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แบบรายงาน 
 

การตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินการตามมาตรา 34 
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด                

และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอบที ่๑/๒๕๖๓ 
 

 จังหวัด      เลย 
 

 
 
 
 
 
*หมายเหตุ : รอบที่ 1 ให้รายงานภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
                รอบท่ี 2 ให้รายงานภายในวันที่ 5 ตุลาคม  ๒๕๖๓

ส ำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 



 

๒. ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปี ๒๕๖๓ 
    ๒.๒ งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  จังหวัด  เลย 
         (รอบที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน ๒๕๖๓) 

ในป ี๒๕๖๓ 
ได้รับอนุมัติ 

รวม  15 โครงการ/ 48 กิจกรรม 
รวมงบประมาณทั้งหมด                             

จ านวน 220,386,500 บาท 

ผลการด าเนินงาน 
และผลการเบิกจ่าย 
ณ ๓๑ มี.ค. ๖3 

( / ) แล้วเสร็จ จ านวน - โครงการ / 
2 กิจกรรม 

ผลการเบิกจ่าย  
(/) ครบ  จ านวน - โครงการ 

/ 2 กิจกรรม 
    งบประมาณ  1,090,400 บาท  

( / ) แล้วเสร็จบางส่วน 
    จ านวน 15 โครงการ / 46 กิจกรรม 

 ผลการเบิกจ่าย  
(/) เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 15 โครงการ 

/ 46 กิจกรรม 
    งบประมาณ  3,728,453 บาท  

ระหว่างด าเนินการ จ านวน 14 โครงการ / 31 กิจกรรม 
 

จ านวนงบประมาณ  85,113,547 บาท 
 

ยังไม่เบิกจ่าย 
(อยู่ระหว่าง 

ตรวจรับ/ส่งเบิก) 
จ านวน....-....โครงการ...-....กิจกรรม 

 
จ านวนงบประมาณ .........-........... บาท 

 

ยังไม่ด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ / 15 กิจกรรม 
 

จ านวนงบประมาณ 130,044,500 บาท 
 

 

มาตรการเร่งรัดการด าเนินโครงการและการเบิกจ่าย 
จังหวัดเลยมีการด าเนินการเร่งรัด เพ่ือให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563   มีดังนี ้ 
1. จังหวัดได้เชิญส่วนราชการ/อ าเภอที่ได้รับงบประมาณ มาประชุมเพ่ือซักซ้อมแนวทางการ

ด าเนินงาน สรุปปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีท่านคลังจังหวัดเลย  และ หน.หน่วยตรวจสอบ
ภายในจังหวัดเป็นผู้ให้ค าแนะน า ข้อสังเกตในการด าเนินการ 

2. จังหวัดเลย มีค าสั่งจังหวัดเลย แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือก ากับดูแลและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ
ทุกงบรายจ่าย โดยเฉพาะการเร่งรัดติดตามใช้จ่ายงบลงทุน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
เป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีก าหนด (สนง.คลังจังหวัดเป็นเลขาฯ โดยมีก าหนดการประชุมติดตามเร่งรัดทุกเดือน) 
 3. จังหวัดเลย มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ/หน่วยงานด าเนินโครงการ เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจั งหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 โดยให้เร่งรัดด าเนินงาน และเบิกจ่ายเงินของโครงการที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรการฯ และแล้วเสร็จ



 

ภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งให้รายงานผลการด าเนินโครงการ ความก้าวหน้าของงาน หาก
ล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ ให้รายงานปัญหา/อุปสรรคตามแบบรายงาน ให้จังหวัดทราบทุกวันที่ 1 ของเดือน 
 4. จังหวัดเลย มีการประชุมส่วนราชการ/อ าเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเร่งรัดการด าเนินงาน การ
เบิกจ่าย และให้ผู้บริหารทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 5. ให้ส่วนราชการ/อ าเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓   
บันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
(eMENSCR) ให้เป็นปัจจุบัน และให้รายงานความก้าวหน้าให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาสจนกว่าโครงการจะ 
แล้วเสร็จ 

6. ให้ส านักงานคลังจังหวัดเลย/ส านักงานจังหวัดเลย  แจ้งส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการตาม
แผนงานบริหารจังหวัดประชุมติดตามความก้าวหน้า พร้อมทั้งรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน
โครงการฯ/การเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ/หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจ า 
 7. คณะผู้บริหารจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส านักงาน
จังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง) และคณะท างานของส านักงานจังหวัดเลย ตรวจติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการตามแผนงานบริหารจังหวัด ประชุมติดตามเร่งรัดฯ อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ 
 
