รายงานผลการดาเนินงานที่สาคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัดพะเยาได้ดาเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2561 – 2565) ไปสู่วิสัยทัศน์
จั ง หวั ด พะเยา “แหล่ ง ผลิ ต เกษตรปลอดภั ย สั ง คมเข้ ม แข็ ง ภายใต้ ก ารเป็ น ประชาคมอาเซี ย น” ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนใน
แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่ งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน
โดยจังหวัดพะเยาได้จั ดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อรองรับการ
ขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาจังหวัด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดพะเยาได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 21 โครงการ
งบประมาณ 192,102,900 บาท โดยมีผลการดาเนินการและปัญหาอุปสรรค ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2564
จังหวัดพะเยาได้รับงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณทั้งสิ้น 192,102,900 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านหนึ่งแสนสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จานวน
21 โครงการ โดยแยกเป็น
- งบลงทุน
จานวน 146,698,000 บาท
- งบดาเนินงาน จานวน 45,404,900 บาท
ผลการดาเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เสร็จสิ้นจานวน 17 โครงการ และมีการ
ยกเลิกโครงการ จานวน 4 โครงการ (โดยโครงการที่ยกเลิกทั้ง 4 โครงการได้ขอเปลี่ยนแปลงเพื่อไปดาเนินการ
โครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการ)
ผลการเบิกจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จานวน 55,640,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.96
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย + PO) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จานวน 173,690,588 บาท
คิดเป็นร้อยละ 90.42 โดยผลการใช้จ่ายอยู่ในลาดับที่ 71 ของประเทศ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

-22. ปัญหาและอุปสรรค
1) ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทาให้กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของกลุ่มเป้าหมายจานวนมาก หรือการจัดงาน Event ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือ
มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ทาให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
2) ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการมีขั้นตอนมากและใช้เวลานาน
3) ข้อจากัดด้านบุคลากร ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งบางหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่มี
ความชานาญด้านนโยบายและแผน ประกอบกับ บางหน่วยงานมีจานวนบุคลากรไม่เพียงพอ ต้องปฏิบัติหน้าที่
ในภาระงานประจาและการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด เหล่านี้ ส่งผลให้เป็นปัญหาอุปสรรคในการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัด
4) ปัญหาเรื่องพื้นที่ดาเนินงาน บางโครงการติดปัญหาเรื่องพื้นที่ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้มีอานาจตามกฎหมายจึงจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ
5) ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่กระทบแผนฯ / เป้าหมายมีขั้นตอน
มากและใช้เวลานาน
3. ข้อเสนอแนะ
1) หน่ว ยงานจาเป็ นต้องมีการพิจารณาความพร้อมของโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอ
โครงการ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจน MOU การดูแลทรัพย์สินหลังจากที่ดาเนินโครงการแล้วเสร็จ
2) การบริหารจัดการโครงการทุกขั้นตอน ควรมอบหมายให้ ก.บ.ก. และ ก.บ.จ. เป็นผู้มี
อานาจในการด าเนิ น การ แล้ ว รายงานให้ ส่ ว นกลางทราบเท่า นั้น ไม่ต้อ งขออนุมัติ ห รือท าความตกลงกั บ
ส่วนกลางอีก เพราะใช้เวลามากทาให้การเบิกจ่ายล่าช้า
3) ส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู้ พั ฒ นาทั ก ษะ และสร้ า งที ม งาน โดยการจั ด อบรมเพื่ อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทาแผน
เพื่อบูรณาการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
4) จั ดเวทีเสวนาร่ วมของภาคส่ว นต่าง ๆ เพื่อปรับแนวคิด และเปิดมุมมองต่อการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัด และปรับกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด โดยจัดทา Value chain เป็นระบบ ตั้งแต่
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เป็นกลไกในการพัฒนาที่บูรณาการแผนงาน/โครงการ ระหว่างงบส่ว น
ราชการ งบจังหวัด และงบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้งบประมาณ ตอบสนองต่อการภารกิจของ
จังหวัดอย่างเต็มที่
5) กาหนดในเชิงนโยบาย ในการจัดทาแผนพัฒนาของส่วนราชการ (Function) ควรให้มี
ความสอดคล้องกับเชื่อมโยงกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ โดยการสนับสนุนงบประมาณให้ส่วนราชการ ควรมี
สัดส่วนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการซึ่งปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่บูรณาการ เชื่อมโยงระหว่างกัน ในลักษณะของ Area based เพื่อให้การ
ขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาของประชาชน (Demand side) ได้รับการตอบสนองจากแผนงาน/โครงการของ
ส่วนราชการ (Supply side)

-36) การบริหารจัดการโครงการทุกขั้นตอน ควรมอบหมายให้ ก.บ.ก. และ ก.บ.จ. เป็นผู้มี
อานาจในการด าเนิ น การ แล้ ว รายงานให้ ส่ ว นกลางทราบเท่า นั้น ไม่ต้อ งขออนุมัติ ห รือท าความตกลงกั บ
ส่วนกลางอีกเพราะใช้เวลามาก ทาให้การเบิกจ่ายล่าช้า
7) การขอใช้พื้นที่ดาเนินการส่วนใหญ่ต้องขออนุญาตจากส่วนกลาง ซึ่งมีขั้นตอนมากใช้
เวลานานควรมอบหมายให้ห น่ ว ยงานระดับภาคหรือจังหวัดเป็นผู้พิจารณาแทนส่ วนกลางเพื่อลดขั้นตอน
และเวลา
------------------------------------------------กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดพะเยา

