
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จังหวัดนราธิวาส 

 

 จังหวัดนราธิวาส ไดรับการจัดสรรงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ   

พ.ศ. 2563 จํานวน 12 โครงการ/1 รายการ จํานวน 112.4696 ลานบาท และขอมูลผลการเบิกจาย

งบประมาณจากระบบ GFMIS ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 จังหวัดนราธิวาสไดเบิกจายงบประมาณแลว 

จํานวน 52.2647 ลานบาท คิดเปนรอยละ 46.47 ต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 53.53 รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 
 

รายการ 
เงินประจํางวด 

(ลานบาท) 

จํานวนเงินท่ีเบิกจาย  

(ลานบาท) 

จํานวนเงินคงเหลือ

(ลานบาท) 

เบิกจายแลว 

รอยละ 

1. รายจายประจํา 38.9887 33.3902 5.5985 85.64 

2. รายจายลงทุน 73.4809 18.8745 54.6064 25.69 

รวม 112.4696 52.2647 60.2049 46.47 
 

 

 

 
 

โดยจําแนกตามผลผลิตไดดังนี้ 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ 

(ลานบาท) 
เบิกจาย PO 

เบิกจาย+

PO 
รอยละ 

 ผลผลิตท่ี 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชน 

49.5839 30.8938 17.3588 48.2526 97.32 

1 คาใชจายในการบริหารงานแบบบูรณาการ 9.0000 9.0000 - - 100.00 

2 โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริจงัหวัดนราธิวาส 

35.2999 16.9856 17.1388 34.1244 96.67 

3 โครงการแกไขปญหาของชุมชน โดยชุมชน 

เพื่อชุมชน 

4.0000 4.0000 - - 100.00 

4 โครงการเรงรัดการแกไขปญหาและพัฒนา

สุขภาพสตรีและเด็กในจงัหวัดนราธิวาส 

1.2840 0.9082 0.2200 1.1282 87.87 

 ผลผลิตท่ี 2 : โครงการเสริมสรางความ

ม่ันคงและ ความปลอดภัย 

23.4291 15.2827 4.1610 19.4437 82.99 

5 โครงการประชารัฐรวมใจ สูใตสนัติสุข 13.8793 10.7273 - - 77.29 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการยาเสพติด

แบบครบวงจร 

0.4550 0.4550 - - 100.00 

7 โครงการเสริมสรางสังคมคุณธรรม นําสูสนัติ

สุข ดวยฐานพุทธธรรม 

1.0000 0.9378 - - 93.78 

8 โครงการสงเสริมพหุวัฒนธรรม ประเพณี 

วัฒนธรรมทองถ่ิน 

5.5170 1.1630 4.1610 5.3240 

 

96.50 



ที่ โครงการ 
งบประมาณ 

(ลานบาท) 
เบิกจาย PO 

เบิกจาย+

PO 
รอยละ 

9 โครงการเรงรัดผลักดันการขยายเครือขายการ

รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO 

BE NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส 

2.5778 1.9996 - - 77.57 

 ผลผลิตท่ี 3 : โครงการพัฒนาการ

ทองเท่ียวและบริการ    

37.4240 4.5784 32.8181 37.3965 99.93 

10 โครงการสนบัสนนุงานประจําปและงานของดี

เมืองนราประจําป 2563 

- - - - - 

11 โครงการสรางสุขดวยกีฬา 0.3155 0.3155 - - 100.00 

11 โครงการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด

นราธิวาส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

37.1085 4.2629 32.8181 37.0810 99.93 

 ผลผลิตท่ี 4 : โครงการสงเสริม

อุตสาหกรรมและพัฒนาการคา การ

ลงทุน 

2.0326 2.0311   99.93 

12 โครงการเสริมสรางศักยภาพการขับเคลื่อน

เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส : มั่นคง มั่งค่ัง 

ยั่งยืน เชื่อมโยงประชาคมอาเซยีน 

0.1974 0.1974 - - 100.00 

13 โครงการเกษตรสรางอาชีพเสริมเศรษฐกิจ

ฐานราก 

1.8352 1.8337 - - 99.92 

รวมท้ังส้ิน 112.4696 52.2647 54.3379 106.6026 94.78 
 

ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 

(1) การบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัดกรณีเงินเหลือจาย กบภ. กําหนดใหจังหวัด     

นําเงินเหลือจายไปใชกับโครงการลําดับท่ี 2 เทานั้น ซ่ึงแตกตางจากสวนราชการอ่ืน ๆ ทําใหการบริหารจัดการ

งบประมาณของผูวาราชการจังหวัด ไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร รวมท้ังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

รายจาย เปนกระบวนการท่ีเพ่ิมข้ันตอนการทํางานใหกับจังหวัดในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม/

โครงการของจังหวัดและกลุมจังหวัดทําใหไมเกิดความคลองตัวในการบริหารงบประมาณ/โครงการเทาท่ีควร 

