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แบบรายงาน 

การตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินการตามมาตรา 34  
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบที่ 1/๒๕๖4  
 

จังหวดัเลย 
 
 
 
ค าอธิบาย : ในข้อที่ 1 เลือกกรอกข้อมูลในตารางเฉพาะจังหวัดของท่าน และลบตารางที่ไม่เกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ : รอบที่ 1 ให้รายงานภายในวันที่ 9 เมษายน ๒๕๖4 
              รอบท่ี 2 ให้รายงานภายในวันที่ 11 ตุลาคม  2564 

 
 
 
 

ส ำหรับจังหวดั 
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1. การตรวจติดตามโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบของกระทรวงที่ส าคัญ  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4) 

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 

จังหวัด กลุ่มโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณ  หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 
เลย โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืน

ฐานเพ่ือการเกษตร 
กิจกรรม : 
ระบบส่งน้้าสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า 
บ้านฟากเลย  ต้าบลแก่งศรีภูมิ 
อ้าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว  
    จ้านวน..........................บาท 
( ) ระหว่างด้าเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว  
    จ้านวน  3,665,542.32 บาท 
( ) ยังไม่เบิกจ่าย จ้านวน...................... บาท 
( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
().ยังไม่ด้าเนินการ/หรือไม่สามารถด้าเนินการได้เ
นื่องจาก (ให้เหตุผล) ........................................ 

10,000,00 โครงการชลประทานเลย งบพัฒนาจังหวัด  
ปี 2564 
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๒. งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4  จังหวัดเลย 
(รอบท่ี 1 ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4 , รอบที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

 

ในปี ๒๕๖4 
ได้รับอนุมัติ 

รวมทั้งหมด....16......โครงการ....45.....กิจกรรม รวมงบประมาณทั้งหมดจ านวน 199,411,300 บาท 

แล้วเสร็จ 
 

จ านวน ...1....โครงการ……5…กิจกรรม 
 

จ านวนงบประมาณ....28,245,277.... บาท 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

 
จ านวน....14...โครงการ…39……กิจกรรม 

 
จ านวนงบประมาณ .. 170,266,023... บาท 

ยังไม่เบิกจ่าย 
(อยู่ระหว่าง 

ตรวจรับ/ส่งเบิก) 

 
จ านวน.......โครงการ………กิจกรรม 

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

ยังไม่ด าเนินการ 
 

จ านวน....1...โครงการ…1……กิจกรรม 
 

จ านวนงบประมาณ.....900,000....บาท 
**กิจกรรมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อย
ชายแดนระหว่างจังหวัดเลยกับแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และ

จังหวัดเลยกับแขวงไชยะบูลี สปป.ลาว  
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 

คาดว่าไม่สามารถ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 
(เหลื่อมปี) 

 
จ านวน .......โครงการ………กิจกรรม 

 
จ านวนงบประมาณ.................... บาท 
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3. มาตรการเร่งรัดการด าเนนิโครงการและการเบิกจ่าย 

(จังหวัดได้มีการติดตามและก้าชับให้หน่วยงานมีการเร่งรัดจัดหาตัวผู้รับจ้าง และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ก้าหนด 
อย่างไร) 

จังหวัดเลยมีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ดังนี้  
(1) จังหวัดได้เชิญส่วนราชการ/อ าเภอที่ได้รับงบประมาณ มาประชุมเพ่ือซักซ้อมแนวทางการด าเนินงาน สรุปปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข  เพ่ือให้ เป็นไปตาม

มาตรเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีท่านคลังจังหวัดเลย  และ หน.หน่วยตรวจสอบภายใน จังหวัดเป็นผู้ให้
ค าแนะน า ข้อสังเกตในการด าเนินการ 

(2) จังหวัดเลย มีค าสั่งจังหวัดเลย แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือก ากับดูแลและเร่งรัดติดตามการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการทุกงบรายจ่าย โดยเฉพาะการเร่งรัดติดตามใช้จ่ายงบลงทุน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด (สนง.คลังจังหวัดเป็นเลขาฯ โดยมีก าหนดการประชุมติดตามเร่งรัดทุกเดือน) 
 (3) จังหวัดเลย มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ/หน่วยงานด าเนินโครงการ เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้เร่งรัดด าเนินงาน และเบิกจ่ายเงินของโครงการที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรการฯ และแล้วเสร็จภายในสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งให้รายงานผลการด าเนินโครงการ ความก้าวหน้าของงาน หากล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ ให้รายงานปัญหา/อุปสรรคตามแบบรายงาน ให้
จังหวัดทราบทุกวันที่ 1 ของเดือน 
 (4) จังหวัดเลย มีการประชุมส่วนราชการ/อ าเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบภาค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเร่งรัดการด าเนินงาน การเบิกจ่าย และให้ผู้บริหารทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 (5) ให้ส่วนราชการ/อ าเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4   บันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมติดตามประเมินผลแผนงาน/
โครงการ ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (eMENSCR) ให้เป็นปัจจุบัน และให้รายงานความก้าวหน้าให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาสจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ 

