รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา
1. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
จังหวัดสิงห์บุรีได้ให้ความสาคัญในการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย โดยให้ความสาคัญกับ
ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ มีศักยภาพ (Product Champion) ได้แ ก่ ข้าว ปลาช่ อน และพืช ผั ก และมีการส่ งเสริ ม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าว) จานวน 10 แปลง พื้นที่ 14,899 ไร่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 774 ราย
ผลผลิตเฉลี่ยที่ได้ 943.6 กก./ไร่ เมื่อเทียบกับผลผลิตนอกแปลงใหญ่ 850 กก./ไร่ ผลผลิตที่ได้มากกว่านอก
แปลงใหญ่ ร้อยละ 11.01 (สานักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี)
การส่ ง เสริ มการเลี้ ย งปลาช่อน มุ่ งเน้นการเพาะพั นธ์ ปลาช่อ นปล่ อ ยลงในล าแม่ล า ปีล ะ
ประมาณ 200,000 ตัว และส่งเสริมให้เกษตรกรรอบลาแม่ลาเลี้ยงปลาช่อน ในปี 2561 มีจานวน 33 ราย
พื้นที่เพาะเลี้ยง 34 ไร่ (สานักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี)
ด้านการตลาด จังหวัดมีตลาดสาหรับจาหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้แก่ ตลาดเกษตรบน
ฝาครอบครอง เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จานวนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ มีรายได้จากการจาหน่ายผลผลิตเกษตร
ปลอดภัย ในปี พ.ศ. 2561 (ม.ค. - ธ.ค. 61) เป็นเงินทั้งสิ้น 3,764,745 บาท มีร้านอาหารที่ได้เครื่องหมาย
Q จานวน 17 ร้าน และแหล่งจาหน่ายที่ได้เครื่องหมาย Q จานวน 27 ร้าน (สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสิงห์บุรี)
นอกจากนี้ เป็นการส่งเสริมการดาเนินงานในพื้นที่โครงการพระราชดาริ ได้แก่ ฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดาริ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิ จพอเพียงตามแนวพระราชดาริ(ไม้ดัด) และพื้นที่ปิดทองหลังพระสืบสาน
แนวพระราชดาริให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรปลอดภัยแก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
จากเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่กาหนดว่า “ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยได้
มาตรฐาน” จังหวัดได้มีการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน ดังนี้
ข้อมูลพื้นฐานสินค้าเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐาน
จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2560
ชนิดสินค้า หน่วย
มาตรฐาน
รวม
S/L
GAP
อินทรีย์
PGS
ข้าว
ราย
384
3
387.00
ไร่
3,995.80
37
4,032.80
ผัก
ราย
183
6
189.00
ไร่
60.51
2.085
62.60
ไม้ผล/พืช
ราย
66
66.00
ไร่
ไร่
209.74
209.74
ประมง
ราย
459
4
463.00
ไร่
527.816
28.345
556.16
ปศุสัตว์
ราย
49
49.00
ฟาร์ม
49
49.00
ตัว
2,194,853
2,194,853.00

ชนิดสินค้า

หน่วย

มาตรฐาน
S/L
GAP
อินทรีย์
รวม
ราย
459.00
686.00
9.00
ไร่
527.82
4,294.40
39.09
ตัว
2,194,853.00
ที่มา : สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

