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รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนา 

และส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๑. ความเป็นมา 

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 52 วรรคสาม บัญญัติว่า 
“เพ่ือประโยชน์ในการบริหารแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดยื่นค าขอ
ตั้งงบประมาณได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีนี้ ให้ถือว่า
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ” ประกอบกับ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 4 ก าหนดให้ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เป็น “หน่วยรับงบประมาณ” ที่ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีได ้โดยให้จังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด ซึ่งเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 
ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการในลักษณะยึดพ้ืนที่ (Area Base Approach) เพ่ือ
กระจายการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ าของความเจริญเติบโตระหว่างพ้ืนที่ต่าง ๆ ในประเทศ โดยแบ่ง
พ้ืนที่บริหารราชการออกเป็น 18 กลุ่มจังหวัดและ 76 จังหวัด ให้แต่ละพ้ืนที่มียุทธศาสตร์และทิศทางการ
พัฒนาเฉพาะที่ชัดเจน รวมทั้งการแปลงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งทิศทางการพฒันาดังกล่าวจะตอ้งผ่านการเห็นชอบร่วมกันจากทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและร่วมมือร่วมใจกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ทิศทางการพัฒนาดังกล่าว และเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และให้ “ผู้ว่าราชการจังหวัด” เป็นผู้ประสานเพ่ือบูรณาการการ
ท างานของฝ่ายต่าง ๆ ให้สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

นอกจากนี้ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 
ก าหนดให้มีการแบ่งพ้ืนที่การพัฒนาออกเป็น 6 ภาค และก าหนดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเป็นแผนที่
ก าหนดแนวทางการพัฒนาในภาพรวมของพ้ืนที่ เพ่ือประโยชน์ในการบูรณาการงบประมาณหรือการปฏิบัติ
ภารกิจที่มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล ที่ครอบคลุมในทุกมิติและเชื่อมโยงไปสู่การ
พัฒนาระดับพ้ืนที่ ตั้งแต่ระดับภาคลงไปสู่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้มีการประสานแผนในระดับพ้ืนที่ โดย
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รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ผ่านกลไกการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ เพ่ือให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน 
(One Plan) ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดแรงขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปพร้อมกันในทุกพ้ืนที่ ทั้งด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการสร้างโอกาสสร้างอาชีพ สร้างรายได้และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ตั้งแต่ระดับ
จังหวัด กลุ่มจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
(ก.บ.ภ.) เป็นกลไกในการก าหนดนโยบายและการวางระบบในการบริหารงานภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
แบบบูรณาการ รวมทั้งก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 
การจัดท าและบริหารงบประมาณจังหวัด งบประมาณกลุ่มจังหวัด และงบประมาณของส่วนราชการ  ที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาภาค และบูรณาการแผนของส่วนราชการและแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนแผนในพ้ืนที่ของกระทรวง กรม สอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็นปัญหาในพ้ืนที่และเชื่อมโยงให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งก าหนด
กรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธ ีการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ทั้งในภาพรวม และรายจังหวัดและรายกลุ่มจังหวัด 

จากการศึกษาผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2562 พบว่า ภาพรวมจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 196,783.1051 ล้านบาท ในจ านวนนี้ เป็นรายจ่ายประจ า 65,240.5485 ล้านบาท และ
รายจ่ายลงทุน ซึ่งประกอบด้วยรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ านวน 131,542.5566 ล้านบาท  

เมื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว จะต้องเร่งรัดด าเนินโครงการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการด าเนินงาน และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) หรือกฎหมาย ระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และหากจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดเห็นว่าในการด าเนินโครงการดังกล่าวนั้น มีเหตุอันสมควรที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้
บางส่วนหรือทั้งหมด หรือด าเนินโครงการเสร็จเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการแล้วมีเงินเหลือจ่าย 
และมีความประสงค์จะใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว เพ่ือด าเนินโครงการอ่ืนที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาจังหวัด 
ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย ตามท่ีคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนา
ภาค (ก.บ.ภ.) ก าหนด 

