
การตรวจสอบดําเนนิงาน 
ระบบการบรหิารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ 

ตัง้แตป 2542  เปนตนมา รัฐบาลไดมนีโยบายในการปฏิรปูระบบราชการมาโดยตลอด เพื่อใหการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ และตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล สืบเนื่องมาจากการบริหารราชการ
แผนดนิในรปูแบบเดมิไมสามารถตอบสนองและรองรับกับสภาพแวดลอมท่ีเปลีย่นแปลงไปของสังคมในปจจบุนั สมควรมีการปรบัปรุงโครงสรางการ
บริหารราชการแผนดนิ โดยเมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2546 และวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2546 คณะรัฐมนตรีไดมมีตเิห็นชอบใหนํา “ระบบการบรหิารงาน
จงัหวดัแบบบรูณาการ” มาบงัคบัใชใน 75 จงัหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานคร นบัตั้งแตวนัท่ี 1 ตลุาคม 2546 เปนตนมา โดยปรบัใหจังหวดัมฐีานะ
เปรียบเสมือนหนวยงานเชิงยุทธศาสตรภาครัฐในระดับพื้นที่ (Strategic Government Unit : SGU) ท่ีสามารถวินจิฉยัขอมลู ปญหา อุปสรรค 
หรือขอจํากัด ตลอดจนกําหนดแนวทางแกไขปญหาและการดําเนินการใหเปนไปตามที่ตดัสินใจไดอยางครบวงจรภายในจังหวดั โดยปรับเปลี่ยน
บทบาทและอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจงัหวัดใหเปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัด (Chief Executive Officer : CEO) พรอมท้ังคณะรัฐมนตรไีดมี
มติเมื่อวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2546 อนุมตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 (งบกลาง) “รายการคาใชจายเพือ่การเสรมิสรางศกัยภาพ
การแขงขนัและการพฒันาทีย่ัง่ยนืของประเทศ” วงเงินไมเกิน 3,000 ลานบาท เพือ่สนับสนนุการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ นอกจากนัน้ไดมี
มติเมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 2547 และวนัท่ี 17 สิงหาคม 2547 อนุมตัิงบประมาณ (งบกลาง) เพิ่มเตมิอีกคราวละ 350 ลานบาท รวมเปนเงนิ 750 ลาน
บาท ทําใหปงบประมาณ 2547 มีงบประมาณสนบัสนนุการบริหารงานจังหวดัแบบบรูณาการ รวมท้ังส้ิน 3,750 ลานบาท โดยมีการจดัสรรงบประมาณ
ใน 2 ลักษณะ คอื งบโครงการภายใตแผนยทุธศาสตรการพฒันาจงัหวดั (วงเงนิไมเกิน 2,250 ลานบาท) และงบบรหิารจดัการของจงัหวดั (จังหวัด
ละ 20 ลานบาท)  

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตระหนักถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารราชการแผนดินดังกลาว ท้ังในเรื่องของ
การปรับเปลี่ยนวิธีการงบประมาณ โดยทดลองใหจังหวัดสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบกลาง) เพื่อพัฒนาและแกไขปญหาตามความคิดริเริ่ม
ของจังหวัด ซึ่งในอดีตเปนการจัดสรรงบประมาณในรูปแผนงาน/งาน/โครงการท่ีมาจากสวนกลาง (Top-Down) รวมท้ังมีการกระจายอํานาจการ
บริหารงานและถายโอนภารกิจจากสวนกลางไปสูสวนภูมิภาค จึงตรวจสอบการดําเนินงานระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อใหทราบถึง
ความพรอม ปญหาอุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนินงาน และเสนอแนวทางการดําเนินงานตอไปในอนาคตเพ่ือปองกันปญหาท่ีอาจเกิดขึ้น
เชนเดียวกับการกระจายอํานาจใหกับทองถ่ิน ซึ่งในปจจุบันปรากฏวาองคการบริหารสวนตําบลโดยสวนใหญยังไมมีความพรอมในการปฏิบัติงาน ทํา
ใหการใชจายงบประมาณไมเปนไปโดยประหยัด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ นอกจากนี้ยังเกิดปญหา
การทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ 

จากการตรวจสอบการดําเนินงานระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ท้ังในเรื่องความพรอมในการบริหารจัดการและความพรอมในการ
ริเริ่มจัดทําและดําเนินโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด โดยการศึกษาและตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน สัมภาษณและสอบถาม
บุคลากรท่ีเก่ียวของในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ไดแก ผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสํานักงานจังหวัด หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการส่ือสาร คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) หัวหนาสวนราชการท่ีเปน
หนวยงานหลักและหนวยงานท่ีรวมดําเนินโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สังเกตการณศูนยปฏิบัติการจังหวัด (Provincial 
Operation Center : POC) ประชุมรวมกับหนวยงานหลักและหนวยงานท่ีรวมดําเนินโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและ
สังเกตการณโครงการในพ้ืนที่ดําเนินการจริง จํานวน 105 โครงการ ท้ังนี้ไดสุมตรวจสอบท้ังหมด 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 

ระบบการบรหิารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ เปนหลกัการทีด่แีละจะเปนกลไกในการสนบัสนนุใหการปฏบิตัริาชการในสวนภมูภิาค
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการบริหารราชการในรูปแบบเดิม เนื่องจากสนับสนุนใหจังหวัดสามารถริเริ่มพัฒนา
และแกไขปญหาใหเปนไปตามความตองการในพื้นที่ไดดวยตนเอง โดยทุกภาคสวนในจังหวัดมีสวนรวมในการกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด จึงชวยลดความซ้ําซอน ทําใหมีทิศทางและเปาหมายในการปฏิบัติงานรวมกันที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อใชในการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตลอดจนหนวยงานภาครัฐเกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานโดยมีประชาชนเปน
ศูนยกลาง 

แตอยางไรก็ดีในปงบประมาณ 2547 ซึ่งเปนปแรกที่ใชระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและเปนไปอยางเรงดวนนั้น
ปรากฏวาทั้ง 30 จังหวัดที่สุมตรวจสอบ มีปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดบางประการในการปฏิบัติราชการตามระบบการบรหิารงานจงัหวดัแบบ
บูรณาการ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความสําเร็จตามความคาดหวังหรือหลักการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ทั้งหมด 2 ขอตรวจพบ ดังนี ้

  

ผลการตรวจสอบ 

ขอตรวจพบที่ 1   ความพรอมในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

ผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูบริหารสูงสุดของจังหวัด (CEO) ควรมีการเตรียมความพรอมและไดรับการสนับสนุนในการเขาสูระบบ
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยมีปจจัยหลักแหงความสําเร็จท่ีเก่ียวของกับความพรอมในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ท้ังหมด 6 
ประการ ดังนี้ มีบุคลากรและองคกรท่ีเหมาะสมในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ มีระบบงบประมาณสนับสนุนท่ีชัดเจนและสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จัดใหมีระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดท่ีสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีระบบการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจังหวัดอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนสวนกลางมีการมอบอํานาจใหกับผูวาราชการจังหวัดอยางเพียงพอเพื่อใหการ



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

ขอตรวจพบที ่1.1 บคุลากรและองคกรในการบรหิารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ 

การบริหารราชการสวนภูมิภาคแบบเดิม ผูวาราชการจังหวัดจะทําหนาท่ีเปนผูรับนโยบายและคําส่ังจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนา
รัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติใหเหมาะสมกับพื้นท่ีและประชาชน โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติ
ราชการแทนผูวาราชการจังหวัด และมีสํานักงานจังหวัดทําหนาท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัด ตอมาเมื่อจังหวัดปรับเปลี่ยน
มาใชระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 จึงกําหนดให
จังหวัดมีองคกรสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการที่สําคัญ ท้ังหมด 6 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(กบจ.) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ คณะกรรมการควบคุม กํากับ ดูแลการใชจายงบประมาณ
ของจังหวัด คณะกรรมการควบคุม กํากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจางของจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและการส่ือสารของจังหวัด และ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตรกําลังคนของจังหวัด ท้ังนี้คณะกรรมการ กบจ. สามารถแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
ในระดับพื้นที่เพื่อดําเนินการในดานตาง ๆ ภายในจังหวัด แตจากการตรวจสอบความพรอมของบุคลากรและองคกรในการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ ใน 30 จังหวัด พบวา 

1)   ผูวาราชการจงัหวดั 
ผูวาราชการจังหวัดมีบทบาทที่สําคัญ คือ เปน เจาภาพในการบริหารงานของจังหวัด โดยเปนหัวหนาทีมประสานการทํางานของทุก

ภาคสวนในจังหวัดใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ีกําหนดไว รวมท้ังเปน ประธานคณะผูบริหารของจังหวัด โดยตองสามารถ
กระตุนใหทุกภาคสวนรวมกันแสดงความคิดเห็นกันอยางกวางขวางในเชิงสรางสรรค แตจากการตรวจสอบ พบวา ผูวาราชการจังหวัดใน 30 จังหวดัที่
สุมตรวจสอบ ยังมีปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดบางประการในการบริหารราชการตามระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ซึ่งสามารถสรุปได
ทั้งหมด 3 ประเด็น ดังนี้ 

- ผูวาราชการจังหวัดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการที่แตกตางกัน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดโดยสวนใหญ
ใหความเห็นวา การอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับผูวาราชการจังหวัดในการเขาสูระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการที่จัดขึ้นโดย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพียง 1 – 2 ครั้งยังไมสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการไดอยาง
สมบูรณ และปจจุบันยังคงใชแนวทางในการบริหารงานจังหวัดในรูปแบบเดิม 

- ระบบทีมของผูวาราชการจังหวัด ซึ่งประกอบดวย รองผูวาราชการจังหวัดและหัวหนาสํานักงานจังหวัด คาดวายงัไมสามารถสนบัสนนุ
และปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม (Team Work) กับผูวาราชการจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากรองผูวาราชการจังหวัดและหัวหนาสํานกังาน
จังหวัดยังไมไดรับการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัดเทาท่ีควร รวมท้ังผูวาราชการ
จังหวัดยังไมสามารถคัดเลือกรองผูวาราชการจังหวัดและหัวหนาสํานักงานมาชวยปฏิบัติงานไดอยางอิสระ ตลอดจนสํานักงานจังหวัดซึ่งเปนกลไก
สําคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัด ยังไมมีความพรอมในการปฏิบัติงานตามภารกิจในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ และตองมีการยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักงานจังหวัดอยางเรงดวน 

- ผูวาราชการจังหวัดยังไมไดรับความรวมมือจากภาคีการพัฒนาในจังหวัดเทาที่ควร โดยเฉพาะหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
และเจาหนาท่ีในระดับตาง ๆ ยังไมสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับความตองการของผู วาราชการจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เนื่องจากขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ รวมท้ังยังมีทัศนคติในการทํางานที่เนนความสําคัญ
กับพันธกิจที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัดในสวนกลางมากกวาการบริหารงานของผูวาราชการจังหวัดในระดับพื้นที่ และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินซึ่งผูวาราชการจังหวัดยังไมสามารถบริหารงานหรือบังคับบัญชาไดอยางเต็มท่ี 

  
2)  สาํนกังานจงัหวดั 

สํานักงานจังหวัด ประกอบดวย ฝายอํานวยการ และ 2 กลุมงานท่ีมีความสําคัญตอระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ คือ กลุม
งานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุมงานขอมูลสารสนเทศและการส่ือสารจังหวัด โดยมีอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญ คือ จัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของจังหวัดเพื่อการบริหาร กํากับและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
รวมท้ังอํานวยการ ประสานงานและปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัด แตจากการตรวจสอบ พบวา สํานักงานจังหวัดใน 30 จังหวัดที่สุม
ตรวจสอบ โดยสวนใหญยังไมสามารถปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และตองมมีาตรการเพิม่ประสทิธภิาพ
การปฏิบัติงานของสํานักงานจังหวัดอยางเรงดวน โดยมีปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดที่สําคัญสรุปได 2 ประเด็น ดังนี ้

- ขาดความพรอมในเรื่องโครงสรางและอัตรากําลังที่เหมาะสม ท้ังกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุมงานขอมูลสารสนเทศ
และการส่ือสารจังหวัด กลาวคือ อัตรากําลังในการปฏิบัติงานจริงไมเปนไปตามโครงสรางและอัตรากําลังท่ีกําหนดไวในแตละจังหวัด รวมท้ัง
เจาหนาท่ียังไมสามารถปฏิบัติงานรองรับกับภารกิจท่ีไดอยางเหมาะสม ท้ังในเรื่องการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด การพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศของจังหวัด โดยเฉพาะการกํากับและติดตามผลการปฏิบัติงานในจังหวัด นอกจากนี้ยังพบจังหวัดท่ีไมมีหัวหนากลุมงานยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัดและหัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการส่ือสารจังหวัด จํานวน 7 จังหวัด และ 1 จังหวัด ตามลําดับ รวมท้ังมีเจาหนาท่ีของ
กลุมงานยุทธศาสตรฯ และกลุมงานขอมูลฯ ไมครบถวนตามกรอบโครงสรางและอัตรากําลังท่ีกําหนดไวในแตละจังหวัด จํานวน 20 จังหวัด และ 18 
จังหวัดตามลําดับ ตลอดจนขาดเจาหนาท่ีท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือมีพื้นฐานความรูความสามารถท่ีเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว
(รายละเอียดปรากฏในขอตรวจพบท่ี 1.1 หนา 30-32) 

- ยังไมไดดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในจังหวัดอยางเตม็รปูแบบ กลาวคือ เปนเพียงการจัดทํารายงานการติดตาม
ผลการดําเนินงานในจังหวัดซึ่งมอบหมายใหหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินโครงการเปนผูรายงานความกาวหนาของการปฏิบัติงานใน
ลักษณะเอกสารทางเดียวโดยไมมีการสอบทานขอมูลในพ้ืนท่ีดําเนินการจริง 

3) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) 



คณะกรรมการ กบจ. คือ คณะผูบริหารของจังหวัดหรือเปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีประจําจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปน
ประธานกรรมการ รองผูวาราชการจังหวัดเปนรองประธานกรรมการ ผูแทนจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ภาคเอกชนและประชาชน โดยมีจํานวนตามความเหมาะสมของภารกิจของจังหวัด และหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปนกรรมการและเลขานกุาร
ซึ่งมีหนาท่ีท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แผนงานหรือโครงการโดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคกีารพัฒนา
ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค และยุทธศาสตรชาติ และหนาท่ีในการกํากับ ใหคําแนะนํา และ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายในจังหวัด แตจากการตรวจสอบ พบวา การแตงตั้งคณะกรรมการ กบจ. และแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ กบจ. ใน 30 จังหวัดที่สุมตรวจสอบมีความแตกตางกัน โดยมีขอสังเกตทั้งหมด 3 ประเด็น ดังนี ้

- องคประกอบของคณะกรรมการ กบจ. พบวา มีจังหวัดท่ีไมไดแตงตั้งผูแทนจากภาคประชาชนเขารวมเปนคณะกรรมการ กบจ. 
จํานวนถึง 10 จังหวัด หรือคิดเปนรอยละ 33.33 ของจังหวัดท่ีสุมตรวจสอบ นอกจากนี้มีบางจังหวัดไดแตงตั้งผูแทนจากหนวยงานในสวนกลาง เชน 
สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนตน แตปรากฏ
วา กรรมการที่เปนผูแทนจากหนวยงานในสวนกลางที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการ กบจ. เกือบทั้งหมดไมมารวมประชุมอยางสม่ําเสมอหรือไม
มารวมประชุมเลย 

- การประชุมคณะกรรมการ กบจ. พบวา มีตัวแทนเขาประชุมแทนกรรมการ โดยเฉลี่ยอยูระหวางรอยละ 12 – 41 ของจํานวน
คณะกรรมการ กบจ. ในแตละจังหวัด และจากการสังเกตการณในท่ีประชุมคณะกรรมการ กบจ. ยังพบวา กรรมการไมไดรวมแสดงความคิดเห็นกันอยาง
กวางขวาง โดยกรรมการสวนใหญใหเหตุผลวา ประธานในที่ประชุมไมไดกระตุนหรือเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความคิดเห็น หรือกรรมการไม
ตองการอภิปรายขัดแยงกับผูนําเสนอ หรือกรรมการไมมีความรูในเรื่องท่ีอภิปราย เปนตน ท้ังนี้จากการพิจารณารายงานการประชุมของ
คณะกรรมการ กบจ. ปรากฏวา มีบางจังหวัดประชุมนอยมากและมีบางจังหวัดไมไดกําหนดความถ่ีในการประชุมไวอยางแนนอนแตจะประชุมตาม
วาระความจําเปนเทานั้น โดยจังหวัดเพชรบูรณมีการประชุมคณะกรรมการ กบจ. นอยท่ีสุด โดยท่ีผานมา 10 เดือน มีการประชุมเพียงคร้ังเดียวเทานั้น
(ตรวจสอบ ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2547) 

- คณะกรรมการ กบจ. กับบทบาทตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีาดวยการบรหิารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ พ.ศ. 2546 จากการ
สอบถามคณะกรรมการ กบจ. เก่ียวกับอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญของคณะกรรมการ กบจ. พบวา มีกรรมการจํานวนรอยละ 20 - 30 ในแตละจังหวัด 
ท่ีไมสามารถบอกถึงอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญของคณะกรรมการ กบจ. ได โดยมีกรรมการประมาณรอยละ 50 ในแตละจังหวัดท่ีไมตอบแบบสอบถาม 

4) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ มีหนาท่ีในการกํากับ ใหคําแนะนํา และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานภายในจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการ กบจ. มีมติแตงตั้งจากผูแทนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และบุคคลซึ่งมีความรูและประสบการณดานการตรวจสอบหรือการประเมินผล จํานวน 7 คน ทําหนาท่ีจัดทํารายงานการตรวจสอบและ
ประเมินผลเสนอคณะกรรมการ กบจ. แตจากการตรวจสอบ พบวา 

- การแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ พบวา มีจังหวัดท่ียังไมไดแตงตั้ง จํานวน 6 จังหวัด หรือคิดเปนรอยละ 20 ของจังหวัดท่ีสุม
ตรวจสอบ ไดแก จังหวัดเพชรบูรณ นครปฐม สมุทรสาคร  อุบลราชธานี สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช (ขอมูล ณ วันท่ีตรวจสอบ) สําหรับ
จังหวัดท่ีแตงตั้งแลว ปรากฏวามีจังหวัดท่ีแตงตั้งลาชา โดยผานระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 เริ่มบังคับใช จํานวน 4 จังหวัด 

- การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ พบวา คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ โดยสวนใหญยังไมมีการปฏิบัติงานอยางเปน
รูปธรรม โดยมีจังหวัดที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ จัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงานในจังหวัดเสนอตอคณะกรรมการ กบจ. เพียง 5 
จังหวัดเทานั้น หรือคิดเปนรอยละ 16.66 ของจังหวัดที่สุ มตรวจสอบ (ขอมูล ณ วันท่ีตรวจสอบ) ไดแก จังหวัดลําปาง ฉะเชิงเทรา ขอนแกน
นครราชสีมา และภูเก็ต แตอยางไรก็ดีการจัดทํารายงานดังกลาวเปนเพียงการรวบรวมรายงานโดยเอกสารในลักษณะทางเดียวซึ่งใหหนวยงานที
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเปนผูจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเทานั้น โดยไมมีการสอบทานขอมูลในพ้ืนท่ีดําเนินการจริง 

  
5)  คณะกรรมการอื่น ๆ ในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 นอกจากกําหนดใหมีผูวาราชการจังหวัดทํา
หนาท่ีผูบริหารสูงสุดของจังหวัด (CEO) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการแลว ยังกําหนดใหมีองคกรในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการอีก 4 คณะ เพื่อทําหนาท่ีในการวางแผน ควบคุม
และใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงบประมาณของจังหวัด การจัดซื้อจัดจางของจังหวัด การพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของ
จังหวัด และการพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ไดแก คณะกรรมการควบคุม กํากับ ดูแลการใชจายงบประมาณของจังหวัด คณะกรรมการควบคุม กํากับ
ดูแลการจัดซื้อจัดจางของจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและการส่ือสารของจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร
กําลังคนของจังหวัด แตจากการตรวจสอบ พบวา 

-  การแตงตั้งคณะกรรมการฯ พบวา มีจังหวัดท่ียังไมไดแตงตั้งคณะกรรมการฯ ใหครบถวน จํานวน 4 จังหวัด หรือคิดเปนรอยละ 
13.33 ของจังหวัดท่ีสุมตรวจสอบ (ขอมูล ณ วันที่ตรวจสอบ) ไดแก จังหวัดพะเยา นครปฐม นครศรีธรรมราช และสงขลา 

-  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ พบวา คณะกรรมการฯ โดยสวนใหญยังไมมีการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะ
คณะกรรมการควบคุม กํากับ ดูแลการใชจายงบประมาณของจังหวัด คณะกรรมการควบคุม กํากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจางของจังหวัด เนือ่งจากจงัหวดั
เพิ่งไดรับหนังสือเวียนแจงอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการท้ัง 2 คณะดังกลาว เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2547 ท่ีผานมา 

  



ขอตรวจพบที่ 1.2   งบประมาณในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

ในอดีต การพัฒนาและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในสวนภูมิภาค จะเปนแผนงาน/งาน/โครงการท่ีมาจากสวนกลางโดยการ
จัดสรรงบประมาณผานกระทรวง ทบวง กรม เพื่อดําเนินการในจังหวัด ตอมาเมื่อจังหวัดปรับเปลี่ยนมาใชระบบการบริหารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ
รัฐบาลไดอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 (งบกลาง) เพื่อสนับสนุนใหจังหวัดสามารถวินิจฉัยขอมูล สภาพปญหาและ
อุปสรรค และกําหนดแนวทางการพัฒนาหรือแกไขปญหาในระดับพื้นท่ีใหเปนไปตามความตองการอยางครบวงจรภายในจังหวัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล แตจากการตรวจสอบ พบวา การจัดสรรงบประมาณมีขอสังเกตทีอ่าจสงผลกระทบตอการบรหิารงานจงัหวดัแบบบรูณา
การ ทั้งหมด 3 ประเด็น ดังนี ้

1)  การจัดสรรงบประมาณไมไดกําหนดวงเงินที่ชัดเจนและมีลักษณะแบงเฉลี่ยใหเทากันทุกจังหวัด 
จากการสัมภาษณผูวาราชการจังหวัดและหัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด รวมท้ังตรวจสอบสรุปรายการการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 (งบกลาง) วงเงินไมเกิน 2,250 ลานบาท และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ใน 30 จังหวัดท่ี
สุมตรวจสอบ พบวา 

-  การจัดทําโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2547 (งบกลาง) รัฐบาลไมไดกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณที่แตละจังหวัดจะไดรับอยางชัดเจน ทําใหจังหวัดไมมีกรอบในการจัดทําโครงการเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ท้ังนี้มีจังหวัดท่ีขอรับการสนับสนนุงบประมาณมากกวา 500 ลานบาท ถึง 8 
จังหวัด แตปรากฏวาจังหวัดดังกลาวไดรับการจัดสรรงบประมาณนอยมากอยูระหวาง 20.25 – 35 ลานบาทเทานั้น (รายละเอียดปรากฎในตารางท่ี 7 หนา 
48) 

-  การจัดสรรงบประมาณมีลักษณะแบงเฉลี่ยใหใกลเคียงกันทุกจังหวัดประมาณ 30 ลานบาท ซึ่งอาจกลาวไดวา การจัดสรร
งบประมาณไมไดใหความสําคัญกับศักยภาพ สภาพปญหาและความตองการของแตละจังหวัดท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้ผูวาราชการจังหวัดโดยสวนใหญให
ความเห็นวา “การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 (งบกลาง) วงเงินไมเกิน 2,250 ลานบาท ใหกับจังหวัดยังไมสามารถ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากมีโครงการท่ีจังหวัดไมไดรับอนุมัติเปนจํานวนมาก
หรือมีบางโครงการท่ีถูกตัดงบประมาณ รวมท้ังมีบางโครงการไมเปนไปตามลําดับความสําคัญตามความตองการของจังหวัดในลําดับแรก ๆ และมี
บางโครงการท่ีถูกตัดออกไปโดยไมไดคํานึงถึงความเชื่อมโยงระหวางโครงการท่ีจังหวัดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ” 

2)      การจัดสรรงบประมาณมีลักษณะไมสอดคลองกับขอเสนอโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
จากการตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 (งบกลาง) วงเงินไมเกิน 2,250 ลานบาท เพื่อ

สนับสนุนโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด พบวา การจัดสรรงบประมาณเพือ่สนบัสนนุโครงการภายใตแผนยทุธศาสตรการพฒันา
จังหวัดบางโครงการ มีลักษณะไมสอดคลองกับ งบประมาณ และ ระยะเวลาดําเนินการ ตามขอเสนอโครงการที่จังหวัดจัดทําเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจทําใหการดําเนินโครงการไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวอยางสมบูรณ โดยสามารถ
พิจารณาได 2 ประเด็น ดังนี ้

- การจัดสรรงบประมาณไมเปนไปตามระยะเวลาดําเนินการตามขอเสนอโครงการ โดยมีบางโครงการที่ขอเสนอโครงการกําหนด
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการมากกวา 1 ป (ผูกพันงบประมาณตั้งแต 2 – 4 ป) แตไดรับการจัดสรรงบประมาณใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน 1 
ป (ตามหลักเกณฑการใชจายงบกลาง) โดยท่ีไดรับงบประมาณในจํานวนเทาเดิม ซึ่งอาจทําใหการดําเนินโครงการมีความเส่ียงตอการบรรลุถึง
ผลสําเร็จของโครงการ เนื่องจากความไมพรอมของบุคลากรหรือมีระยะเวลาในการดําเนินการนอยเกินไป 

- การจัดสรรงบประมาณไมสอดคลองกับงบประมาณตามขอเสนอโครงการ โดยมีบางโครงการไดรับการจัดสรรงบประมาณมากหรอื
นอยกวาท่ีขอรับการสนับสนุน ทําใหจังหวัดตองปรับเปลี่ยนกิจกรรมบางอยางของโครงการเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดสอดคลองกับงบประมาณที่
ไดรับ แตปรากฏวาจังหวัดไมไดปรับเปลี่ยนขอเสนอโครงการใหสอดคลองกับโครงการท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

