สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส ไดรับการจัดสรรงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จํานวน 13 โครงการ/1 รายการ จํานวน 119,226,900.00 บาท และขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณจากระบบ GFMIS
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จังหวัดนราธิวาสไดเบิกจายงบประมาณแลว จํานวน 50,779,218.88 บาท คิดเปนรอยละ 42.59
ต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 57.41 รายละเอียดปรากฏ ดังนี้
รายการ
1. รายจายประจํา
2. รายจายลงทุน
รวม

เงินประจํางวด จํานวนเงินที่เบิกจาย จํานวนเงินคงเหลือ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
28,762,635.00
27,513,418.88
1,249,216.12
90,464,265.00
23,265,800.00
67,198,465.00
119,226,900.00
50,779,218.88
68.447,681.12

เบิกจายแลว
รอยละ
95.66
25.72
42.59

โดยจําแนกตามผลผลิตไดดังนี้
ที่

ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต : โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมและ
พัฒนาการคา การลงทุน
1 โครงการพัฒนาชองทางการตลาดและ
การเชื่อมโยงตลาดการคานราฯ 4.0
2 โครงการเสริมสรางศักยภาพการ
ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นราธิวาส : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เชื่อมโยง
ประชาคมอาเซียน
3 โครงการกอสรางศูนยจําหนายสินคาและ
ผลิตภัณฑชุมชนอําเภอสุไหงปาดี
(Padee Complex) ระยะที่ 2
ผลผลิต : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน
4 โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดนราธิวาส
5 โครงการกอสรางสวนประกอบอาคารศูนย
พักพิงชั่วคราวสําหรับผูประสบภัยใน
จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลจังหวัดนราธิวาส
6 คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ
ผลผลิต : โครงการดานการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7 โครงการสงเสริมการพึ่งตนเองทางดาน
พลังงานในภาคการเกษตร

งบประมาณ
(บาท)

เบิกจาย
(บาท)

PO
(บาท)

เบิกจาย+PO
(บาท)

20,381,976.00

431,976.00

19,950,000.00

20,381,976.00

100.00

269,460.00

269,460.00

-

269,460.00

100.00

162,516.00

162,516.00

-

162,516.00

100.00

19,950,000.00

-

19,950,000.00

19,950,000.00

100.00

21,732,300.00

19,073,432.88

1,630,000.00

20,703,432.88

95.27

4,582,235.00

2,566,268.00

1,630,000.00

4,196,268.00

91.58

8,150,065.00

8,150,000.00

-

8,150,000.00

100.00

9,000,000.00

8,357,164.88

-

8,357,164.88

92.86

1,124,000.00

1,124,000.00

-

1,124,000.00

100.00

1,124,000.00

1,124,000.00

-

1,124,000.00

100.00

รอยละ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต : โครงการเสริมสรางความมั่นคงและ
ปลอดภัย
8 โครงการประชารัฐรวมใจ สูใตสันติสุข
9 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดจังหวัดนราธิวาส
10 โครงการเรงรัดผลักดันการขยายเครือขาย
การณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด TO BE NUMBER ONE จังหวัด
นราธิวาส
ผลผลิต : โครงการสงเสริมภาคการเกษตร
แบบครบวงจร
11 โครงการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร
เพิ่มคา
12 โครงการขับเคลื่อนสินคาปศุสัตว
ผลผลิต : โครงการสงเสริมและพัฒนา
การทองเที่ยวและบริการ
13 โครงการสนับสนุนงานประจําปและงาน
ของดีเมืองนรา ประจําป 2564
14 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด
นราธิวาส
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)

เบิกจาย
(บาท)

PO
(บาท)

เบิกจาย+PO
(บาท)