รวม
PGS
1,154.00
4,861.30
2,194,853.00

2. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดสิงห์บุรีได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยดาเนินการพัฒนาที่สาคัญ ดังนี้
- พัฒนาเส้นทางเข้าสู่จังหวัดสิงห์บุรีบริเวณด้านสิงห์ใต้ และทาอุโมงค์ทางลอดบริเวณถนน
สายเอเชีย เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัด เช่น แหล่งประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน
แหล่งเตาแม่น้ าน้ อย เมืองโบราณบ้านคูเมือง วัดพิกุล ทอง พุทธมณฑลประจาจังหวัด วัดพระนอนจักรสี ห์
วรวิหาร
- จั ด ท าสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว ในรู ป แบบแผ่ น พั บ หนั ง สื อ และสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media
- จัดงานประเพณีที่สาคัญของจังหวัด เช่น งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี งานสดุดี
วีรชนค่ายบางระจัน งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย-ลาวแง้ว งานสืบสานวิถีชีวิติไทยพวน งานสืบสานงานบุญ
มหามงคลพระพุทธไสยยาสน์ วัดพระนอนจักรสีห์ งานสืบสานประเพณีแห่เทียน จานาพรรษายายดอกไม้ (ตัก
บาตรดอกไม้) ชาวลาวเวียง ในเทศกาลเข้าพรรษา งานอนุรักษ์และพัฒนาประเพณีแห่ดาวและประดับดาว ชุมชน
ไทย-ญวน คริสต์ ชุมชนคาทอริกวัดพระนามกรเยซูสิงห์บุรี
- อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ปีละไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระลึกด้านการท่องเที่ยว
ผลการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทาให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
โดยในปี 2559 มี นั กท่ องเที่ย วเข้ ามาท่อ งเที่ยวในจังหวัด จานวน 503,259 คน คิ ดเป็นนั กท่ องเที่ย ว
189,863 คนและนักทัศนาจร 313,396 คน โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นเงิน 734.73 ล้านบาท
(สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี) และจากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยวพบว่า นักท่องเที่ยวที่มา
เที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรี ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยและไม่พักค้างคืน ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามาเที่ยวในจังหวัด ส่วน
หนึ่งเป็นผลมาจากความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ที่โดดเด่ นด้วย
วีรกรรมการสู้รบของชาวบ้านบางระจัน ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิต รวมทั้งมีวัดหลายแห่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่
เลื่ อมใสศรั ทธา เช่น วัดพระนอนจั กรสีห์ วรวิห าร วัดพิกุลทอง (วัดหลวงพ่อแพ) วัดบุดดา และวัดอัมพวัน
(สถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน) วัดโพธิ์เก้าต้น เป็นต้น
การส่ งเสริ มผลิ ตภัณฑ์ที่ระลึ กทางการท่องเที่ ยวและ OTOP ปี 2561 มียอดจ าหน่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) เป็นเงิน 488,866,000 บาท มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ลงทะเบียน
จานวน 593 ราย 731 ผลิตภัณฑ์ (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี)
การส่งเสริมผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) กระทรวง
วัฒนธรรม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการนามรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นแรงบันดาลใจในการผลิต ซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อหา ภูมิหลัง เรื่องราว ด้านวัฒนธรรม บ่งบอกอัตลักษณ์ความเป็นไทย สามารถสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติได้อย่างมั่นคง (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี)
จากเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่กาหนดว่า “เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการการ
ท่องเที่ยวมีคุณภาพได้มาตรฐาน” จังหวัดได้มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่บรรลุตามเป้าประสงค์ ดังนี้

- มีรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2558 จานวน 684.71 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2557
ร้อยละ 8.66 และปี 2559 จานวน 734.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 7.31
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
จังหวัดสิงห์บุรีให้ความสาคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน การดูแลด้านสาธารณสุข การศึกษา ผู้เปราะบาง ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะในพื้นที่ ดังนี้
- ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีหมู่บ้าน/ชุมชน สี ขาว จานวน 289
หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 76.45 ของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด
- ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้ดี โดยเฉพาะบริเวณสี่แยก
สาคัญบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (สายเอเชีย)
- ก่อสร้าง/ปรั บปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยาและริมแม่น้าน้อย รวมทั้งระบบ
ป้องกันน้าท่วมจากงบพัฒนาจังหวัดและงบกระทรวง กรม อย่างต่อเนื่อง
- ปรับ ปรุง/ก่อสร้างระบบประปา ให้ ประชาชนมีน้าสะอาดบริโ ภค และปรับปรุงก่อสร้าง
โครงข่ายคมนาคมภายในหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้ดี เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พื้นที่
จากเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่กาหนดว่า “ชาวสิงห์บุรีมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น” จังหวัดได้มีการ
พัฒนาที่บรรลุตามเป้าประสงค์ โดยผลการสารวจข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561
มีจานวนตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินความสาเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 จาก 31 ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์มากสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดเด็กอายุ 6 – 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ร้อยละ 6) รองลงมา ได้แก่
ตัวชี้วัดครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน (ร้อยละ 5.95) (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี 2561)
ตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด
จากข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ปี 2559 ใน 4 มิติ ได้แก่ การพัฒนาแบบทั่วถึง การเติบโตทางเศรษฐกิจ การเติบโต
ทางเศรษฐกิจสีเขียว และประสิทธิภาพของภาครัฐ พบว่า จังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ
(ตัวชี้วัดภาพรวมและรายมิติ)อยู่ในระดับต่ากว่าค่ากลางของประเทศ สรุปรายมิตไิ ด้ดงั นี้
มิติการพัฒนาแบบทั่วถึง อยู่ในเกณฑ์ดีกว่าค่ากลาง ได้แก่
-ประชากรที่ยากจน ปี 2558 มีเพียงร้อยละ 2.87 ปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.02
-ผู้อยู่ในระบบประกันสังคม ปี 2558 ร้อยละ 32.71 ปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 32.77
-อัตราส่วนแพทย์ 1 คน ต่อประชากร 2,565.7 คน ในปี 2558 ปี 2559 เป็น 1 : 2,334
-ปีการศึกษาเฉลี่ย ปี 2558 เท่ากับ 9.71 ปี 2559 เท่ากับ 9.70
ถึงแม้ว่ามิติการพัฒนาแบบทั่วถึงจะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับค่ากลางเกือบทุกตัวชี้วัด แต่ก็ยัง
ต้องพัฒนาให้ ดีขึ้น โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความยากจน ให้ประชาชนในจังหวัดมีรายได้พอเพียง และ
การส่งเสริมให้แรงงานเข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคมมากขึ้น เพื่อความมั่นคงในการดารงชีพ
มิ ติ ก ารเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ การพั ฒ นาโดยรวมต่ ากว่ า ค่ า กลาง โดยเฉพาะอั ต รา
การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่ามาก รายได้เฉลี่ยและอัตราการออมเฉลี่ยของครัวเรือนต่ากว่า
ค่ า กลางและปรั บ ตั ว ลดลงมาก ส าหรั บ ผลิ ต ภาพแรงงานดี ก ว่ า ค่ า กลางเท่ า กั บ 136,599 บาท/คน
จึงจาเป็นต้องสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และความมั่งคั่งภาคครัวเรือน
เน้นคุณภาพ ความปลอดภัยได้มาตรฐาน ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร สร้าง Smart Farmer จัดระบบ
Zoning ภาคเกษตร ส่ งเสริมการตลาด มีการบริหารจัดการน้าที่เอื้อต่อการเกษตร โดยไม่ห วังพึ่งระบบ
ชลประทานอย่างเดียว ให้เกษตรกรมีน้าต้นทุนใช้ในพื้นที่อย่างพอเพียงต่อการทาการเกษตร และขยายฐาน