(6) ให้ส านักงานคลังจังหวัดเลย/ส านักงานจังหวัดเลย  แจ้งส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการตามแผนงานบริหารจังหวัดประชุมติด ตามความก้าวหน้า พร้อมทั้ง
รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการฯ/การเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ/หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการของจังหวัด (ซึ่งจะมีทั้งภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนเป็นกรรมการ)  เป็นประจ า 
 (7) คณะผู้บริหารจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส านักงานจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง) และคณะท างาน
ของส านักงานจังหวัดเลย ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนงานบริหารจังหวัด ประชุมติดตามเร่งรัดฯ อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ 
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4. ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าความไม่ส าเร็จของโครงการ 

(ให้ระบุปัญหา/อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการด้าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด) 

 (1) สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เป็นสาเหตุท าให้กิจกรรมบางกิจกรรมต้องชะลอหรือ
หยุดชะงักไม่สามารถด าเนินการตามโครงการฯ ได้ 
 (2) ผู้รับจ้างท างานล่าช้ากว่าแผน ท าให้ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ในสัญญา  
 (3) หน่วยงานที่ได้รับงบพัฒนาจังหวัด บางหน่วยงานมีภารกิจและได้รับการจัดสรรงบประมาณจากนโยบายเร่งด่วนด้วย อีกท้ังยังมีการโยกย้ายข้าราชการ (จนท.
พัสดุ/การเงิน) จึงท าให้การด าเนินการดังกล่าวล่าช้า 

 (4) บางโครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีงบประมาณจ านวนมากเกิน 10 ล้านบาทและมีสัญญาเกินปีงบประมาณ แม้จะด าเนินการเป็นไปตามแผนฯ แต่ก็จะ
ส่งผลต่อร้อยละการเบิกจ่ายของจังหวัด 

 
5. แนวทางการบริหารจัดการ ตามข้อ 4 

(1) การด าเนินโครงการ ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและประกาศของจังหวัดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เป็นส าคัญ 

(2) นายช่างผู้ควบคุมงานควรเร่งรัดให้ผู้รับจ้างด าเนินงานตามแผนและงวดงานที่ก าหนดไว้ตามสัญญา 

6. ข้อเสนอแนะของจังหวัด 
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงพ้ืนที่ (ข้อเสนอ/ความเห็น)  

(1) เพ่ิมบุคลากรงานด้านพัสดุและการเงิน เพ่ือรองรับส าหรับหน่วยงานที่ได้รับงบพัฒนาจังหวัด 
(2) การบูรณการแผนงานโครงการและงบประมาณ ระหว่างกระทรวง กรม (งบปกติ) และจังหวัด (งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 
 

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ข้อเสนอ/ความเห็นในระดับนโยบาย)  
(1) แบบฟอร์มการรายงานการติดตาม/ผลการด าเนินโครงการ ที่มาส่งมาจากส่วนกลาง ควรมีขั้นตอนที่ชัดเจน และเป็นในทิศทางเดียวกัน เช่น แบบฟอร์มการ

ติดตามผล และเบิกจ่ายงบประมาณจากหลายหน่วยงาน 
 (2) ให้กระทรวง กรม  ให้ความส าคัญกับแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
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7. ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยภาพรวมในแต่ละเรื่องท่ีควรน าเสนอ สปน. เพื่อผลักดันเสนอต่อ ก.น.จ เพื่อพิจารณาแก้ไขในระดับนโยบาย                           

- การเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินงานได้ต้องขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงการกรณีกระทบต่อแผนงาน/โครงการ ซึ่งต้องรอผลการพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ. และเม่ือทราบผลแล้ว ต้องท าความตกลงกับส านักงบประมาณอีกข้ันตอน
หนึ่ง ซึ่งใช้ระยะเวลาพอควรอาจให้ก่อให้เกิดความล่าช้าท าให้ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร 

- การเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินงานได้ ควรให้เป็นอ านาจของ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ในการพิจารณา 
และเสนอ อ.ก.บ.ภ. เพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินโครงการฯ ซึ่งจะท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์สูงสุด 

 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ .................................................................. 
(    นายวสันต์  ไทยสุวรรณ     ) 

ต าแหน่ง  ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ 

                                                             โทร. มท. 46380  
Email : loeistrategic@gamail.com      