รอยละ

16,620,010.00

16,399,610.00

-

16,399,610.00

98.67

3,397,600.00
12,820,710.00

3,397,600.00
12,701,860.00

-

3,397,600.00
12,701,860.00

100.00
99.07

401,700.00

300,150.00

-

300,150.00

74.73

19,920,000.00

12,630,200.00

7,240,000.00

19,870,200.00

99.75

10,030,000.00

2,790,000.00

7,240,000.00

10,030,000.00

100.00

9,890,000.00
39,448,614.00

9,840,200.00
1,120,000.00

38,124,400.00

9,840,200.00
39,244,400.00

99.50
99.48

14.00

-

-

-

-

39,448,600.00

1,120,000.00

38,124,400.00

39,244,400.00

99.48

119,226,900.00

50,779,218.88

66,944,400.00

117,723,618.88

98.74

ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน
(1) การบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัดกรณีเงินเหลือจาย กบภ. กําหนดใหจังหวัดนําเงินเหลือจายไป
ใชกับโครงการลําดับที่ 2 เทานั้น ซึ่งแตกตางจากสวนราชการอื่น ๆ ทําใหการบริหารจัดการงบประมาณของผูวาราชการจังหวัด
ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร รวมทั้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย เปนกระบวนการที่เพิ่มขั้นตอนการทํางานใหกับ
จังหวัดในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม/โครงการของจังหวัดและกลุมจังหวัดทําใหไมเกิดความคลองตัวในการบริหาร
งบประมาณ/โครงการเทาที่ควร
(2) การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจังหวัดสามารถจัดตั้งงบประมาณไดเอง
นั้น เปนเรื่องที่จะตองดําเนินการใหเปนตามระเบียบ กฎหมาย แตสวนราชการ/หนวยงานตาง ๆ และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่ ยังไมมีความเขาใจเทาที่ควร ประกอบกับระยะเวลาการดําเนินการคอนขางนอย ทําใหการพิจารณาแผนงาน/
โครงการ ไมเกิดประสิทธิภาพเทาที่ควรขาดความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และกรอบวงเงิน
งบประมาณก็นอยไมสามารถตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดไดทั้งหมด จึงตองอาศัยงบประมาณจากแหลงอื่นๆ ดวย
(3) เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการใชจายงบประมาณภาครัฐ
คอนข า งเยอะ โดยเฉพาะอย า งยิ่ งการกํ า หนดบทลงโทษแกหัว หนาสว นราชการ และเจาหนาที่ผูป ฏิบัติ ประกอบกับ มี
หนวยงานกลางที่เขามาตรวจสอบการดําเนินโครงการมากมาย ทําใหเจาหนาที่ตองปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังและ
ละเอียดรอบคอบ อีกทั้งมีความหวาดกลัวไมกลาตัดสินใจในการปฏิบัติงาน สงผลใหการดําเนินโครงการคอนขางลาชาและ
ผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายของรัฐบาล

(4) ปญหาการเบิกจายงบประมาณที่ต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด จากขอมูลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเห็นไดวา การเบิกจายงบประมาณจังหวัดเบิกจายไดนอยมากเมื่อเทียบกับเปาหมายของรัฐบาลที่
กําหนด สาเหตุสําคัญเนื่องจาก
(4.1) สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน และตองยกเลิกหรือ
ชะลอกิจกรรมบางกิจกรรมซึ่งมีกลุมเปาหมายจํานวนมาก อาทิ การจัดอบรมสัมมนา ฯลฯ
(4.2) การเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดโครงการทั้ ง กระทบและไม ก ระทบแผนฯ ต อ งใช ร ะยะเวลาใน
กระบวนการเพิ่มขึ้น
(4.3) เหตุการณความไมสงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่บอยครั้งทําใหผูรับจางหรือคนงานไมกลาที่จะเขาไปดําเนินงาน
(4.4) สวนราชการมีการปรับเปลี่ยน โยกยาย เจาหนาที่ทําใหการปฏิบัติงานดานการพัสดุไมตอเนื่อง
(4.5) มีผูรับจางนอยราย ทําใหผูรับจางแตละรายรับงานหลายๆ โครงการ

แนวทางแกไข
(1) การโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเลือกใช
รูปแบบการโอนเปลีย่ นแปลงกรณีที่กระทบตอเปาหมายและสาระสําคัญของโครงการ และกรณีที่ไมกระทบตอเปาหมายและ
สาระสํ า คั ญ ของโครงการ ซึ่ ง การโอนเปลี่ ย นแปลงกรณี ที่ ไ ม ก ระทบต อ เป า หมายและสาระสํ า คั ญ ของโครงการ
สามารถดําเนินการไดทันทีเมื่อคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นธ.) ใหความเห็นชอบ
(2) จัดประชุมชี้แจง/สรางความเขาใจเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาในแตละระดับใหกับสวนราชการ/
หน ว ยงานต าง ๆ และองค กรปกครองส ว นท องถิ่ น ในพื้ น ที่ ในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการพั ฒ นาจั งหวั ด
นราธิวาสของผูวาราชการจังหวัดนราธิวาสตั้งแตชวงตนปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเตรียมความพรอมในการทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัด 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) และจัดทําแผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 ตอไป
(3) การอนุ มัติ ใช ง บประมาณเหลื อ จ า ย ที่ ดําเนิน การบรรลุวัต ถุป ระสงคแ ละเปา หมายผลผลิต หรือเหลือ จาก
การจัดซื้อจัดจางแลว จังหวัดนราธิวาส ไดเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นธ.)
ในการนําไปใชกับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เปน Y1 เปนลําดับแรก และกิจกรรม
ภายใตโครงการเดิมที่ไมกระทบกับเปาหมายและสาระสําคัญของโครงการในทางที่ลดลง เปนลําดับตอไป
(4) จั งหวัด ให ความสํา คัญ กับ ความพร อมของโครงการกรณีที่ตองขอใชพื้น ที่ ซึ่งมีขั้นตอนกระบวนการที่ตองใช
ระยะเวลา ตั้ ง แต ขั้น ตอนการจั ดทํ า โครงการ ทํ า ให ไม มีป ญ หาเรื่ องพื้น ที่ดํ าเนิน การ เมื่อ ได รับ การจัด สรรงบประมาณ
จึงสามารถดําเนินการไดทันที
(5) จังหวัดนราธิวาส ไดมอบหมายใหสํานักงานคลังจังหวัดนราธิวาส ดําเนินการจัดฝกอบรมสรางความรู เขาใจเรื่อง
ระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหมีความเขาใจและมีความมั่นใจ
มากขึ้นและสามารถดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดนราธิวาส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
*****************************************************