ผลจากการมอบหมายให้ส่วนราชการส่วนภูมิภาค ส่วนราชการส่วนกลาง และรัฐวิสาหกิจในพื้นที่
ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ท าให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับ “สินทรัพย์” ที่เป็น
พัสดุคงรูปประเภทครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นผลผลิต (output) จากการด าเนินโครงการ และ
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จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องบริหารสินทรัพย์นั้นเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการ และเป็นไปตาม
เป้าหมาย (outcome) ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องผลิตสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดี 
และใช้งานได้สมประโยชน์ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนั้น จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง แต่เนื่องจาก
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่สามารถขอตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการช าระค่าสาธารณูปโภค ค่า
ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาสินทรัพย์ที่ได้รับจากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีได้ ดังนั้น การ
บริหารสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพโดยมีหน่วยงานที่มีศักยภาพรับไปดูแล บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์ยิ่ง
ส าคัญกว่า เพราะนอกจากจะท าให้สินทรัพย์นั้นเกิดประโยชน์ตามเป้าหมายที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี และแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่มุ่งตอบสนองการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนแล้ว สินทรัพย์นั้นยังมีผู้ดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 

 
2. การบริหารสินทรัพย์ที่ได้จากการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

จากข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2562 สามารถ
อนุมานได้ว่าเมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะได้รับสินทรัพย์ที่เป็นพัสดุคงรูปประเภท
ที่เป็นครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีมูลค่ารวมจ านวน 131,542.5566 ล้านบาท และเป็นสินทรัพย์ที่จะ
เป็นเครื่องมือส าคัญที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะใช้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ต่อไป อย่างไรก็ตาม ผลการส ารวจของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยส านักพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารราชการจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 พบว่ามีสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่มีคุณภาพดีและยัง ไม่สามารถโอนให้หน่วยรับโอนได้ 
จ านวน 5,960 โครงการ 36,891 รายการ มูลค่าสินทรัพย์รวม 22,623.7107 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
17.20 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับ โดยสินทรัพย์ดังกล่าวยังอยู่ในการ
ครอบครองของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ท าให้การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ได้ไม่เต็มศักยภาพ สินทรัพย์บาง
รายการอยู่ในสภาพช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้ ส่งผลให้การด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในการพัฒนาพ้ืนที่ให้เกิดความยั่งยืนได้ตามที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดคาดหวังไว้ 

จากการศึกษาพบว่า จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีอุปสรรคในการส่งมอบสินทรัพย์ให้หน่วยงานอ่ืนรับไป
ดูแลและบ ารุงรักษา เนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 บัญญัติไว้ว่า “พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลือง 
ค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งให้ด าเนินการตาม
วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (1) ขาย (2) แลกเปลี่ยน (3) โอน และ (4) แปรสภาพหรือท าลาย โดย
ไมไ่ด้ก าหนดให้มอบพัสดุที่มีคุณภาพดีให้แก่หน่วยงานอื่นได้ ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ขออนุมัติ
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 
2560 และคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้อนุมัติให้จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  (ก.บ.จ.) และ
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี สามารถจ าหน่ายพัสดุที่ได้รับ
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หรือเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยการโอนพัสดุที่มีคุณภาพดี
และยังสามารถใช้งานได้ ให้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ รวมทั้ง อนุมัติ
ขยายระยะเวลาการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดโอนพัสดุที่ได้จัดหา
โดยใช้งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นพัสดุที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใช้งานได้ให้กับ
หน่วยงานของรัฐ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจากผลการอนุมัติยกเว้นไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบดังกล่าว ท าให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความคล่องตัวในการบริหารสินทรัพย์และสามารถส่งมอบ
พัสดุให้หน่วยรับโอนได้มากข้ึน สินทรัพย์ส่วนใหญ่ถูกส่งมอบโดยการโอนให้หน่วยงานที่มีศักยภาพรับผิดชอบ
ในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์เพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที ่

ส าหรับกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรมธนารักษ์กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุกรณีจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์โอนให้ส่วนราชการอ่ืน หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ โดยจะกระท าได้ในลักษณะเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ในที่ราช
พัสดุ เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์อย่างสูงสุด และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด 

 
3. บทวิเคราะห์ 

จากการศึกษาสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งมอบสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
สรุปได้ดังนี้ 

(1) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือดูแลและบ ารุงรักษาสินทรัพย์ได้  โดย
ไม่อนุญาตให้ใช้งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพ่ือการซ่อมแซมหรือก่อสร้างอาคารสถานที่และ
ช าระค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่สามารถขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรือขอใช้งบประมาณจากแหล่งใดเพ่ือช าระค่าสาธารณูปโภคได้ ดังนั้น เมื่อสินทรัพย์ยังอยู่ในการ
ครอบครองของจังหวัดเกิดความช ารุดหรือเสียหาย จังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่สามารถซ่อมแซมสินทรัพย์ให้
กลับคืนสภาพการใช้งานตามปกติได ้

