สรุประเด็นถาม – ตอบ กรอบการประเมินผลการปฏิบต
ั ิราชการฯ ของจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2549
วันศุกรที่ 7 ตุลาคม 2548 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด
คําถาม/ขอคิดเห็น

คําตอบ

1. การยกเลิกการจัด OTOP ระดับ 4 – 5 ดาว นั้น ทําใหจังหวัด

1. อ.ก.พ.ร.เกี่ยวกับการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไดมี

ไดรับผลกระทบเนื่องจากมีการดําเนินการไวมากแลว จึงทําให

การยกเลิกการวัดการจัด OTOP มาตรฐาน 4-5 ดาวจริง แตอยางไรก็

จังหวัดที่ไดดําเนินการไวแลวไมไดคะแนนตรงสวนนี้ ดังนั้นจะมี

ตามยังมีการวัดมูลคาการขายผลิตภัณฑ OTOP และจํานวนผลิตผล

แนวทางแกไขอยางไร

ที่เพิ่มขึ้นเหมือนเดิม และนอกจากนี้สํานักงาน ก.พ.ร.จะรับ
ขอสังเกตไปพิจารณาวาจะดําเนินการแกไขอยางไร

2. สืบเนื่องจากขอ 1. ถาหากยกเลิกการวัดการจัด OTOP ใหได 2.

จากการประชุมของ อ.ก.พ.ร.เกี่ยวกับการสงเสริมการบริหาร

มาตรฐานระดับ 4-5 ดาวดังกลาวแลว จะสามารถนําน้ําหนักมาใช กิจการบานเมืองที่ดีมีมติวา
ในแผนปฏิบัติราชการ 4

หากทา น (จังหวัด) กําหนดตัวชี้วัด

ป ไดหรือไมอยางไร ทั้งนี้ ไดกําหนด อะไรขึ้นมา ทั้งในการวัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จะมีการเสนอ

เกณฑการวัดการใหคะแนนมาดวยแลว

ตอ อ.ก.พ.ร.เกี่ย วกั บ การส ง เสริม การบริห ารกิจ การบ านเมือ งที่ ดี
เพื่อพิจารณา กอนที่สํานักงาน ก.พ.ร. จะไดแจงใหจังหวัดทราบ
ผลการพิจารณาตอไป
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3. เรื่องคดีการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรลดลงนั้น ถามวาจะมี

3. ปริมาณรถยนตที่เพิ่มขึ้นยอมจะสงผลตอจํานวนอุบัติเหตุที่

จังหวัดใดที่ลดลงบาง เนื่องจากไมมีการเปรียบเทียบดูปริมาณ

เพิ่มขึ้นดวย เห็นวารัฐบาลมีมาตรการในแตละปที่จะลดจํานวน

รถยนตที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น

อุบัติเหตุลง แตอยางไรก็ตาม ทานสามารถทําคําขอปรับตัวชี้วัดใน
ขอนี้ได วาจังหวัดของทานมีปริมาณรถยนตที่ผานเพิ่มขึ้นอยางไร
ทั้งนี้สํานักงาน ก.พ.ร. จะขอพิจารณาเปนกรณีจังหวัดๆ ไป
โดยเฉพาะจังหวัดใหญๆ เปนสําคัญ

4. เรื่องการเบิกจายเงินงบประมาณดานยุทธศาสตรสวนใหญ

4. คําถามมีสองประเด็นไดแก

จัดสรรผานกระทรวง กรม ในขณะที่สํานักงานจังหวัดไดรับ

4.1 การประเมินระบบ GFMIS ตองประเมินตามหลักการตรงนั้น วา

ภารกิจดานการบูรณาการงานยุทธศาสตร ทําใหจังหวัดเจอวิกฤติ ทานขอเบิกงวดการจายเงินป 49 อยางไร โดยเทียบกับการเบิกจาย
เจาหนาที่การเงินที่มีจํานวนนอยตองขออนุมัติเงินจํานวนมาก