รายได้จากการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สามารถเป็น
แม่ เ หล็ ก ดึง ดู ด นั ก ท่อ งเที่ ย วเข้ า มาท่อ งเที่ ย วในจั ง หวัด เพิ่ ม มากขึ้ น ส่ งเสริ ม การใช้ พ ลั งงานทดแทนทั้ ง ใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต
มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว การพัฒนาโดยรวมต่ากว่าค่ากลาง มีปริมาณการใช้น้ามัน
เชื้อเพลิงทั้งในการคมนาคมขนส่ง และภาคอุตสาหกรรมในปริมาณที่สูงกว่าค่ากลาง ควรที่จะส่งเสริมให้มีการใช้
พลังงานทดแทนมากขึ้นทั้งในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตแล้วยังทาให้ลด
โลกร้อน โรงงานสีเขียว (ใช้พลังงานสะอาด) สาหรับปริมาณขยะมูลฝอยมีปริมาณที่ต่ากว่าค่ากลางเท่ากับ
90,889 ตัน (ค่ากลางเท่ากับ 247,105 ตัน) ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีปัญหาไม่รุนแรง
มิติประสิทธิภาพของภาครัฐ การพัฒนาโดยรวมต่ากว่าค่ากลาง มีไฟฟ้าครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
ในจั งหวัด (364 หมู่บ้าน) สาหรั บการใช้น้าประปาในส่ว นของการประปาภูมิภาคสามารถให้ บริการได้ไม่
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน มีผู้ใช้น้าประปาของการประปาส่ วนภูมิภาค จานวน 10,716 ครัวเรือน ยังมีค่าต่ากว่า
ค่ากลาง คิดเป็นร้อยละ 14.41 (ค่ากลางร้อยละ 15.77) แต่ไม่ได้หมายความว่าประชาชนในหมู่บ้านไม่มี
น้าประปาใช้ ในหมู่บ้านตาบลใช้น้าประปาของหมู่บ้าน ที่มีคณะกรรมการชองหมู่บ้านบริหารจัดการกันเอง ซึ่งมี
มากถึง 613 แห่ง แต่ก็ยังมีปัญหาไม่เพียงพอต่อจานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน และปัญหาน้าประปาไม่สะอาด
ถูกสุขลักษณะ สาหรับมาตรฐานของสถานพยาบาลในจังหวัดที่ได้รับรองมาตรฐาน HA มีโรงพยาบาลที่ผ่าน
มาตรฐานทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสิงห์บุรี,โรงพยาบาลอินทร์บุรี และ โรงพยาบาลท่าช้าง โดยคิดเป็น
ร้อยละ 50 ของจานวนโรงพยาบาลทั้งหมด 6 แห่ง
จากตัวชี้วัดระดับการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่จัดทาโดยกระทรวงมหาดไทย โดยใช้
ข้อมูลปี 2558-2561 มีจานวน 112 ตัวชี้วัด จังหวัดสิ งห์ บุรีมีตัวชี้วัดที่อยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อเปรียบเทียบกับ
จังหวัดจานวน 76 จังหวัด ดังนี้
ด้านเกษตร
- (2559) สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อภาคเกษตร เป็นลาดับ 1 ของประเทศ
- (2560) สัดส่วนหมู่บ้านมีน้าใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดปี เป็นลาดับที่ 7 ของประเทศ
ด้านสังคม
- (2560) สัดส่วนแรงงานเพศหญิงต่อประชากรแรงงาน เป็นลาดับ 3 ของประเทศ
- (2560) สัดส่วนคนอายุยืน ตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป (เพิ่มขึ้น) เป็นลาดับ 2 ของประเทศ
- (2561) สัดส่วนครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม
(เพิ่มขึ้น) เป็นลาดับที่ 5 ของประเทศ
- (2561) สัดส่วนคนสูบบุหรี่ (ลดลง) เป็นลาดับ 10 ของประเทศ
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- (2560) ปริมาณขยะมูลฝอย (242 ตัน/วัน) เป็นลาดับที่ 6 ของประเทศ
ด้านความมั่นคง
- (2560) สัดส่วนหมู่บ้านที่มีระบบน้าประปา เป็นลาดับ 4 ของประเทศ
- (2561) สัดส่วนครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน เป็นลาดับ
1 ของประเทศ
- (2561) สัดส่วนครัวเรือนที่มีน้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี เป็นลาดับ 1
ของประเทศ
- (2561) สัดส่วนคนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน ชุมชน หรือภาครัฐ (ร้อยละ 100)
เป็นลาดับ 1 ของประเทศ
และมีตัวชี้วัดที่อยู่ในอันดับท้ายๆ ได้แก่
ด้านเศรษฐกิจภาพรวม