(2) ความยุ่งยากในการบริหารสินทรัพย์ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Government Fiscal Management Information System: GFMIS) ซึ่งผลการส ารวจความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พบปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในการบริหารสินทรัพย์ในระบบ GFMIS หลาย
ประการ อาทิ ระบบ GFMIS ไม่เอ้ือและไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอ่ืนที่จะเป็นประโยชน์การจัดซื้อ
จัดจ้าง การบริหารงบประมาณ และการบริหารทรัพย์สินได้ รวมทั้ง ความไม่สอดคล้องตรงกันของข้อมูล
สินทรัพย์ในระบบ GFMIS และข้อมูลจากการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินโดยเอกสาร ท าให้มีความยุ่งยากใน
การด าเนินการทางบัญชีและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาอ่ืน ๆ เช่น มูลค่า
สินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ไม่ตรงกับมูลค่าคงเหลือทางบัญชีที่จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน หรือกรณีการ
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โอนสินทรัพย์ระหว่างจังหวัดและส่วนราชการระดับกรม หน่วยด าเนินโครงการในพ้ืนที่ไม่สามารถสร้างรหัส
รับสินทรัพย์เองได้ โดยต้องให้หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการสร้างรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และ
ข้อจ ากัดในการบันทึกรายการและรายละเอียดสินทรัพย์ในระบบ GFMIS เนื่องจากระบบให้บันทึก
รายละเอียดของสินทรัพย์น้อย ท าให้ไม่สามารถใช้ข้อมูลในระบบเพ่ือการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

(3) ปัญหาจากหน่วยงานผู้รับโอนสินทรัพย์ เป็นปัญหาที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด มีปัญหาหลัก 2 ประการได้แก่ 

(3.1) มีหน่วยงานระดับกรมและระดับกระทรวงที่มีนโยบายไม่รับโอนสินทรัพย์ที่ได้จากการใช้
จ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แม้ว่าหน่วยงานในสังกัดที่มีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จะเป็นหน่วยด าเนิน
โครงการก็ตาม อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท าให้สินทรัพย์บางรายการ 
โดยเฉพาะสินทรัพย์ที่ต้องมีหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการดูแลและบ ารุงรักษาเป็นการเฉพาะ ไม่สามารถ
ส่งมอบให้หน่วยงานอื่นดูแลและบ ารุงรักษาได้  

(3.2) การโอนสินทรัพย์ เป็นการโอนระหว่างจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดกับส่วนราชการต้นสังกัด 
ที่หน่วยด าเนินโครงการหรือหน่วยงานในพ้ืนที่ที่ประสงค์จะรับโอนสินทรัพย์ต้องขอความเห็นชอบจากกรม
ต้นสังกัดก่อน ท าให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความล่าช้า โดยเฉพาะกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานรับโอนสินทรัพย์ การด าเนินการโอนมีหลายขั้นตอน และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนจะด าเนินการโอน 

(4) มีหลายกรณีที่เป็นประเด็นปัญหาที่เกิดจากการบริหารจัดการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเอง 
อาทิ มีบางจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ไม่ได้ก าหนดหน่วยงานผู้รับโอนสินทรัพย์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท า
โครงการและการขอรับจัดสรรงบประมาณ ท าให้เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่
สามารถโอนสินทรัพย์ให้หน่วยรับโอนได้ทันที นอกจากนี้ บางจังหวัดไม่ได้บันทึกรายการสินทรัพย์ในปีที่ผ่าน
มา ๆ ไว้ ท าให้ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลสินทรัพย์ได้ รวมทั้ง ปัญหาที่เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ขาด
ความเชี่ยวชาญในกระบวนการ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ รวมทั้ง ขั้นตอน
การโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า เป็นต้น 
 
4. ข้อเสนอแนะ 

4.1 ข้อเสนอระดับนโยบาย 
เนื่องจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหาร

ราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ได้ศึกษาและให้ความเห็นที่เป็นข้อเสนอแนะในเชิงหลักการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการบริหารสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไว้ในเบื้องต้นแล้ว ดังนั้น ในชั้นนี้ผู้ขอรับการประเมิน
จึงขอให้ข้อเสนอเพ่ิมเติม ทั้งในส่วนที่เป็นการขยายความหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาที่จะต่อยอดจากข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการฯ ข้างต้น รวมทั้งข้อเสนอแนะในประเด็นที่ผู้ขอรับการประเมินเห็นว่าควรเพ่ิมเติมในกรณีที่
คณะอนุกรรมการฯ ไม่ได้เสนอไว้ ดังนี้ 
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4.1.1 การมอบอ านาจการบริหารสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซ่ึงแม้ว่ า

กรมบัญชีกลางโดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้ก าหนดแนว
ทางการด าเนินการไว้แล้วว่า “หากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ
มาด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมอบพัสดุให้แก่หน่วยงานใด ๆ 
ตั้งแต่ต้น และได้ระบุวัตถุประสงค์นั้นไว้ในขั้นตอนการขอตั้งงบประมาณแล้ว ซึ่งจะปรากฏอยู่ใน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณสามารถ
จัดหาและโอนพัสดุให้หน่วยงานนั้นได้ตามที่กฎหมายก าหนด โดยการโอนพัสดุดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด” แต่ยังไม่มีการก าหนดวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน การก าหนด
ดังกล่าวยังไม่ได้ท าให้เกิดความคล่องตัว ในการด าเนินการ และยังเป็นข้อขัดข้องต่อการด าเนินงานของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

ในชั้นนี้ จึงขอเสนอให้กรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐให้หลักการไว้ว่าได้อนุมัตยิกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดโอนพัสดุที่ได้จัดหาโดยใช้
งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นพัสดุที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใช้งานได้ ให้กับหน่วยงาน
ของรัฐโดยค านึงถึงอ านาจหน้าที่และความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพย์สินของหน่วยงานผู้รับโอน 
“โดยไม่ต้องก าหนดระยะเวลา” โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดบันทึกข้อมูลการโอนสินทรัพย์ในระบบ 
GFMIS เพ่ือให้กรมบัญชีกลางรับทราบและสามารถติดตามการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ 
ทั้งนี้ ถือได้ว่ากรมบัญชีกลางได้มอบอ านาจในการโอนสินทรัพย์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่จะท าให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความคล่องตัวมากขึ้น 

4.1.2 การขอตั้งและใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด เพื่อการบ ารุง ดูแลรักษาสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการโอนสินทรัพย์ 

(1) ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดขอตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือ
การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2562 ที่อยู่ระหว่างการโอน
สินทรัพย์ให้ส่วนราชการอ่ืน พ้นระยะเวลาของหลักประกันสัญญาแล้ว และเป็นสินทรัพย์ที่จังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดได้ส ารวจแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่ามีสภาพช ารุด ซึ่งมีความจ าเป็นต้องซ่อมแซม
เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ดังเดิม ก่อนที่จะส่งมอบให้ส่วนราชการอ่ืนต่อไป 

(2) ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 – 2570 จากเงินเหลือจ่ายที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว รวมทั้งงบบริหารจัดการของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแล บ ารุง รักษา หรือค่าสาธารณูปโภค ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการโอน
สินทรัพย์ให้ส่วนราชการ เช่นเดียวกับโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ภ. ตามมติคณะกรรมการฯ 

4.1.3 ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็น “ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ” และ “ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ” ตาม
กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563 ตามที่ได้เสนอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถตั้ง
งบประมาณเพ่ือช าระค่าสาธารณูปโภค รวมถึงค่าดูแลและบ ารุงรักษาสินทรัพย์ที่ได้มาจากการใช้จ่าย
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งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้แล้วนั้น ในประเด็นนี้ จึงมีข้อเสนอที่สอดคล้องกันโดยให้ปรับปรุง
กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

“ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้  
“ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ” หมายความว่า ส่วนราชการ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีขอใช้ที่ราชพัสดุ 
“ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ” หมายความว่า ส่วนราชการ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ใช้ ปกครอง ดูแล และบ ารุงรักษาที่
ราชพัสดุ  

“ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ” หมายความว่า ส่วนราชการ จังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติ
ให้อ านาจในการใช้ ปกครอง ดูแล และบ ารุงรักษาท่ีราชพัสดุ” 

4.1.4 การพัฒนาระบบเชื่อมโยงระหว่างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai Government 
Procurement : eGP)  และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government 
Fiscal Management Information System: GFMIS) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ 