4.2 การเสนอแนะการมอบอํานาจการเบิกจาย วาจะสามารถ

ประมาณ 300 -400 ลานบาทนั้น ซึ่งเปนภาระมาก ฉะนั้นจะมีแนว

Empowerment เจาของโครงการใหสามารถติดตามการเบิกจายเงิน

ทางการแกไขอยางไร และเปนไปไดไหมที่จะใหมีหนวยงานที่

งบประมาณไดหรือไมอยางไร นั้น จะรับเปนขอสังเกตและจะหา

รับผิดชอบโครงการเปนผูแทนในการเบิกจายเงินงบประมาณ

วิธีการปรับปรุงอยางไรตอไป

เพื่อเปนการผอนคลายงานของสํานักงานจังหวัด และสามารถ
ทํางานอื่นไดมากขึ้น

น อ ก จ า ก นี้ หั ว ห น า ก ลุ ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร จั ง ห วั ดท า น ห นึ่ ง
(นายสมเกียรต ไพศาล จังหวัดอุทัยธานี) ชวยชี้แจงวา ตามที่ได
หารื อ กั บ สํ า นั ก งบประมาณแล ว ได คํ า ตอบว า ในป จ จุ บั น มี ค วาม
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พยายามที่จะผลักดันการบูรณาการงบประมาณในกระทรวง กรมแต
ก็ยังไมสําเร็จ จึงจําเปนตองใชงบกลาง และนอกจากนี้ในปจจุบัน
กฎหมายการบริ ห ารงบประมาณไม ไ ด เ ป ด โอกาสให สํ า นั ก งาน
จั ง หวั ด สามารถของบประมาณจากสํ า นั ก งบประมาณได โ ดยตรง
จําเปนตองมีการโอนเงินงบประมาณผานสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยเนื่องจากเห็นวาจังหวัดเปนหนวยงานของกระทรวงมหาดไทย
แตอยางไรก็ตามเห็นวาในปงบประมาณ 2550

หนวยงานใดขอ

งบประมาณเงินงบประมาณที่ขอก็จะไหลเขาสูหนวยงานนั้นๆ ไดโดยตรง
5. ควรจะมีตัวแทนของจังหวัดเขามามีสวนรวมในการกําหนด

5. เปนขอเสนอแนะที่ดี

ตัวชี้วัดดวย เนื่องจากตัวชี้วัดตางๆ นั้นเปนลักษณะ Top down
โดยกําหนดมาจากสวนกลาง ซึ่งจะทําใหไมเห็นปญหาที่แทจริง
ในทางปฏิบัติไดและความพรอมในการดําเนินการของจังหวัด
6. ปญหาระบบ GFMIS เปนไปไดหรือไมที่จะมีการจัดการสัมมนา

6. จะมีการประสานกับกรมบัญชีกลางเพื่อสรางความเขาใจตอไป

เรื่อง GFMIS ระหวางกรมบัญชีกลางกับสํานักงานจังหวัดเพื่อ
สรางความกระจางใหแกเจาหนาที่ของสํานักงานจังหวัดและ
สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง
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7. ปญหาดาน IT เนื่องจากขีดความสามารถในการใช IT ตางกัน

7. เห็นดวยที่จะมีการใชทรัพยากรรวมกัน โดยอาจจะเปนการ

ซึ่งอาจจะมีการแกไขปญหาโดยการจางที่ปรึกษาดาน IT มาชวย

Investment Software รวม เพราะในระบบ IT บางระบบสามารถที่จะ

แกไขปญหา และนอกจากนี้จะเปนไปไดไหมที่จะมีระบบที่เปน

ใชทรัพยากรรวมกันได

มาตรฐานกลางในการ Pool Resources รวมกันในดานการลงทุน
ดาน IT
8. การจัดทํา Blue Print for Change ปงบประมาณ 2548 นั้น ไมมี

8. ทานเลขาธิการ ก.พ.ร. เขาใจปญหาที่เกิดขึ้น และในขณะนี้

งบประมาณสนับสนุน จะมีวิธีการแกไขปญหาอยางไร

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และสํานักงบประมาณดําเนินการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
ที่สวนราชการตางๆ ดําเนินการขออนุมัติ เพื่อจะไดจัดสรรเงิน
งบประมาณใหทันตามความจําเปนเรงดวนตอไป

9. ตัวชี้วัดที่ 10 เรื่องระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง

9. กระบวนงานที่ถูกประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 และ

น้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

พ.ศ. 2548 ที่ลดระยะเวลาไดรอยละ 30-50 และจังหวัดสามารถ

ของจังหวัด นั้น ในเงื่อนไขขอที่ 2 นั้น ขัดแยงกันในตัวเอง

นํามาประเมินในปงบประมาณ 2549 นั้น เปนภาคบังคับ (a must) ที่

หรือไม วาจังหวัดสามารถเลือกกระบวนงานที่ถูกประเมินผลใน

จังหวัดจะตองดําเนินการเสนอกระบวนงานที่จะลดรอบระยะเวลาป

ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548 ที่ลดระยะเวลาลงได

2549 เวนแตจะสามารถพิสูจนไดวาจะไมนํามาเสนอเพื่อลดรอบ

รอยละ 30 -50 มาประเมินในป พ.ศ. 2549 ได และที่เขียนวา

ระยะเวลา แตทั้งนี้ตองแสดงเหตุผลประกอบมาดวย และนอกจากนี้
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ทางเจาหนาที่จะดําเนินการแกไขถอยคําใหมีความชัดเจนตอไป

ระยะเวลาไดตามมาตรฐานสากลแลวนั้น ตกลงวาเปนภาคบังคับ
ที่จังหวัดตองดําเนินการหรือไม
10. เรื่องของจุดทศนิยมวาจะใชทศนิยมสองหลัก หรือ ทศนิยมสี่

