูวาราชการจังหวัด และทุกฝายที่เกี่ยวของ เชน สํานักงบประมาณ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กสจ.) คณะกรรมการยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด (กกจ.) นําขอมูลและขอเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควรดังนี้
1) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมของบุคลากรในจังหวัด
ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรวมกับกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร
กําลังคนของจังหวัด จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรในจังหวัด โดย
- สํารวจอัตรากําลังและความรูความสามารถของบุคลากรเพื่อจัดทําฐานขอมูลบุคลากรจังหวัด
- อบรมใหความรูเกี่ยวกับเรื่องระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการกับทุกภาคสวนในจังหวัด
- อบรมใหความรูกับบุคลากรที่มีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด ในเรื่องการบริหารโครงการและการติดตาม ประเมินผล
- สรางระบบการใหรางวัลตอบแทนแกจังหวัด/หนวยงาน/บุคคลที่ผานการประเมินอยางเปนธรรม เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจให
บุคลากรในจังหวัดเขามามีสวนรวมแกไขปญหาในพื้นที่
2) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับงบประมาณในการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ใหสํานักงบประมาณรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ โดย
- เสนอใหคณะรัฐมนตรีกําหนดกรอบหรือวงเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการใหชัดเจน
- กําหนดรูปแบบขอเสนอโครงการที่ใชสําหรับขอรับการสนับสนุนงบประมาณใหครบถวนตามหลักการบริหารโครงการ ตลอดจน
เนนใหหนวยงานที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรอกขอมูลใหครบถวนตามความจริงอยางเครงครัด เพื่อประโยชนในการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ
- กรณีที่การจัดสรรงบประมาณไมเปนไปตามขอเสนอโครงการ สํานักงบประมาณควรประสานใหหนวยงานที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณปรับขอเสนอโครงการใหมใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร และนํามาพิจารณาอีกครั้ง
3) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสํานักงานจังหวัด
ใหสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งผูวาราชการจังหวัด วางแผนและดําเนินการยกระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานจังหวัด โดย
- อบรมใหค วามรูกับเจาหนาที่กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุม งานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด ทั้งใน
เรื่องการจัดทําแผน การจัดทําขอเสนอโครงการ การกําหนดตัวชี้วัด หลักการพิจารณากลั่นกรองโครงการ การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการ

บริหารจัดการขอมูลและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สรรหาบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทางใหดํารงตําแหนงในกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุมงานขอมูล
สารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด เชน นักสถิติและนักเศรษฐศาสตร เปนตน
- จัดโครงสรางและอัตรากําลังของสํานักงานจังหวัดใหครบถวนตามกรอบอัตรากําลังที่กําหนดไวในแตละจังหวัด
- มุงเนนใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในจังหวัดอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะแผนงาน/งาน/โครงการซึ่งเปนความคิด
ริเริ่มของจังหวัด พรอมทั้งตองมีการสอบทานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ดําเนินการจริง
4) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมกับกระทรวงมหาดไทย สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ วางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร โดย
- กําหนดกรอบ/วิธีการจัดเก็บขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกันทัง้ หมด
- การพัฒนาโปรแกรม (Software) ระบบงานฐานขอมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ระบบสารสนเทศภูมศ
ิ าสตร
(GIS) ควรดําเนินการพัฒนาโปรแกรมดังกลาวโดยหนวยงานในสวนกลางเพื่อใหจังหวัดสามารถนําไปใชเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ รวมทั้ง
กําหนดกรอบและมาตรฐานในการติดตั้งอุปกรณ (Hardware) ของศูนยปฏิบัติการจังหวัด (POC) เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและเกิดความคุมคา
- สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐทั้งหมด มีการยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขอมูลใหเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และ
เปนปจจุบัน โดยการสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐทั้งหมดผานการรับรองมาตรฐานสากลของประเทศไทยดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ
ระบบขอมูล (P.S.O. 1101)
5) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับคณะกรรมการจังหวัดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546
ให ปลั ดกระทรวงมหาดไทยกํ าชั บผู ว าราชการจั งหวั ดแต งตั้งคณะกรรมการให ครบถ วนตามระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ว าดวยการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 ไดแก คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
กํากับดูแลการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ คณะกรรมการควบคุม กํากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจางจังหวัด คณะกรรมการควบคุม กํากับ ดูแล
งบประมาณจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร
กําลังคนจังหวัด พรอมทั้งหาแนวทางหรือมาตรการเพื่อผลักดันและกระตุนใหคณะกรรมการดังกลาวขางตนตระหนักถึงความสําคัญของอํานาจหนาที่
มีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการรายงานผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (กบจ.) ผูวาราชการจังหวัดควรดําเนินการ ดังนี้
- พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ กบจ. ใหมีจํานวนที่เหมาะสมกับภารกิจและเกิดความสะดวกตอการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีผูแทนจาก
ทุกภาคสวนในจังหวัด ทั้งนี้ผูแทนที่ไดรับการแตงตั้งควรมีความรูความสามารถ และสามารถทําหนาที่ของผูแทนไดอยางแทจริง โดยเฉพาะผูแทน
จากภาคประชาชนตองสามารถแสดงถึงสภาพปญหาและความตองการในพื้นที่ไดอยางสมบูรณ
สรางสรรค

-

สรางบรรยากาศที่ดีในการประชุม รวมทั้งตองเปดโอกาสและกระตุนใหกรรมการแสดงความคิดเห็นกันอยางกวางขวางในเชิง

- มอบนโยบายใหกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเขารวมประชุมดวยตนเองทุกครั้ง หรือกรณีที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง
กรรมการควรมอบหมายใหบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และมีความเหมาะสมกับวาระการประชุมเขารวมประชุมแทน รวมทั้งไมควรเปลี่ยนตัว
แทนบอย ๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและมีความตอเนื่อง
6) ขอเสนอแนะตอหนวยงานในสวนกลางที่มีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
- ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในฐานะหนวยงานหลักที่เปนเจาภาพในการปฏิรูประบบราชการและสงเสริมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ วางแผนสงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการใหเปนระบบและมีความชัดเจน โดยรวม
บูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมด ไดแก สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง กรม
ทั้งหมด พรอมทั้งกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานใหมีความชัดเจน และดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนไปพรอม ๆ กัน
- ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมกับสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จัดทํายุทธศาสตรชาติในดานที่ตองมีลักษณะการปฏิบัติงานสัมพันธเชื่อมโยงระหวางกัน หรือจําเปนตองมี
มาตรฐานการปฏิบัติงานเหมือนกันทั้งประเทศใหมีความชัดเจน เชน ยุทธศาสตรดานการเกษตร ยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว และการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนตน ควรดําเนินการใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อใหจังหวัดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานได

โดยสะดวก มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีทิศทางและเปาหมายในการทํางานรวมกัน ไมเปนลักษณะตางฝายตางทํา โดยใหความสําคัญกับจังหวัด
หรือกลุมจังหวัดเทานั้น
- ใหกระทรวงและกรมตาง ๆ สงเสริมและสนับสนุนใหผูวาราชการจังหวัดสามารถบูรณาการสรรพกําลัง งบประมาณ และตัดสินใจแกไข
ปญหาไดอยางครบวงจรภายในจังหวัด เชน การมอบอํานาจ หรือการมอบนโยบายใหหนวยงานภายในสังกัด ชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูวา
ราชการจังหวัดอยางเต็มที่ เปนตน
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