กรมบัญชีกลางจ าเป็นต้องก าหนดระเบียบและแนวทางการปฏิบัติโดยเฉพาะการพัฒนาระบบ 
GFMIS ที่เชื่อมโยงกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (eGP) ให้ครอบคลุมการด าเนินงานตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แบบครบวงจร เพ่ือให้มี
ความต่อเนื่องในการน าเข้าข้อมูลจากขั้นตอนการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และการบริหารพัสดุ อาทิ 
การจัดท าบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน การยืม และการจ าหน่าย โดยเฉพาะระบบบันทึกบัญชีของ
ทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ใน
ทุกขั้นตอน เพ่ือเป็นการลดความซ้ าซ้อน ความยุ่งยาก และเพ่ิมประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และความ
น่าเชื่อถือของการด าเนินการทางบัญชีเกี่ยวกับพัสดุของรัฐ 

4.2 ข้อเสนอบทบาทของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในการบริหารสินทรัพย์ที่ได้มาจากการ
ใช้จ่ายของงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

ด้วยส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีอ านาจ
หน้าที่ในการประสานระดับนโยบายการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและงบประมาณ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตลอดจนประสานการพัฒนาระดับพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หมายรวมถึงการก ากับ เร่งรัด และประสานการบริหารราชการ
ของจังหวัดเพ่ือการพัฒนาในพื้นที่ และสนับสนุนและส่งเสริมกลไกการบริหารงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด จึง
เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดใน
การจัดท าแผนพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารสินทรัพย์ของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จึงขอเสนอแนะบทบาทของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในการบริหารสินทรัพย์
ที่ได้มาจากการใช้จ่ายของงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพ่ิมเติมจากที่ได้ด าเนินการแล้ว ทั้งในระดับ
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นโยบาย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์คงค้าง และการพัฒนาระบบเพ่ือรองรับสินทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ที่ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องก าหนดแนวทางและมอบหมายจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องผลักดันข้อเสนอในเชิงนโยบายให้ส าเร็จเป็น
รูปธรรม ทั้งในประเด็นการมอบอ านาจการบริหารสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การขอตั้งและใช้
จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพ่ือการบ ารุง ดูแลรักษา
สินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการโอนสินทรัพย์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป การปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ และผู้
ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ ตามกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563 รวมทั้ง ผลักดันให้
กรมบัญชีกลางพัฒนาระบบเชื่อมโยงระหว่างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai Government 
Procurement : eGP)  และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal 
Management Information System: GFMIS) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ 

(2) การจัดการสินทรัพย์ในกลุ่มสะสาง เป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
จะต้องเร่งส ารวจใหม่ พร้อมจ าแนกประเภท เพ่ือการบริหารจัดการต่อไป รายละเอียดดังนี้ 

(2.1) มอบหมายให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เร่งส ารวจสินทรัพย์ที่ เกิดจากการใช้จ่าย
งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2564 เฉพาะรายการที่ยังไม่ได้ส่ง
มอบให้หน่วยงานอ่ืนดูแลรักษาและยังอยู่ในการครอบครองของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งรวบรวม
ข้อมูลและจ าแนกประเภทสินทรัพย์ตามปีงบประมาณ ได้แก่ ประเภทสินทรัพย์ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) เป็นที่
ราชพัสดุ/ไม่เป็นที่ราชพัสดุ ยังอยู่ในระยะเวลาการประกันความช ารุดบกพร่อง/พ้นระยะเวลาการประกัน
ความช ารุดบกพร่อง และสภาพการใช้งาน (ยังใช้งานได้/ช ารุด เสียหาย ต้องซ่อมแซม) 

(2.2) เมือ่ได้ข้อมูลจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามข้อ (2.1) แล้ว ให้ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยด าเนินการดังนี้ 

1) ขออนุมัติหลักการในการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยไม่ก าหนดระยะเวลา  

2) กรณีสินทรัพย์ที่มีสภาพใช้งานได้ตามคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ ให้เร่งด าเนินการส่ง
มอบให้หน่วยรับโอนโดยเร็ว 

3) กรณีสินทรัพย์ที่มีสภาพช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้ตามสภาพเดิม และยังอยู่ใน
ระยะเวลาการประกันความช ารุดบกพร่อง ให้มอบหมายผู้รับจ้างด าเนินการแก้ไข ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้
งานได ้