  

3)   การจัดสรรงบประมาณมีความลาชาและไมสอดคลองกับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามปงบประมาณ 
จากการตรวจสอบระยะเวลาในการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 (งบกลาง) พบวา การจัดสรรงบประมาณมคีวาม

ลาชา โดยงบโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด วงเงินไมเกิน 2,250 ลานบาท จังหวัดไดรับจัดสรรงบประมาณในเดือนกุมภาพันธ
2547 ซึ่งเหลือระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามปงบประมาณอีกเพียง 7 เดือนเทานั้น และงบบริหารจัดการจังหวัด (เพิ่มเติม) กลางป 2547  ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี 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 แผนพัฒนาจังหวัดท่ีแสดงถึงทิศทางหรือ
แนวทางการพัฒนาจังหวัดในอนาคตเชิงนโยบายหรือยุทธศาสตรไวครอบคลุมทุกดาน โดยตองแสดงวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย กล
ยุทธ และแนวทางหรือมาตรการการพัฒนา ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพของพื้นที่ และปญหาความ
ตองการของประชาชน ท้ังนี้หลักการสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด คือ เนนกระบวนการมีสวนรวมและการบูรณาการของ
ภาคีการพัฒนาในจังหวัด รวมท้ังมีการใชฐานขอมูลจังหวัดประกอบในการจัดทํา แตจากการตรวจสอบ พบวา แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่
จัดทําในปงบประมาณ 2547 โดยสวนใหญยังขาดความสมบรูณและไมเปนไปตามหลักการที่ดีในการจัดทาํแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด โดย



สามารถพิจารณาได 2 ประเด็น ดังนี ้

1)   การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยังไมมีลักษณะของการบูรณาการ กลาวคือ งบโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด (งบกลาง) ซึ่งควรเกิดจากกระบวนการรวมคิดของภาคีการพัฒนาในจังหวัด เพื่อริเริ่มจัดทําโครงการท่ีสามารถแกไขปญหาไดอยางครบวงจร
ภายในจังหวัด เปนไปตามสภาพปญหาและความตองการของประชาชน รวมท้ังปองกันการเกิดปญหาอ่ืน ๆ ในภายหลัง แตปรากฏวา การจัดทํา
โครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดโดยสวนใหญยังไมมคีวามเปนบรูณาการทีเ่กดิจากการรวมคดิของภาคกีารพฒันาในจังหวัดอยาง
แทจริง แตเปนไปในลักษณะที่หนวยงานภาครัฐนําแผนงาน/งาน/โครงการที่เคยดําเนินการในอดีตมากําหนดเปนโครงการภายใตแผนยุทธ
ศาสตรการพัฒนาจังหวัดในลักษณะการปฏิบัติราชการในรูปแบบเดิม โดยขาดกระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาชน 

สําหรับงบปกติของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปรากฏวา จังหวัดโดยสวนใหญยังไมสามารถบูรณาการ
แผนงาน/งาน/โครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ (งบปกต)ิ เพือ่ลดความซ้าํซอน
และสนับสนุนใหการพัฒนาและแกไขปญหาในจังหวดัเปนไปในทศิทางเดยีวกนัไดอยางสมบรูณ ท้ังนีก้ารบรูณาการโดยสวนใหญเปนเพยีงการจดัทํา
แผนปฏิบัติการท่ีรวบรวมแผนงาน/งาน/โครงการจากงบปกติใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเทานั้น 

2)  การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขาดความพรอมของขอมูลพื้นฐาน โดยมีเพียงจังหวัดลําปางและสุราษฎรธานีเทานั้น ท่ีมี
ความพรอมของฐานขอมูลจังหวัดในระดับหนึ่งกอนที่จังหวัดจะเริ่มตนจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ซึ่งอาจทําใหการวิเคราะหเพือ่ประเมนิ
ศักยภาพและขอจํากัดการพัฒนาจังหวัดในปจจุบัน โดยใชเทคนิค SWOT Analysis ไมสามารถบอกถึงศักยภาพและขอจํากัดการพัฒนาจังหวัดได
อยางแทจริง 

ขอตรวจพบที่ 1.4   การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด 

ภายใตกรอบแนวคิดการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กําหนดใหจังหวัดนําระบบขอมูลสารสนเทศและการส่ือสารมาสนับสนุนการ
บริหารงานจังหวัด โดยการจัดตั้ง ศูนยปฏิบัติการจังหวัด (Provincial Operation Center : POC) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยขอมูลกลางของ
จังหวัดเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการ การวางแผน การตัดสินใจ และการวินิจฉัยสั่งการ รวมทั้งทําหนาที่เชื ่อมโยงกับ ศูนยปฏิบัติการ
กระทรวง (Ministry Operation Center : MOC) ศูนยปฏิบัติการกรม (Department Operation Center : DOC) และเชื่อมโยงไปยังศูนยปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Center : PMOC) ดังนั้นเพื่อใหศูนยปฏิบัติการจังหวัด (POC) สามารถใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค
ดังกลาว จังหวัดตองดําเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลจังหวัด และพัฒนาระบบการเช่ือมโยงขอมูลกับหนวยงานภายในจังหวัด รวมท้ัง
ระบบการเช่ือมโยงขอมูลไปยังกระทรวงมหาดไทย (MOC) และศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) แตจากการตรวจสอบการดําเนินงานการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ พบปญหาที่อาจทําใหการพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ ไมบรรลุตามวัตถุประสงค 2 ประเด็น ดังนี ้

1)      การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ ควรกําหนดใหมีรูปแบบท่ีเหมาะสมตอการใชงานและศักยภาพของบุคลากรในจังหวัด รวมท้ังสอดคลอง

กับลักษณะความตองการและความจําเปนของจังหวัด โดยเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงขอมูล และทํา
ใหการพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ เปนไปอยางประหยัดและคุมคาตอการลงทุน แตจากการตรวจสอบ พบวา 

1.1)   การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลจังหวัดมีลักษณะตางฝายตางทํา จากการตรวจสอบการพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ ใน
ภาพรวมท้ัง 75 จังหวัด พบวา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งมีหนาท่ีในการวางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ ใหกับจังหวัด ยัง
ไมไดทําหนาท่ีอยางเปนรูปธรรม ทําใหแตละจังหวัดดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ ในลักษณะตางฝายตางทํา โดยพบวา มีจังหวัดที่ยังไมได
พัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลจังหวัดแตจัดเก็บขอมูลในลักษณะตาราง Excel จํานวน 17 จังหวัด หรือคิดเปนรอยละ 22.66 ของจงัหวดัทัง้หมด 
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
ปรากฏในตารางท่ี 9 หนา 64) นอกจากนี้ยังพบขอสังเกตเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลจังหวัดอีก 3 ประเด็น ดังนี้ 

- กระทรวงมหาดไทยโดยสวนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรไดวาจางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพัฒนาระบบฐานขอมูลของศูนย
ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (MOC)และฐานขอมูลของศูนยปฏิบัติการจังหวัด (POC) จํานวนเงิน 2,000,000 บาท โดยมีจังหวัดท่ีนําโปรแกรม
ระบบฐานขอมูลจังหวัดซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพัฒนาแลวไปใช จํานวน 39 จังหวัด และเปนจังหวัดท่ีไดวาจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีฯ ไปแลวรวมอยูดวย จํานวน 28 จังหวัด โดยท่ีจังหวัดดังกลาวใชงบประมาณสําหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ ไปแลว รวมเปนเงิน
ท้ังส้ิน 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
พัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ จํานวน 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดสุโขทัย อางทอง สุพรรณบุรี เพชรบุรี และนครนายก ในราคาแตกตางกันตั้งแต
1,489,000 บาท (จังหวัดสุโขทัย) จนถึง 5,477,000 บาท (จังหวัดสุพรรณบุรี) รวมเปนเงินทั้งสิ้น  =SUM(ABOVE) 16,716,000 บาท เปนตน
(รายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 11 หนา 68) 

- มีจังหวัดที่พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) พรอมกับพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ดวย จํานวน 
23 จังหวัด ซึ่งทําใหจังหวัดมีคาใชจายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ ท่ีเพิ่มขึ้นมาก โดยคิดเปนเงินทั้งสิ้น 108,048,571 บาท โดยจังหวัดสุโขทัย ใช
งบประมาณต่ําสุดเปนเงิน 1,489,000 บาทและจังหวัดพิษณุโลก ใชงบประมาณมากที่สุดเปนเงิน 25,090,000 บาท(รายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 
9 หนา 64) 