10. ชัดเจนวาตองใชทศนิยมสี่หลักเปนตัวปดเศษ และนอกจากนี้

หลักกันแน ขอคํายืนยัน เนื่องจากมีผลกระทบตอการใหคะแนนน สํานักงาน ก.พ.ร. และ TRIS จะจัดทําตัวแบบ (Template) ขึ้นมาใน
และสิ่งจูงใจที่จะตามมา

รูปแบบ Excel เพื่อแกไขปญหาการปดเศษ เพื่อใหสวนราชการใส
ขอมูลลงไปนั้น ซึ่ง Excel จะคํานวณให แตอยางไรก็ตามก็อยาเชื่อ
Excel มากนักทานตองตรวจสอบความถูกตองรวมดวย และ

นอกจากนีบ
้ างตัวชี้วัดมีดัชนีรวม (Composite Index) ฉะนั้นจะตอง
คํานวณจากขอยอยๆ หลายตัวกอนที่ทานจะใสขอมูลผลลัพธ
สุดทายลงใน Excel เพราะฉะนั้นทานจะตองมีการคํานวณใหถูกตอง
แตอยางไรก็ตามจะมีที่ปรึกษาชวยใหคําแนะนําดวย
11. เรื่องของ Strategy Map ของจังหวัดแลวราชการสวนกลางจะ

11. ในราชการสวนกลางมีตัวชี้วัดที่สนับสนุนจังหวัดอยู ยกตัวอยาง

สนับสนุนจังหวัดอยางไร

เชน กระทรวงสาธารณสุขมีการตั้ง Food Safety เปนตน ซึ่งตัวชี้วัด
รวมนี้ราชการสวนกลางก็จะตองถูกประเมินดวยเชนกัน ฉะนั้น
สวนกลางจะตองใหความสนับสนุนจังหวัดอยางเต็มที่ เพื่อให
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ตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลรวมกัน แตอยางไรก็ตาม ขอรบกวน
ทานสงขอมูลและปญหาระหวางจังหวัดกับราชการสวนกลางให
สํานักงาน ก.พ.ร. และ TRIS ทราบดวย เพื่อที่จะไดชวยผลักดันให
สวนกลางใหความสนับสนุนยิ่งขึน
้ และเปนขอมูลสําหรับการเจรจา
กับสวนกลางดวย

12. ราชการที่สังกัดภูมิภาคตองพึ่งราชการสวนกลางนั้น มีตัวชี้วัด 12. สํานักงาน ก.พ.ร. เขาใจปญหาดี แนวทางแกไข คือ จะตองทํา

ที่ตองพึ่งสวนกลาง เราไมสามารถใหแรงจูงใจแกเจาหนาที่ของ

การประเมินและจัดสงผลการประเมินใหทางกรมตนสังกัดได

ราชการสวนกลางที่ตั้งในภูมิภาคได ดังนั้นปญหาที่จะตามมาคือ

รับทราบ เพื่อจะไดนําผลการประเมินดังกลาวมาพิจารณาการให

ในตัวอยางของการประเมินผลการปฏิบัติราชการป 2547 จังหวัด

แจงจูงใจ หรือเงินรางวัลดวย หากไมมีการประเมินดังกลาว ชวย

ไมสามารถใหแรงจูงใจแกเจาหนาที่ของสวนกลางที่อยูใน

แจงใหทางสํานักงาน ก.พ.ร. และ TRIS ทราบดวย และถาหาก

ภูมิภาคไดเนื่องจากระเบียบทางราชการไมไดเปดชองให ดังนั้น

เจาหนาที่ของราชการกลางสวนกลางที่อยูในภูมิภาคไมใหความ

ในป 2549 อาจจะเกิดปญหาความรวมมือตามมาได

สนับสนุนตามที่คิด สํานักงาน ก.พ.ร.และ TRIS จะชวยหาทาง
แกไขให

13. เรื่องแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ( Blue Print for Change) 13. เรื่องแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ( Blue Print for Change)

หากทานทําแผนการบริหารความเสี่ยงเอาไว ทานใชหลักตัวหนึ่ง
เชน หลัก Beyond Budgeting หมายความวาทานกําหนดผลผลิต
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เอาไว และระบุ Indicators เปนตัวกํากับ เชน ไดรับงบประมาณ
เทานั้น ทานจะทําผลผลิตไดเทานี้ ยกตัวอยางของภาคเอกชน การ
ตั้งงบประมาณสงเสริมการขายเทียบกับ ยอดขาย หากยอดขาย
สูงขึ้นก็สามารถใหงบประมาณสูงขึ้นได และในทํานองเดียวกันหาก
ยอดขายต่ําลง จะตองประหยัดงบประมาณ เปนตน ซึ่งหากมีการ
เชื่อมโยงตรงนี้ไดก็จะทําใหมีเหตุผล และไมเฉพาะเรื่องของ
งบประมาณอยางเดียว
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