4) กรณีสินทรัพย์ท่ีมีสภาพช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้ตามสภาพเดิม และพ้นระยะเวลา
ระยะเวลาการประกันความช ารุดบกพร่องแล้ว ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเร่งท าแบบและประมาณการราคา
ซ่อมแซม ตามแบบ ปร.4 ปร.5 เพ่ือขอใช้เงินเหลือจ่ายในปีงบประมาณปัจจุบัน หรือใช้งบบริหารจัดการของ
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จังหวัด หรือเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 
2566 

(3) การจัดการสินทรัพย์ในกลุ่มสร้างระบบใหม่ เป็นสินทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เป็นต้นไป ส าหรับการด าเนินการของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อพัฒนาระบบและ
แนวทางการปฏิบัติในการบริหารสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้มีสินทรัพย์คงค้างในการครอบครอง
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้น้อยที่สุด โดยการเน้นย้ าการปฏิบัติตามแนวทางที่ได้มอบหมายไว้แล้ว พร้อมทั้ง
พัฒนาระบบใหม่ที่จะเอ้ือต่อการปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

(3.1) ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้หลักการประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ (One Plan) 
เชื่อมโยงการบริหารสินทรัพย์ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและเป็นความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
ส่งผลให้ประชาชนหรือกลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์จากพัสดุของหน่วยงานรัฐได้มีส่วนร่วมและเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Ownership) รวมทั้งความเห็นและความต้องการของหน่วยงานราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและบริหารจัดการสินทรัพย์ดังกล่าวต่อไป จึงมีข้อเสนอ
ให้กรณีโครงการที่เป็นงบลงทุนและ/หรือครุภัณฑ์ส าหรับปีงบประมาณในอนาคต จ าเป็นต้องด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามที่คณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายการพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ก าหนด ส าหรับการด าเนินการจัดท าข้อตกลงในการโอน
สินทรัพย์ระหว่างจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กับส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่และมีความพร้อมในการบริหาร
สินทรัพย์ การขอตั้งงบประมาณ และการโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากการด าเนินโครงการ  

 (3.2) กรณีการยืมใช้สินทรัพย์ของกลุ่มเกษตรกร ให้ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินความพร้อมของผู้ยืมใช้พัสดุของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกรณีที่กลุ่ม
เกษตรกรหรือกลุ่มอ่ืนในพ้ืนที่เป็นผู้ยืมใช้ ทั้งนี้ เพ่ือให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้เป็นกรอบและแนวทางใน
การประเมินความพร้อม ว่ามีการใช้ประโยชน์จากการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด และเม่ือช ารุด เสียหาย ผู้ยืมมีศักยภาพที่จะซ่อมแซมสินทรัพย์ได้ 

(3.3) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องก าหนดแนวทางในการบริหารสินทรัพย์แบบ
ครบวงจร พร้อมทั้งจัดท าคู่มือที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และจัดอบรมเจ้าหน้าที่ กลุ่มงาน
อ านวยการ ส านักงานจังหวัดที่รับผิดชอบการบริหารสินทรัพย์ รวมทั้งส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัด เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 

(3.4) พัฒนาระบบการบริหารสินทรัพย์ของจังหวัด เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
อ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการทรัพย์สินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง เพ่ือให้ได้ ฐานข้อมูล
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากร เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม
ความก้าวหน้าและความส าเร็จในการโอนสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพของจังหวัดและการบริหารในเชิง
นโยบายของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่น สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (eGP) และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ได้  
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 เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคในการส่งมอบสินทรัพย์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด เป็นปัญหาที่สะสมมาต่อเนื่อง มีสินทรัพย์คุณภาพดีที่ยังไม่สามารถส่งมอบให้หน่วยงานอ่ืน
และยังอยู่ในความครอบครองของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นจ านวนมาก ผู้ขอรับการประเมินมีความ
คาดหวังว่า ข้อเสนอทั้งในเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ได้เสนอแนะข้างต้นนั้น หากได้รับการผลักดันให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการแก้ไขปัญหาการบริหารสินทรัพย์ของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด สามารถเอ้ือและเกิดความคล่องตัวในการโอนสินทรัพย์มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สินทรัพย์ที่ได้รับ
จากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้รับการดูแลและบ ารุงรักษาจะหน่วยงานที่มี
ศักยภาพ สินทรัพย์นั้นถูกส่งบริการให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนอง
ความต้องการ อันเป็นเป้าหมายของจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดต่อไป 
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