1.2)  งบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของจังหวัด จากการตรวจสอบงบประมาณในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีฯ พบวาการพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ มีลักษณะตางฝายตางทํา โดยไมมีการกําหนดกรอบในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ ท่ีชัดเจน 



ทําใหแตละจังหวัดใชงบประมาณในการดําเนินการรวมทั้ง 75 จังหวัด เปนเงินทั้งสิ้น 205,080,170 บาท โดยมีคาใชจายแตกตางกันตามกรอบแนวคิดและ
ศักยภาพของบุคลากรในจังหวัด ตัง้แต 68,300 บาท (จงัหวดัเพชรบรุ)ี จนถงึ 25,090,000 บาท (จงัหวดัพษิณโุลก) ซึง่มคีวามแตกตางกนัคดิเปนเงนิ
ถึง 25,021,700 บาท ท้ังนี้มี 50 จังหวัดท่ีมีงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ 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 หากจังหวัดสามารถบูรณาการบุคลากรท่ีมีความรูเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีฯ ในจังหวัดใน
ลักษณะการทํางานรวมกันเปนทีม จะทําใหมีคาใชจายในการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลจังหวัดท่ีไมสูงมากนัก (รายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 
12 หนา 70) 

2)      การเชื่อมโยงขอมูลของศูนยปฏิบัติการจังหวัด (POC) 
ศูนยปฏิบัติการจังหวัด (POC) ตองสามารถเช่ือมโยงขอมูลกันในแนวราบกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบขอมูลภายในจังหวัด และ

เชื่อมโยงขอมูลกันในแนวดิ่งกับศูนยปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (MOC) เพื่อใหไดขอมูลในภาพรวมของประเทศ และนําเสนอขอมูลในลักษณะ
รายงานสําหรับผูบริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจแกไขปญหา การวินิจฉัยส่ังการ และการวางแผนตามภารกิจของรัฐ แตจากการตรวจสอบ พบวา 

2.1)  การเชื่อมโยงขอมูลระหวางศูนยปฏิบัติการจังหวัด (POC) กับหนวยงานในจังหวัด จากการสังเกตการณการเชื่อมโยงระบบ
ฐานขอมูลของศูนยปฏิบัติการจังหวัด (POC) กับหนวยงานในจังหวัด ใน 30 จังหวัดท่ีสุมตรวจสอบ พบวา 

- มีจังหวัดที่ยังไมไดดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเชื่อมโยงขอมูลภายในจังหวัด จํานวน 7 จังหวัด หรือคิดเปนรอย
ละ 23.33 ของจังหวัดท่ีสุมตรวจสอบ 

- มีจังหวัดที่ดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสามารถใชประโยชนได จํานวน 3 จังหวัด หรือคิดเปนรอยละ 10 ของจังหวัดท่ีสุม
ตรวจสอบ ไดแก จังหวัดลําปาง ฉะเชิงเทรา และนครราชสีมา โดยสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบขอมลูภายในจงัหวดัไดดวยระบบ
อินเตอรเน็ตผานเว็บไซตของศูนยปฏิบัติการจังหวัด (POC) 

-  มีจังหวัดที่อยูระหวางการพัฒนาระบบฐานขอมูล จํานวน 20 จังหวัด หรือคิดเปนรอยละ 66.67 ของจังหวัดท่ีสุมตรวจสอบ โดยพบวา
เปนการเช่ือมโยงขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ตผานเว็บไซตของศูนยปฏิบัติการจังหวัด (POC) เชนเดียวกัน 

2.2)   การเชื่อมโยงขอมูลระหวางศูนยปฏิบัติการจังหวัด (POC) กับศูนยปฏิบัติการกระทรวง (MOC) จากการสังเกตการณการ
เชื่อมโยงขอมูลของศูนยปฏิบัติการจังหวัด (POC) กับศูนยปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (MOC) พบวา ศูนยปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (MOC) 
สามารถเขาถึงระบบฐานขอมูลของจังหวัดไดทั้ง 75 จังหวัด แตไมสามารถรวบรวมขอมูลในภาพรวมของประเทศเพื่อใชสําหรับการวิเคราะหและ
นําเสนอรายงานสําหรับผูบริหารเพื่อการตัดสินใจแกไขปญหา การวินิจฉยัสัง่การและการวางแผนได เนือ่งจากระบบฐานขอมลูของแตละจงัหวดัมคีวาม
แตกตางกัน ท้ังหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล ระยะเวลาที่จัดเก็บ และรูปแบบการนําเสนอรายงานสําหรับผูบริหาร 

  
ขอตรวจพบที่ 1.5   การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจังหวัด 

ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจังหวัด นับเปนกลไกสําคัญที่จะสนับสนุนใหการปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยชวยให
ผูบริหารทราบถึงความกาวหนา ปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการปฏิบัติงาน ตลอดจนหาแนวทางแกไขใหผลการปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนท่ียอมรับของทุกฝาย ซึ่งภายใตการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ จะมีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจังหวัดอยางนอย 2 ลักษณะ คือ การติดตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ซึ่งดําเนินการโดยจังหวัด และการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งดําเนินการโดยรัฐบาล แตจากการตรวจสอบ พบวา ปงบประมาณ 2547
ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจังหวัดยังขาดความพรอมบางประการในการทําหนาที่เปนเครื่องมือควบคุมและกํากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยสามารถพิจารณาได 2 ประเด็น ดังนี ้

1)  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจังหวัดซึ่งดําเนินการโดยจังหวัด พบวาคณะอนุกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ซึ่งมีหนาที่ในการกํากับ ใหคําแนะนํา และติดตามผลการดําเนินงานในจังหวัด โดยสวนใหญยังไมมีความพรอม
ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้มีบางจังหวัดที่ยังไมไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ และสําหรับจังหวัดที่มีการแตงตั้งแลว ปรากฏวา
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ โดยสวนใหญยังไมมีการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่อยางเปนรูปธรรม อยางไรก็ดีมีจังหวัดท่ีคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯ ไดจัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงานของจังหวัดเสนอตอคณะกรรมการ กบจ. แลว แตก็เปนเพียงการรวบรวมรายงานซึ่งให
หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเปนผูจัดทํา และใชวิธีการรายงานทางเอกสารในลักษณะทางเดียว โดยไมมีการสอบทานขอมูลในพื้นที่
ดําเนินการจริง ท้ังนี้จากการตรวจสอบและสังเกตการณการดําเนินโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในพื้นท่ีดําเนินการจริง จํานวน 
105 โครงการ พบวา เจาหนาที่ในระดับผูบริหารของหนวยงานซึ่งเปนเจาภาพในการดําเนินโครงการทั้ง 105 โครงการ ขาดการกํากับ ควบคุม และ
สอบทานผลการปฏิบัติงานของเจาหนาทีผู่ปฏบิตัใินพืน้ทีด่าํเนนิการจรงิ พจิารณาจากโครงการภายใตแผนยทุธศาสตรการพัฒนาจงัหวดัโดยสวนใหญยงั
มีปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดคอนขางมาก ตลอดจนมีความเส่ียงตอการบรรลุถึงผลสําเร็จของโครงการโดยที่ยังไมไดรับการปรับปรุง แกไขอยาง
เหมาะสม ซึ่งเปนภาพสะทอนของการขาดระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในจังหวัด  

2)  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจังหวัดซึ่งดําเนินการโดยรัฐบาล พบวาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และบรษิทั
ไทย เรทติ้ง แอนด อินฟอรเมชั่น เซอรวิสเซส จํากัด (Thai Rating and Information Services co.,Ltd : TRIS) ซึ่งรับผิดชอบในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจังหวัด จะดําเนินการโดยใหจังหวัดจัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง (Self-Assessment Report) เพื่อวิเคราะหและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของจังหวัด ดังนั้นหากระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจังหวัดซึ่งดําเนินการโดยจังหวัดขาดการกํากับและ
ควบคุมอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังใหหนวยงานท่ีเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินโครงการเปนผูจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในลักษณะเอกสารทาง
เดียวโดยไมมีการสอบทานขอมูลในพ้ืนที่ดําเนินการจริงแลว รายงานการประเมินผลตนเอง (Self-Assessment Report) ที่จังหวัดเปนผูจัดทําใหกับ
สาํนกังาน ก.พ.ร. และบรษิทั ทรสิฯ อาจมขีอมลูทีค่ลาดเคลือ่นจากความเปนจรงิ และทาํใหการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานจงัหวดั โดยรฐับาล