ปัญหา/อุปสรรค 

1.  พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีประกาศใช้ 26 
กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งไม่สอดคล้องกับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ และจังหวัดได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ 12 มีนาคม 2563 ส่งผลการให้การด าเนินงานและการเบิกจ่ายตามโครงการฯ ปี 2563 
ไม่เป็นไปตามมาตรการและแผนการเบิกจ่าย 

2. การมอบอ านาจในการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนราชการส่วนกลางที่มีท่ีตั้งอยู่ภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถมอบ
อ านาจให้โดยตรงได้ ต้องมอบให้กับอธิบดีกรมนั้น ๆ แล้วค่อยให้อธิบดีกรมมอบต่อให้หัวหน้าส่วนราชการ
ส่วนกลางที่มีท่ีตั้งอยู่ภูมิภาคอีกที ซึ่งส่งผลเป็นการท าให้เพ่ิมข้ันตอนการด าเนินการและเกิดความล่าช้าท าให้
ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์เท่าท่ีควร 

3. สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นสาเหตุท าให้
กิจกรรมบางกิจกรรมต้องชะลอหรือหยุดชะงักไม่สามารถด าเนินการตามโครงการฯ ได้ 

4. บางโครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีงบประมาณจ านวนมากเกิน 10 ล้านบาท 
และมีสัญญาเกินปีงบประมาณ แม้จะด าเนินการเป็นไปตามแผนฯ แต่ก็จะส่งผลต่อร้อยละการเบิกจ่ายของ
จังหวัด 

 5. การเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมที่ ไม่สามารถด าเนินงานได้ต้องขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการกรณีกระทบต่อ
แผนงาน/โครงการ ซึ่งต้องรอผลการพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ. ให้ก่อให้เกิดความล่าช้าท าให้ประชาชนไม่ได้รับ
ประโยชน์เท่าที่ควร 
 
 
 
 



 

ข้อเสนอแนะ 
๑.๑ ข้อเสนอแนะเชิงพ้ืนที่ (ข้อเสนอ/ควำมเห็นของจังหวัด)    

1) กรณีประกาศเชิญชวนใหม่ มากกว่า 2 ครั้ง แล้วยังไม่มีผู้เสนอราคา จะเสนอ ผวจ. มอบอ านาจให้
ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 

2) ให้นายช่างผู้ควบคุมงานเร่งรัดให้ผู้รับจ้างด าเนินงานตามแผนและงวดงานที่ก าหนดไว้ตามสัญญา 
3) เพ่ิมบุคลากรงานด้านพัสดุ เพ่ือรองรับส าหรับหน่วยงานที่ได้รับงบพัฒนาจังหวัด 
4) การบูรณการแผนงานโครงการและงบประมาณ ระหว่างกระทรวง กรม (งบปกติ) และจังหวัด 

(งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 
๑.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย (ข้อเสนอ/ควำมเห็นของจังหวัดที่ต้องกำรให้กระทรวงมหำดไทยผลักดันแก้ไข  
ในระดับนโยบำย)  

1) แบบฟอร์มกำรรำยงำนกำรติดตำม/ผลกำรด ำเนินโครงกำร ที่มำส่งมำจำกส่วนกลำง ควรมีขั้นตอน
ที่ชัดเจน และเป็นในทิศทำงเดียวกัน เช่น แบบฟอร์มกำรติดตำมผล และเบิกจ่ำยงบประมำณจำกหลำย
หน่วยงำน 
 2) ให้กระทรวง กรม  ให้ความส าคัญกับแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 

3) ทีมบูรณาการกลาง (มท. กพร. สงป. สศช.) ควรเสนอขอยกเว้นการปฏิบัติตามการมอบอ านาจใน
การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ส าหรับกรณีงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ต่อกรมบัญชีกลางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

4) การเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมที่ ไม่สามารถด าเนินงานได้  ควรให้ เป็นอ านาจของ 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ในการพิจารณา และเสนอ อ.ก.บ.ภ. เพ่ือโปรดทราบ 
ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินโครงการฯ ซึ่งจะท าให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับประโยชน์สูงสุด 

 

 

 

 

     ลงชื่อ  นำยวสันต์  ไทยสุวรรณ           
          ( นำยวสันต์  ไทยสุวรรณ ) 

ต าแหน่ง  ผอ.กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และข้อมูลเพ่ือกำรพัฒนำจังหวัด 
 

โทร. 042833209 มท. 46380 โทรสาร 042861614 
E-mail :  loei.ys@gmail.com 