(2) การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงจังหวัดสามารถจัดตั้ง

งบประมาณไดเองนั้น เปนเรื่องท่ีจะตองดําเนินการใหเปนตามระเบียบ กฎหมาย แตสวนราชการ/หนวยงาน

ตาง ๆ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ยังไมมีความเขาใจเทาท่ีควร ประกอบกับระยะเวลา          

การดําเนินการคอนขางนอย ทําใหการพิจารณาแผนงาน/โครงการ ไมเกิดประสิทธิภาพเทาท่ีควรขาด       

ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกรอบวงเงินงบประมาณก็นอยไมสามารถ

ตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดไดท้ังหมด จึงตองอาศัยงบประมาณจากแหลงอ่ืนๆ ดวย 



(3) เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการใชจาย

งบประมาณภาครัฐคอนขางเยอะ โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดบทลงโทษแกหัวหนาสวนราชการ และ

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติ ประกอบกับมีหนวยงานกลางท่ีเขามาตรวจสอบการดําเนินโครงการมากมาย ทําให

เจาหนาท่ีตองปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังและละเอียดรอบคอบ อีกท้ังมีความหวาดกลัวไมกลาตัดสินใจใน

การปฏิบัติงาน สงผลใหการดําเนินโครงการคอนขางลาชาและผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายของ

รัฐบาล 

(4) ปญหาการเบิกจายงบประมาณท่ีต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนด จากขอมูลการเบิกจายงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเห็นไดวา การเบิกจายงบประมาณจังหวัดเบิกจายไดนอยมากเม่ือ

เทียบกับเปาหมายของรัฐบาลท่ีกําหนด สาเหตุสําคัญเนื่องจาก 

 (4.1) สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน และ

ตองยกเลิกหรือชะลอกิจกรรมบางกิจกรรมซ่ึงมีกลุมเปาหมายจํานวนมาก อาทิ การจัดอบรมสมัมนา ฯลฯ 

 (4.2) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการท้ังกระทบและไมกระทบแผนฯ ตองใชระยะเวลา

ในกระบวนการเพ่ิมข้ึน 

(4.3) เหตุการณความไมสงบท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีบอยครั้งทําใหผูรับจางหรือคนงานไมกลาท่ีจะ

เขาไปดําเนินงาน 

(4.4) สวนราชการมีการปรับเปลี่ยน โยกยาย เจาหนาท่ีทําใหการปฏิบัติงานดานการพัสดุไม

ตอเนื่อง 

(4.5) มีผูรับจางนอยราย ทําใหผูรับจางแตละรายรับงานหลายๆ โครงการ 
 

แนวทางแกไข 

(1) การโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จังหวัดเลือกใชรูปแบบการโอนเปลี่ยนแปลงกรณีท่ีไมกระทบตอเปาหมายและสาระสําคัญของโครงการ เพ่ือให

สามารถดําเนินการไดทันทีเม่ือคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นธ.) ใหความเห็นชอบ 

(2) จัดประชุมชี้แจง/สรางความเขาใจเรื่องเก่ียวกับแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาในแตละระดับใหกับ

สวนราชการ/หนวยงานตาง ๆ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ในการประชุมมอบนโยบายและแนว

ทางการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสของผูวาราชการจังหวัดนราธิวาสตั้งแตชวงตนปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือ

เตรียมความพรอมในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 ตอไป 

(3) การอนุมัติใชงบประมาณเหลือจาย ท่ีดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิต หรือ

เหลือจากการจัดซ้ือจัดจางแลว จังหวัดนราธิวาส ไดเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบ

บูรณาการ (ก.บ.จ.นธ.)  ในการนําไปใชกับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ี

เปน Y2 เปนลําดับแรก และกิจกรรมภายใตโครงการเดิมท่ีไมกระทบกับเปาหมายและสาระสําคัญของโครงการ

ในทางท่ีลดลง เปนลําดับตอไป 



(4) จังหวัดใหความสําคัญกับความพรอมของโครงการกรณีท่ีตองขอใชพ้ืนท่ี ซ่ึงมีข้ันตอนกระบวนการ

ท่ีตองใชระยะเวลา ตั้งแตข้ันตอนการจัดทําโครงการ ทําใหไมมีปญหาเรื่องพ้ืนท่ีดําเนินการ เม่ือไดรับ        

การจัดสรรงบประมาณ จึงสามารถดําเนินการไดทันที 

(5) จังหวัดนราธิวาส ไดมอบหมายใหสํานักงานคลังจังหวัดนราธิวาส ดําเนินการจัดฝกอบรมสราง

ความรู เขาใจเรื่องระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดซ้ือจัดจางตาม

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง ใหแกเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหมีความเขาใจและมีความม่ันใจมากข้ึนและสามารถดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ของจังหวัดนราธิวาส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

 

***************************************************** 

 

 

 
 