ไมสามารถสะทอนผลการดําเนินงานของจังหวัดไดอยางแทจริง นอกจากนี้ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจังหวัดซึ่งดําเนินการโดย
รัฐบาลจะใชตัวชี้วัดท่ีปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการ เปนเครื่องมือในการวัดผลการดําเนินงานของจังหวัด โดยการวัดผลจะแบงตวัชีว้ดัเปน 2 กลุม
คือ ตัวชี้วัดที่ใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง และ ตัวชี้วัดที่จังหวัดจัดเก็บขอมูลเอง ดังนั้นในการวัดผลจําเปนตองมีขอมูลตามตัวชี้วัดท่ีครบถวน 
ถูกตอง และเปนปจจุบัน เพื่อใหสามารถวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางแทจริงและเกิดความเปนธรรม แตจากการสัมภาษณผูวา
ราชการจังหวัด พบวา ระบบขอมูลพื้นฐานของจังหวัดโดยสวนใหญมีความถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบันอยูในระดับนอยถึงปานกลาง รวมทั้ง
มาตรฐานในการบรหิารจดัการขอมลูของหนวยงานทีร่บัผดิชอบในการจดัเกบ็ขอมลูในแตละจงัหวดัมคีวามแตกตางกนั และทาํใหการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานจังหวัดเกิดความไมเปนธรรม และคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง เนื่องจากตัวชี้วัดบางตัวตองอาศัยขอมูลที่แตละจังหวัดเปนผูจัดเก็บเอง

ท้ังนี้จากการท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดเขาตรวจสอบและสังเกตการณการดําเนินโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด จํานวน 105 โครงการ ใน 15 จังหวัดท่ีสุมตรวจสอบ พรอมท้ังเสนอแนวทางในการปรับปรุง แกไขผลการดําเนินโครงการในปจจุบัน (ตาม
ความรูและประสบการณในการตรวจสอบโครงการท่ีผานมาในอดีต) ใหกับหนวยงานหลักและหนวยงานท่ีรวมดําเนินโครงการ ตลอดจนผูวาราชการ
จังหวัดทราบอยางเปนระบบ ในกรณีท่ีการดําเนินโครงการมีปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัด ท่ีมีความเส่ียงตอการบรรลุถึงผลสําเร็จของโครงการ หรือ
มีลักษณะการดําเนินโครงการท่ีไมเหมาะสมนั้น ทําใหมีหลายโครงการปรับปรุง แกไข หรือเปลี่ยนแปลงจนสามารถดําเนินการตอไปได หรือมีบาง
โครงการขออนุมัติผูวาราชการจังหวัดยกเลิกโครงการและเปลี่ยนไปดําเนินการอยางอื่นหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมบางอยางของโครงการ จํานวน 5 
โครงการ คิดเปนเงินทั้งสิ้น 29,504,200 บาท (รายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 15 หนา 81) 

ขอตรวจพบที่ 1.6   การมอบอํานาจจากสวนกลาง 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 กําหนดใหสวนราชการมอบอํานาจใหกับผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในเรื่อง
นั้นโดยตรง และกรณีการใชอํานาจในเขตจังหวัดใดใหมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดนั้น เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในการตัดสินใจ
เพิ่มมากขึ้น โดยสามารถบริหารราชการตามระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความประหยัด ลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ท้ังนี้สวนราชการท่ีเปนราชการ
บริหารสวนกลางตองมอบอํานาจใหกับผูวาราชการจังหวัดอยางเพียงพอและเหมาะสม ใน 3 ดาน คือ อํานาจดานการบริหารงานบุคคล อํานาจดานการ
บริหารงบประมาณ และอํานาจดานการวินิจฉัยสั่งการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต แตจากการตรวจสอบผลการมอบอํานาจ ณ วันท่ี 8 กันยายน 2547
พบวา ราชการบริหารสวนกลางยังมอบอํานาจใหกับผูวาราชการจังหวัดไมครบถวน ไมสมบูรณ หรือมีเงื่อนไขในการมอบอํานาจ แมจะมีการติดตาม
เรงรัดและกําหนดโทษจากคณะรัฐมนตรีใหกับสวนราชการบริหารสวนกลางที่ยังไมไดมอบอํานาจใหกับผูวาราชการจังหวัดมาโดยตลอด รวม 11 
เดือน โดยมีกรมที่ยังมอบอํานาจใหกับผูวาราชการจังหวัดไมครบถวน จํานวน 3 กรม ไดแก กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต และกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปาและพันธุพืช ท้ังนี้จากการสัมภาษณผูวาราชการจังหวัดใน 30 จังหวัดท่ีสุมตรวจสอบ ผูวาราชการจังหวัดท้ังหมดใหความเห็นวา การมอบอํานาจ
จากราชการบริหารสวนกลางยังไมสามารถสนับสนุนการบริหารราชการไดอยางเต็มท่ีเนื่องจากมีบางกรม/กระทรวงท่ียังไมไดมอบอํานาจ สําหรบักรณท่ีี
มีการมอบอํานาจแลว ปรากฏวา การมอบอํานาจยังไมเบ็ดเสร็จ หรือมีเงื่อนไขในการใชอํานาจ โดยเฉพาะการมอบอํานาจดานการวินิจฉัยส่ังการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

ขอตรวจพบที่ 2   การริเริ่มจัดทําและดําเนินโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดตามหลกัการบรหิารงานจงัหวดัแบบบรูณา
การ 

จากการศึกษาเก่ียวกับความคาดหวังและหลักการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประกอบกับหลักการในการจัดทําและบริหารโครงการ
โดยท่ัวไป อาจสรุปไดวา การริเริ่มจัดทําและดําเนินโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดตามหลักการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ
ควรมีลักษณะของการบูรณาการ (Integration) ในลักษณะ “รวมคิด รวมทํา และรวมรับผิดชอบ” โดยมีการระดมความคิดจากภาคีการพัฒนาใน
จังหวัด เพื่อใหไดแนวทางการพัฒนาหรือแกไขปญหาท่ีครบถวนและลดการกอปญหาดานอ่ืน ๆ ตามมา มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ มีความ
ประหยัด มีความคุมคาในการดําเนินโครงการ รวมท้ังตองมีความสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของประชาชน พรอมท้ังมีการจัดทํา
ขอเสนอโครงการที่เปนไปตามหลักการจัดทําและบริหารโครงการโดยท่ัวไปอยางครบถวน มีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจนและมีการ
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 ดังนี ้

1)      การจัดทําและดําเนินโครงการยังไมมีลักษณะของการบูรณาการเทาที่ควร 
จากการตรวจสอบการดําเนินงานโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด จํานวน 105 โครงการ ใน 15 จังหวัดท่ีสุม

ตรวจสอบ พบวา มเีพยีง 5 โครงการเทานัน้ หรอืคดิเปนรอยละ 4.76 ของโครงการทีสุ่มตรวจสอบ ทีม่กีารรเิริม่จดัทาํและดาํเนนิโครงการในลกัษณะ
ของการบูรณาการ โดยมีการรวมคิด รวมทํา และรวมรับผิดชอบอยางชัดเจน กลาวคอื มกีารกําหนดแนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาอยางเปน
ระบบโดยหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของ และมีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินงาน ตลอดจนมีการทํางานรวมกันเปนทีมโดยมีทิศทาง
และเปาหมายรวมกันท่ีชดัเจน สําหรบัโครงการทีย่งัไมมลีกัษณะของการบรูณาการ จาํนวน 100 โครงการ หรอืคดิเปนรอยละ 95.24 ของโครงการทีสุ่ม
ตรวจสอบ พิจารณาจากโครงการท่ีไมเกิดจากกระบวนการรวมคิดของภาคีการพัฒนาในจังหวัดแตเปนในลักษณะท่ีภาคราชการนําโครงการท่ีเปน
แผนงาน/งาน/โครงการจากสวนกลางหรืองานประจํามากําหนดเปนแนวทางการพัฒนาหรือแกไขปญหาในพื้นที่ในลักษณะการบริหารราชการใน
รูปแบบเดิม หรือโครงการท่ีไมมีการทํางานรวมกันเปนทีม (Teamwork) โดยเปนการทํางานในลักษณะตางฝายตางทําซึ่งไมมีทิศทางและเปาหมาย
รวมกัน หรือโครงการท่ีไมไดกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน 

2)   การดําเนินโครงการมีความเสี่ยงตอการบรรลุถึงผลสําเร็จของโครงการหรือคาดวาไมสามารถแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน 
จากการตรวจสอบการดําเนินงานโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด จํานวน 105 โครงการ ใน 15 จังหวัดท่ีสุม

ตรวจสอบ พบวา โครงการโดยสวนใหญมีปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนนิงานโดยยงัไมไดรบัการปรบัปรงุ แกไขอยางเหมาะสม ซึง่เปน



ภาพสะทอนของการขาดระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจังหวัด โดยพบโครงการที่มีแนวทางในการพัฒนาหรือแกไขปญหาที่ไม
เหมาะสมหรือคาดวาจะไมสามารถแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน จํานวน 28 โครงการ และโครงการที่มีลักษณะการดําเนินงานเสี่ยงตอการบรรลุถึง
ผลสําเร็จของโครงการ จํานวน 17 โครงการ (รายละเอียดปรากฏในขอตรวจพบท่ี 2 หนา 93) โดยโครงการท่ีพบวามีปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัด
ในการดําเนินงานคอนขางมาก2 ประเภท คือ “โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อวิจัย ศึกษาความเหมาะสม หรือจัดทําผังเมือง” และ “โครงการดาน
เกษตรกรรม” โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