- (2559) อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ แบบปริมาณลูกโซ่ เป็นลาดับที่ 63 ของ
ประเทศ
ด้านเกษตร
- (2559) สั ดส่ วนมูลค่าผลิ ตภัณฑ์ มวลรวมภาคเกษตรต่อผลิ ตภัณฑ์ มวลรวมทั้ งหมด แบบ
ปริมาณลูกโซ่ เป็นลาดับที่ 63 ของประเทศ
- (2559) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร แบบปริมาณลูกโซ่ เป็นลาดับที่
65 ของประเทศ
ด้านอุตสาหกรรม
- (2559) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม แบบปริมาณลูกโซ่ เป็น
ลาดับที่ 56 ของประเทศ
- (2560) ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน (เพิ่มขึ้น) เป็นลาดับที่ 61 ของประเทศ
การค้าและธุรกิจขนาดย่อม
- (2560) จานวนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียน เป็น
ลาดับที่ 70 ของประเทศ
ด้านท่องเที่ยว
- (2559) รายได้จากการท่องเที่ยว เป็นลาดับที่ 73 ของประเทศ
ด้านสังคม
- (2560) ระดับคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นลาดับที่ 45 ของประเทศ
- (2559) อัตราเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วย 5 โรคไม่เรื้อรังที่สาคัญ (โรคหัวใจ เบาหวาน หลอด
เลือดสมอง ความดันโลหิตสูง หรือมะเร็ง) (ลดลง) เป็นลาดับที่ 70 ของประเทศ
- (2560) อัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิต (ลดลง) เป็นลาดับที่ 70 ของประเทศ
- (2560) อัตราพึ่งพิง (ลดลง) เป็นอันดับที่ 73 ของประเทศ
ด้านทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม
- (2560) สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เป็นอันดับที่ 47 ของ
ประเทศ
ด้านความมั่นคง
- (2559) สัดส่วนผู้สูงอายุอยู่ลาพังคนเดียว เป็นอันดับที่ 69 ของประเทศ
- (2559) อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน (จานวนคดีรับแจ้งต่อประชากร
แสนคนลดลง) เป็นอันดับที่ 64 ของประเทศ
- (2559) สัดส่วนคดีที่จับกุมได้ต่อคดีที่รับแจ้ง (เพิ่มขึ้น) เป็นอันดับที่ 71 ของประเทศ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา

จั ง หวั ดสิ ง ห์ บุ รี ไ ด้ ป ระเมิน ผลการปฏิบั ติร าชการประจาปีง บประมาณปี พ.ศ. 2562 แล้ ว พบว่ า
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโดยรวมยังคงมีปัญหาและอุปสรรคที่เป็นสาเหตุให้การบริหารงบประมาณ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่ได้ผลสัมฤทธิ์ดีเท่าที่ควร โดยมีสาเหตุหลักดังนี้
1. ความพร้อมในพื้นที่ดาเนินการ ขาดขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานรับผิดชอบ จึงเป็น
สาเหตุหลักของโครงการที่มีงบก่อสร้างทาให้ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของโครงการ ย่อมทาให้การดาเนินงานโครงการล่าช้า
2. การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ผู้รับจ้างภายในครั้งแรกของการประกวดราคา
3. การทิ้งงานของผู้รับจ้าง
4. ผู้รับจ้างเข้าทางานไม่เป็นไปตามงวดงาน ทาให้การดาเนินงานล่าช้า
5. หน่วยงานขาดความพร้อมด้านรูปแบบรายการ
6. โครงการงบลงทุนที่มีมูลค่ารวมเกินกว่า 2 ล้านบาทต้องใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (EBidding) ใช้เวลาค่อนข้างมาก
7. การปรับปรุงแบบรายการ/รายละเอียดโครงการให้เหมาะสมกับการดาเนินงาน
8. ปัญหาภัยธรรมชาติ/ฤดูกาล
9. บุคลากรขาดประสบการณ์ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ เช่น การกาหนด
คุณลักษณะและราคากลาง เป็นต้น
จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี จ ะน าปั ญ หาและอุ ป สรรคดั ง กล่ า วไปเป็ น ข้ อ มู ล เพื่ อ พิ จ ารณาโครงการและแก้ ไ ข
ให้การดาเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ เช่น
1. ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ดาเนินการในแต่ละปีล่วงหน้าก่อนพิจารณาเรียงลาดับความสาคัญ
ของโครงการและตรวจติดตามความพร้อมของพื้นที่ที่ขอรับการสนับสนุน
2. ให้หน่วยงานที่มีความชานาญเฉพาะด้านตรวจสอบรายละเอียดการจัดทาโครงการ เช่น ให้
สานักงานโยธาธิการจังหวัดตรวจสอบแบบแปลนโครงการลักษณะสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น
3. ให้หน่วยงานจัดทาปฏิทินและกรอบการดาเนินงานล่วงหน้า ก่อนเริ่มปีงบประมาณ เพื่อให้ส่วน
ราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
***************************************************

