
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จังหวัดนราธิวาส 

 

 จังหวัดนราธิวาส ไดรับการจัดสรรงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2564 

จํานวน 13 โครงการ/1 รายการ จํานวน 119,226,900.00 บาท และขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณจากระบบ GFMIS    

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 จังหวัดนราธิวาสไดเบิกจายงบประมาณแลว จํานวน 50,779,218.88 บาท คิดเปนรอยละ 42.59 

ต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 57.41 รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 
 

รายการ 
เงินประจํางวด 

(บาท) 

จํานวนเงินท่ีเบิกจาย  

(บาท) 

จํานวนเงินคงเหลือ

(บาท) 

เบิกจายแลว 

รอยละ 

1. รายจายประจํา 28,762,635.00 27,513,418.88 1,249,216.12 95.66 

2. รายจายลงทุน 90,464,265.00 23,265,800.00 67,198,465.00 25.72 

รวม 119,226,900.00 50,779,218.88 68.447,681.12 42.59 
 

 

 

 
 

โดยจําแนกตามผลผลิตไดดังนี้ 

ที่ ผลผลิต/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจาย 

(บาท) 

PO 

(บาท) 

เบิกจาย+PO 

(บาท) 
รอยละ 

ผลผลิต : โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมและ

พัฒนาการคา การลงทุน 

20,381,976.00 431,976.00 19,950,000.00 20,381,976.00 100.00 

1 โครงการพัฒนาชองทางการตลาดและ 

การเช่ือมโยงตลาดการคานราฯ 4.0 

269,460.00 269,460.00 - 269,460.00 100.00 

2 โครงการเสริมสรางศักยภาพการ

ขับเคล่ือนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

นราธิวาส : ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เชื่อมโยง

ประชาคมอาเซียน 

162,516.00 162,516.00 - 162,516.00 100.00 

3 โครงการกอสรางศูนยจําหนายสินคาและ

ผลิตภัณฑชุมชนอําเภอสุไหงปาดี 

(Padee Complex) ระยะท่ี 2 

19,950,000.00 - 19,950,000.00 19,950,000.00 100.00 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชน 

21,732,300.00 19,073,432.88 1,630,000.00 20,703,432.88 95.27 

4 โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริจังหวัดนราธิวาส 

4,582,235.00 2,566,268.00 1,630,000.00 4,196,268.00 91.58 

5 โครงการกอสรางสวนประกอบอาคารศูนย

พักพิงชั่วคราวสําหรับผูประสบภัยใน

จังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติดทะเลจังหวัดนราธิวาส 

8,150,065.00 8,150,000.00 - 8,150,000.00 100.00 

6 คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบ 

บูรณาการ 

9,000,000.00 8,357,164.88 - 8,357,164.88 92.86 

ผลผลิต : โครงการดานการบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1,124,000.00 1,124,000.00 - 1,124,000.00 100.00 

7 โครงการสงเสริมการพ่ึงตนเองทางดาน

พลังงานในภาคการเกษตร 

1,124,000.00 1,124,000.00 - 1,124,000.00 100.00 



ที่ ผลผลิต/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจาย 

(บาท) 

PO 

(บาท) 

เบิกจาย+PO 

(บาท) 
รอยละ 

ผลผลิต : โครงการเสริมสรางความมั่นคงและ

ปลอดภัย    

16,620,010.00 16,399,610.00 - 

 

16,399,610.00 98.67 

8 โครงการประชารัฐรวมใจ สูใตสันติสุข 3,397,600.00 3,397,600.00 - 3,397,600.00 100.00 

9 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติดจังหวัดนราธิวาส 

12,820,710.00 12,701,860.00 - 12,701,860.00 99.07 

10 โครงการเรงรัดผลักดันการขยายเครือขาย 

การณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติด TO BE NUMBER ONE จังหวัด

นราธิวาส 

401,700.00 300,150.00 - 300,150.00 74.73 

ผลผลิต : โครงการสงเสริมภาคการเกษตร

แบบครบวงจร    

19,920,000.00 12,630,200.00 7,240,000.00 19,870,200.00 99.75 

11 โครงการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตร 

เพ่ิมคา 

10,030,000.00 2,790,000.00 7,240,000.00 10,030,000.00 100.00 

12 โครงการขับเคล่ือนสินคาปศุสัตว 9,890,000.00 9,840,200.00 - 9,840,200.00 99.50 

ผลผลิต : โครงการสงเสริมและพัฒนา 

การทองเท่ียวและบริการ 

39,448,614.00 1,120,000.00 38,124,400.00 39,244,400.00 99.48 

13 โครงการสนับสนุนงานประจําปและงาน

ของดีเมืองนรา ประจําป 2564 

14.00 - - - - 

14 โครงการสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัด

นราธิวาส 

39,448,600.00 1,120,000.00 38,124,400.00 39,244,400.00 99.48 

รวมท้ังส้ิน 119,226,900.00 50,779,218.88 66,944,400.00 117,723,618.88 98.74 
 

ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 

(1) การบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัดกรณีเงินเหลือจาย กบภ. กําหนดใหจังหวัดนําเงินเหลือจายไป

ใชกับโครงการลําดับท่ี 2 เทานั้น ซ่ึงแตกตางจากสวนราชการอ่ืน ๆ ทําใหการบริหารจัดการงบประมาณของผูวาราชการจังหวัด 

ไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร รวมท้ังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย เปนกระบวนการท่ีเพ่ิมข้ันตอนการทํางานใหกับ

จังหวัดในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม/โครงการของจังหวัดและกลุมจังหวัดทําใหไมเกิดความคลองตัวในการบริหาร

งบประมาณ/โครงการเทาท่ีควร 

(2) การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงจังหวัดสามารถจัดตั้งงบประมาณไดเอง

นั้น เปนเรื่องท่ีจะตองดําเนินการใหเปนตามระเบียบ กฎหมาย แตสวนราชการ/หนวยงานตาง ๆ และองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในพ้ืนท่ี ยังไมมีความเขาใจเทาท่ีควร ประกอบกับระยะเวลาการดําเนินการคอนขางนอย ทําใหการพิจารณาแผนงาน/

โครงการ ไมเกิดประสิทธิภาพเทาท่ีควรขาดความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกรอบวงเงิน

งบประมาณก็นอยไมสามารถตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดไดท้ังหมด จึงตองอาศัยงบประมาณจากแหลงอ่ืนๆ ดวย 

(3) เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการใชจายงบประมาณภาครัฐ

คอนขางเยอะ โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดบทลงโทษแกหัวหนาสวนราชการ และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ ประกอบกับมี

หนวยงานกลางท่ีเขามาตรวจสอบการดําเนินโครงการมากมาย ทําใหเจาหนาท่ีตองปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังและ

ละเอียดรอบคอบ อีกท้ังมีความหวาดกลัวไมกลาตัดสินใจในการปฏิบัติงาน สงผลใหการดําเนินโครงการคอนขางลาชาและ  

ผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายของรัฐบาล 



(4) ปญหาการเบิกจายงบประมาณท่ีต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนด จากขอมูลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเห็นไดวา การเบิกจายงบประมาณจังหวัดเบิกจายไดนอยมากเม่ือเทียบกับเปาหมายของรัฐบาลท่ี

กําหนด สาเหตุสําคัญเนื่องจาก 

 (4.1) สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน และตองยกเลิกหรือ

ชะลอกิจกรรมบางกิจกรรมซ่ึงมีกลุมเปาหมายจํานวนมาก อาทิ การจัดอบรมสมัมนา ฯลฯ 

 (4.2) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการท้ังกระทบและไมกระทบแผนฯ ตองใชระยะเวลาใน

กระบวนการเพ่ิมข้ึน 

(4.3) เหตุการณความไมสงบท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีบอยครั้งทําใหผูรับจางหรือคนงานไมกลาท่ีจะเขาไปดําเนินงาน 

(4.4) สวนราชการมีการปรับเปลี่ยน โยกยาย เจาหนาท่ีทําใหการปฏิบัติงานดานการพัสดุไมตอเนื่อง 

(4.5) มีผูรับจางนอยราย ทําใหผูรับจางแตละรายรับงานหลายๆ โครงการ 
 

แนวทางแกไข 

(1) การโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเลือกใช

รูปแบบการโอนเปลีย่นแปลงกรณีท่ีกระทบตอเปาหมายและสาระสําคัญของโครงการ และกรณีท่ีไมกระทบตอเปาหมายและ

สาระสําคัญของโครงการ ซ่ึงการโอนเปลี่ยนแปลงกรณีท่ีไมกระทบตอเปาหมายและสาระสําคัญของโครงการ            

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

(2) จัดประชุมชี้แจง/สรางความเขาใจเรื่องเก่ียวกับแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาในแตละระดับใหกับสวนราชการ/

หนวยงานตาง ๆ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาจังหวัด

นราธิวาสของผูวาราชการจังหวัดนราธิวาสตั้งแตชวงตนปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือเตรียมความพรอมในการทบทวน

แผนพัฒนาจังหวัด 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) และจัดทําแผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 ตอไป 

(3) การอนุมัติใชงบประมาณเหลือจาย ท่ีดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิต หรือเหลือจาก       

การจัดซ้ือจัดจางแลว จังหวัดนราธิวาส ไดเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นธ.)  

ในการนําไปใชกับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีเปน Y1 เปนลําดับแรก และกิจกรรม

ภายใตโครงการเดิมท่ีไมกระทบกับเปาหมายและสาระสําคัญของโครงการในทางท่ีลดลง เปนลําดับตอไป 

(4) จังหวัดใหความสําคัญกับความพรอมของโครงการกรณีท่ีตองขอใชพ้ืนท่ี ซ่ึงมีข้ันตอนกระบวนการท่ีตองใช

ระยะเวลา ตั้งแตข้ันตอนการจัดทําโครงการ ทําใหไมมีปญหาเรื่องพ้ืนท่ีดําเนินการ เม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณ           

จึงสามารถดําเนินการไดทันที 

(5) จังหวัดนราธิวาส ไดมอบหมายใหสํานักงานคลังจังหวัดนราธิวาส ดําเนินการจัดฝกอบรมสรางความรู เขาใจเรื่อง

ระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดซ้ือจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง ใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหมีความเขาใจและมีความม่ันใจ

มากข้ึนและสามารถดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดนราธิวาส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

 

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