2.1) โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อวิจัย ศึกษาความเหมาะสม หรือจัดทําผังเมือง 
จากการสุมตรวจสอบโครงการจางท่ีปรึกษาเพื่อวิจัย ศึกษาความเหมาะสม หรือจัดทําผังเมือง หรือมีบางกิจกรรมของโครงการท่ี

ดําเนินการในลักษณะดังกลาว จํานวน 18 โครงการ งบประมาณ 96,660,000 บาท ใน 15 จังหวัดท่ีสุมตรวจสอบ พบวา โครงการจางที่ปรึกษาฯ 
เกือบทั้งหมด อาจมีความเสี่ยงที่จะไดใชประโยชนตามวัตถุประสงคของโครงการอยางคุมคา โดยสามารถสรุปปญหาที่สาํคญัไดทัง้หมด 3 ประเดน็ 
ดังนี ้

- ปญหาความลาชาและความไมทันกาลของงานวิจัย พบวา การดําเนินการศึกษา/วิจัยมีความลาชาและอาจไมแลวเสร็จตามระยะเวลา
ท่ีกําหนดไว ทั้งนี้กรณีที่งานวิจัยไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด อาจทําใหงานวิจัยไมสามารถนําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงคของ
โครงการ เนื่องจากผลงานวิจัยไมสอดคลองกับสภาวะแวดลอมหรือปจจัยตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

- ขาดงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง พบวา มีบางโครงการจางท่ีปรึกษาฯ เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําโครงการขนาด
ใหญ (Mega Project) แตปรากฏวา การปฏิบัติตามกรอบแนวคิดของงานวิจัยตองใชงบประมาณในการดําเนินการสูง โดยยังไมมีความชัดเจนใน
เรื่องการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งอาจทําใหงานวิจัยที่แลวเสร็จไมสามารถนําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค 

- ปญหาในการเขียนขอกําหนดโครงการ (Term of Reference : TOR) พบวา หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการจางท่ีปรึกษาฯ โดย
สวนใหญยังขาดประสบการณในการจางท่ีปรึกษาฯ ทําใหไมสามารถเขียนขอกําหนดโครงการ (TOR) ไดอยางครอบคลุม ครบถวนและสอดคลอง
กับความตองการอยางแทจริง รวมท้ังผูวาจางมักจะไมไดประสานทําความเขาใจกับผูรับจางในขอกําหนดโครงการ (TOR) อยางสม่ําเสมอ ซึ่งอาจทํา
ใหผลงานวิจัยไมเปนไปตามความตองการของผูวาจาง และเกิดปญหาความลาชาในการดําเนินการตามมาภายหลัง 

2.2)  โครงการดานเกษตรกรรม 

จากการสุมตรวจสอบโครงการดานเกษตรกรรม จํานวน 36 โครงการ งบประมาณ  152,880,000 บาท ใน 15 จังหวัดท่ีสุม
ตรวจสอบ พบขอสังเกตสําคัญที่สงผลกระทบตอการดําเนินโครงการดานเกษตรกรรม ทั้งหมด 3 ประเด็น ดังนี ้

1)  หนวยงานภาครัฐไมมีการบริหารจัดการทะเบียนประวัติเกษตรกรอยางเปนระบบและเปนไปอยางครบถวน ถูกตอง และเปน
ปจจุบัน ซึ่งทําใหไมสามารถวิเคราะหถึงสภาพปญหาและความตองการของเกษตรกรเพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาไดอยาง
เหมาะสมกับสภาพปญหาของเกษตรกรและเปนไปอยางคุมคา 

2)  มุงเนนสงเสริมในเรื่องการเพิ่มศักยภาพการผลิตใหกับเกษตรกรโดยขาดการพิจารณาดานตนทุนและดานการตลาด 

3)  มุงเนนการสนบัสนนุปจจยัการผลติใหกบัเกษตรกร ซึง่เปนแนวทางในการพฒันาและแกไขปญหาทีไ่มเหมาะสม หรอืคาดวาจะไม
สามารถแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน เนื่องจากไมเปนการสงเสริมใหเกษตรกรมีสวนรวมในการชวยเหลือตนเองและเปนการทําลายระบบการพึ่งพา
ตนเองของเกษตรกร 

3)  ปญหาในการจัดทําขอเสนอโครงการ 
การจัดทําขอเสนอโครงการตามหลักการจัดทําและบริหารโครงการโดยท่ัวไป มีสวนประกอบท่ีสําคัญประมาณ 8 หัวขอ ดังนี้ ความ

เปนมาหรือหลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงค/เปาหมาย กิจกรรมและวิธีการดําเนินโครงการ ตัวชี้วัดท้ังในระดับผลผลิต (Output) และ
ผลลัพธ (Outcome) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาในการดําเนินการ งบประมาณ และผลที่คาดวาจะไดรับของโครงการ ท้ังนี้การจัดทําขอเสนอ
โครงการตองแสดงรายละเอียดในแตละหัวขอดังกลาวขางตนใหชัดเจนโดยมีความสอดคลองซึ่งกันและกัน เพื่อใชสําหรับขอรับการสนับสนุน
งบประมาณซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดและความคุมคาในการดําเนินโครงการ และใชสําหรับการบริหารงานและประเมินผลโครงการได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แตจากการตรวจสอบ พบวา แบบฟอรมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการภายใตแผนยทุธศาสตร
การพัฒนาจังหวัดที่ออกแบบโดยสาํนกังบประมาณขาดสวนประกอบทีส่าํคญั 2 หวัขอ คอื ความเปนมาหรอืหลกัการและเหตผุลของโครงการ และผล
ที่คาดวาจะไดรับของโครงการ นอกจากนี้จากการพิจารณาขอเสนอโครงการ จํานวน 105 โครงการใน 15 จังหวัดท่ีสุมตรวจสอบ พบวา จงัหวดัโดย
สวนใหญยังมีปญหาบางประการในการจัดทําขอเสนอโครงการ โดยมีเพียง 11 โครงการเทานั้น หรือคิดเปนรอยละ 10.47 ของโครงการที่สุม
ตรวจสอบ ที่สามารถจัดทาํขอเสนอโครงการอยางชดัเจน สามารถใชในการบรหิารงานและการประเมนิผลไดในระดบัหนึง่ โดยพิจารณาจากขอเสนอ
โครงการท่ีมีการกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมาย รวมท้ังตัวชี้วัดท่ีมีความชัดเจน 

ผลกระทบ 

1.  กรณีรัฐบาลอนุมัติและจัดสรรงบประมาณลาชา สงผลใหจังหวัดตองขอกันเงินเหลื่อมป คิดเปนเงินทั้งสิ้น 851,478,874.22 บาท ซึ่ง
สงผลกระทบตอระบบงบประมาณของประเทศและวินัยในการใชจายงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ 

2.  การใชจายงบประมาณไมเปนไปโดยประหยัด ไมเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ตลอดจนอาจเกิดการสูญเปลา เชน การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีและการส่ือสารของจังหวัด ซึ่งมีคาใชจายในการดําเนินงานท้ัง 75 จังหวัด เปนเงินท้ังส้ินประมาณ 205,080,170 บาท แตยังไม
สามารถใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค โดยเฉพาะการเชื่อมโยงขอมูลในภาพรวมของประเทศ และ การดําเนินโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งมีงบประมาณในภาพรวมท้ังประเทศ เปนเงินท้ังส้ิน 2,249,961,500 บาท แตจากการตรวจสอบการดําเนินงานโครงการภายใตแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด จํานวน 105 โครงการ ใน 15 จังหวัดที่สุมตรวจสอบ พบวาโครงการโดยสวนใหญมีปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัด



ในการดําเนินงานโดยยังไมไดรับการปรับปรุง แกไขอยางเหมาะสม โดยพบโครงการท่ีมีแนวทางในการพัฒนาหรือแกไขปญหาท่ีไมเหมาะสมหรือ
คาดวาจะไมสามารถแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน จํานวน 33 โครงการ และโครงการท่ีมีลักษณะการดําเนินงานเส่ียงตอการบรรลุถึงผลสําเร็จของ
โครงการ จํานวน 24 โครงการ ท้ังนี้มีโครงการท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินใหแนวทางในการปรับปรุง แกไข และไดมีการเปล่ียนแปลงกิจกรรม
บางอยางจนสามารถดําเนินการตอไปได หรือมีบางโครงการยกเลิกและเปล่ียนเปนโครงการอ่ืน จํานวน 5 โครงการ คิดเปนเงินท้ังส้ิน 29,504,200 บาท 

3.  ไมสามารถแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ในเขตจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนใหไดรับ
ประโยชนสูงสุด ตลอดจนไมเกิดผลลัพธตามหลักการของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไดแก
การบริหารราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรฐั เกิดความ
รวดเร็วและไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและตอบสนองตอความตองการ 

ความเห็นและขอเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

เพื่อใหการใชจายงบประมาณแผนดินเปนไปอยางประหยัด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุมคา ตลอดจนเกิดประโยชนสุขกับ
ประชาชนอันเปนผลลัพธบั้นปลาย ตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวธิกีารบรหิารกิจการบานเมอืงท่ีด ีพ.ศ. 2546 และระเบยีบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 อยางแทจริง สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีความเห็นวา ปจจัยเส่ียงท่ี
สําคัญของระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการท่ีควรไดรับการปรับปรุงอยางเรงดวน 3 ประการ คือ (1) บุคลากร ซึ่งเปนกลไกในการ
ขับเคลื่อนระบบ (2) ระบบขอมูล ซึ่งใชสําหรับการวางแผน การบริหารงาน และการติดตาม ประเมินผล และ (3) ระบบการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน ซึ่งเปนกลไกท่ีจะชวยสนับสนุนใหผูบริหารในระดับตาง ๆ ทราบถึงความกาวหนา ปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการปฏิบัติงาน จึง
ขอใหสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหนวยงานตนสังกัดของผูวาราชการจังหวัด และทุกฝายท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงบประมาณ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คณะกรรมการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กสจ.) คณะกรรมการยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด (กกจ.) นําขอมูลและขอเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินพิจารณาดําเนินการตามท่ีเห็นสมควรดังนี้ 

 1) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมของบุคลากรในจังหวัด 

ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรวมกับกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร
กําลังคนของจังหวัด จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรในจังหวัด โดย 

-  สํารวจอัตรากําลังและความรูความสามารถของบุคลากรเพื่อจัดทําฐานขอมูลบุคลากรจังหวัด 

- อบรมใหความรูเก่ียวกับเรื่องระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการกับทุกภาคสวนในจังหวัด 

- อบรมใหความรูกับบุคลากรท่ีมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด ในเรื่องการบริหารโครงการและการติดตาม ประเมินผล 

- สรางระบบการใหรางวัลตอบแทนแกจังหวัด/หนวยงาน/บุคคลท่ีผานการประเมินอยางเปนธรรม เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจให
บุคลากรในจังหวัดเขามามีสวนรวมแกไขปญหาในพื้นที ่

2)  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับงบประมาณในการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

ใหสํานักงบประมาณรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการ
เก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณ โดย 

-   เสนอใหคณะรัฐมนตรีกําหนดกรอบหรือวงเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการใหชัดเจน 

-  กําหนดรูปแบบขอเสนอโครงการท่ีใชสําหรับขอรับการสนับสนุนงบประมาณใหครบถวนตามหลักการบริหารโครงการ ตลอดจน
เนนใหหนวยงานท่ีจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรอกขอมูลใหครบถวนตามความจริงอยางเครงครัด เพื่อประโยชนในการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

-  กรณีท่ีการจัดสรรงบประมาณไมเปนไปตามขอเสนอโครงการ สํานักงบประมาณควรประสานใหหนวยงานที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณปรับขอเสนอโครงการใหมใหสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร และนํามาพิจารณาอีกครั้ง 

3)  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสํานักงานจังหวัด 

ใหสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมท้ังผูวาราชการจังหวัด วางแผนและดําเนินการยกระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานจังหวัด โดย 

- อบรมใหความรูกับเจาหนาที่กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด ทั้งใน
เรื่องการจัดทําแผน การจัดทําขอเสนอโครงการ การกําหนดตัวชี้วัด หลักการพิจารณากลั่นกรองโครงการ การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการ



บริหารจัดการขอมูลและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สรรหาบุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทางใหดํารงตําแหนงในกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุมงานขอมูล
สารสนเทศและการส่ือสารจังหวัด เชน นักสถิติและนักเศรษฐศาสตร เปนตน 

- จัดโครงสรางและอัตรากําลังของสํานักงานจังหวัดใหครบถวนตามกรอบอัตรากําลังท่ีกําหนดไวในแตละจังหวัด 

- มุงเนนใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในจังหวัดอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะแผนงาน/งาน/โครงการซึ่งเปนความคิด
ริเริ่มของจังหวัด พรอมท้ังตองมีการสอบทานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีดําเนินการจริง 

4)  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารรวมกับกระทรวงมหาดไทย สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ วางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร โดย 

-  กําหนดกรอบ/วิธีการจัดเก็บขอมูลใหเปนมาตรฐานเดยีวกันท้ังหมด 

-  การพัฒนาโปรแกรม (Software) ระบบงานฐานขอมูล ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร 
(GIS) ควรดําเนินการพัฒนาโปรแกรมดังกลาวโดยหนวยงานในสวนกลางเพ่ือใหจังหวัดสามารถนําไปใชเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ รวมท้ัง
กําหนดกรอบและมาตรฐานในการติดตั้งอุปกรณ (Hardware) ของศูนยปฏิบัติการจังหวัด (POC) เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและเกิดความคุมคา 

-  สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐท้ังหมด มีการยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขอมูลใหเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และ
เปนปจจุบัน โดยการสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐท้ังหมดผานการรับรองมาตรฐานสากลของประเทศไทยดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ 
ระบบขอมูล (P.S.O. 1101) 

5)  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับคณะกรรมการจังหวัดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546

ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยกําชับผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการใหครบถวนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 ไดแก คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
กํากับดูแลการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ คณะกรรมการควบคุม กํากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจางจังหวัด คณะกรรมการควบคุม กํากับ ดูแล
งบประมาณจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร
กําลังคนจังหวัด พรอมท้ังหาแนวทางหรือมาตรการเพ่ือผลักดันและกระตุนใหคณะกรรมการดังกลาวขางตนตระหนักถึงความสําคญัของอํานาจหนาท่ี
มีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการรายงานผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (กบจ.) ผูวาราชการจังหวัดควรดําเนินการ ดังนี ้

-  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ กบจ. ใหมีจํานวนท่ีเหมาะสมกับภารกิจและเกิดความสะดวกตอการปฏิบัติงาน รวมท้ังมีผูแทนจาก
ทุกภาคสวนในจังหวัด ท้ังนี้ผูแทนที่ไดรับการแตงตั้งควรมีความรูความสามารถ และสามารถทําหนาท่ีของผูแทนไดอยางแทจริง โดยเฉพาะผูแทน
จากภาคประชาชนตองสามารถแสดงถึงสภาพปญหาและความตองการในพื้นท่ีไดอยางสมบูรณ 

-  สรางบรรยากาศท่ีดีในการประชุม รวมท้ังตองเปดโอกาสและกระตุนใหกรรมการแสดงความคิดเห็นกันอยางกวางขวางในเชิง
สรางสรรค 

- มอบนโยบายใหกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งเขารวมประชุมดวยตนเองทุกครั้ง หรือกรณีท่ีไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง
กรรมการควรมอบหมายใหบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ และมีความเหมาะสมกับวาระการประชุมเขารวมประชุมแทน รวมท้ังไมควรเปล่ียนตัว
แทนบอย ๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและมีความตอเนื่อง 

6)  ขอเสนอแนะตอหนวยงานในสวนกลางที่มีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

- ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในฐานะหนวยงานหลักท่ีเปนเจาภาพในการปฏิรูประบบราชการและสงเสริมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ วางแผนสงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการใหเปนระบบและมีความชัดเจน โดยรวม
บูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังหมด ไดแก สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง กรม
ท้ังหมด พรอมท้ังกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานใหมีความชัดเจน และดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนไปพรอม ๆ กัน 

- ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมกับสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ จัดทํายุทธศาสตรชาติในดานท่ีตองมีลักษณะการปฏิบัติงานสัมพันธเชื่อมโยงระหวางกัน หรือจําเปนตองมี
มาตรฐานการปฏิบัติงานเหมือนกันทั้งประเทศใหมีความชัดเจน เชน ยุทธศาสตรดานการเกษตร ยุทธศาสตรดานการทองเท่ียว และการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เปนตน ควรดําเนินการใหเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ เพื่อใหจังหวัดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานได



โดยสะดวก มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีทิศทางและเปาหมายในการทํางานรวมกัน ไมเปนลักษณะตางฝายตางทํา โดยใหความสําคัญกับจังหวัด
หรือกลุมจังหวัดเทานั้น 

- ใหกระทรวงและกรมตาง ๆ สงเสริมและสนับสนุนใหผูวาราชการจังหวัดสามารถบูรณาการสรรพกําลัง งบประมาณ และตัดสินใจแกไข
ปญหาไดอยางครบวงจรภายในจังหวัด เชน การมอบอํานาจ หรือการมอบนโยบายใหหนวยงานภายในสังกัด ชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูวา
ราชการจังหวัดอยางเต็มท่ี เปนตน 
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