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บทบรรณาธิการ

 การบริหารราชการของไทย โดยเฉพาะการบริหารราชการสวนภูมิภาคไดมี
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วิธีงบประมาณ โดยจังหวัดและกลุมจังหวัดสามารถยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณได ดังนั้น

การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด  จึงเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญ ในการ

บูรณาการทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนการบริหารราชการสวนภูมิภาค ซึ่งหมายถึงการ

บูรณาการและการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุ มจังหวัดใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน และตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี

 เพื่อสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดดวยนั้น     

วารสารดํารงราชานุภาพ ปที่ 10 ฉบับที่ 35 ประจําเดือนเมษายน - มิถุนายน 2553 ไดนาํ

เสนอความรู เรื่องการบูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด รวมทั้ง 

เรื่องอื่นๆ ที่นาสนใจ                 

 บทความตางๆ เหลานี้ ผูทรงความรูและประสบการณไดกรุณาเขียนขึ้นเพื่อพิมพ

ในวารสารดํารงราชานุภาพฉบับนี้โดยเฉพาะ กองบรรณาธิการ จึงใครขอขอบพระคุณ

หนวยงานและผูเขียนทุกทานเปนอยางสูง

 อนึง่ สถาบนัดาํรงราชานภุาพ จะนาํเผยแพรใน www.stabundamrong.go.th  ดวย

        กองบรรณาธิการ
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   นวทางการบูรณาการ
และการเชื่อมโยงแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

ส�านักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด1 

   นวทางการบูรณาการ
และการเชื่อมโยงแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
แ

 ปจจบุนัในทศิทางของการบรหิารงาน

ภาครัฐแนวใหมไดใหความส�าคัญกับ

ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ มุ งเพื่อประโยชน

สูงสุดตอประชาชน (Citizen focus) และ

การท�างานอยางมสีวนรวม ของทกุภาคสวน

ซึ่ งระบบการบริหารงานจังหวัดแบบ

บรูณาการไดเปนกลไกหนึง่ในการเชือ่มโยง

ทัง้ยทุธศาสตรการพฒันา และการบรหิาร

จดัการ ใหไปสูจดุมุงหมายในแนวทางเดยีวกนั

 เพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงแผน

พัฒนาที่มีอยูในระดับพื้นที่ทั้งแผนชุมชน 

แผนพัฒนาหมู บ าน แผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนพัฒนา

อ�าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดตลอดจน

แผนงาน และโครงการของสวนราชการตางๆ

กระทรวงมหาดไทยจึงไดก�าหนดแนวทาง

บูรณาการและเชื่อมโยงแผนดังกลาว 

เพื่อใชเปนแนวทางการด�าเนินงานของ    

สวนราชการ หนวยงาน และองคกรที่

เกี่ยวของ พรอมกับไดจัดใหมีการประชุม

สมัมนาระหวางจงัหวดัและกลุมจงัหวดักบั

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อวันที่ 

18 กมุภาพนัธ 2553 ณ โรงแรมรามาการเดนส

กรุงเทพฯ เพื่อชี้แจง ท�าความเข าใจ 

1 ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

1 วารสารดํารงราชานุภาพ
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ในการท�างานและบูรณาการแผนพัฒนา

รวมกัน

 จงึหวงัเปนอยางยิง่วาจากแนวทาง

การบูรณาการและการเชื่อมโยงแผน

พัฒนาในระดับพื้นที่ และการท�าความ

เขาใจรวมกนัในการสมัมนาดงักลาว  จะกอให

เกดิประโยชนตอการพฒันา และการแกไข

ปญหาของประชาชน ภายใตการบริหาร

จดัการทีมุ่งประสทิธภิาพ และประสทิธผิล

ตอการพัฒนารวมกัน

 โดยเหตุที่การพัฒนาในระดับ

พื้นที่ในทุกจังหวัด ในปจจุบันจะมีแผน

พัฒนาหลายแผนดวยกัน และแตละแผน

ก็อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ

ในฐานะผู สนับสนุนการขับเคลื่อนใน

ระดับนโยบายโดยผานจังหวัด อ�าเภอ

คณะกรรมการหมู บ าน หรือองค กร

ปกครองสวนทองถิ่นที่แตกตางกันไป 

อาทิ แผนชุมชนอยู ในความรับผิดชอบ

ของกรมการพัฒนาชุมชน แผนพัฒนา

หมู บ านและแผนพัฒนาอ�าเภออยู ใน

ความรับผิดชอบของกรมการปกครอง 

แผนพฒันาขององค์กรปกครองสวนทองถิน่

อยูในความรับผิดชอบของ กรมสงเสริม

การปกครองทองถิน่ และแผนพฒันาจงัหวดั

อยู ในความรับผิดชอบของส�านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งที่ผ านมา

แผนดังกล  าวยั งขาดการบู รณาการ

ประสานเชื่อมโยงที่ดี และมักเกิดความ

ซ�้ าซ อนในการด�าเนิน

โครงการ หรือด�าเนิน

โครงการที่ไมสอดคลอง

ตอกันและกัน ท�าใหการ

พัฒนาในจังหวัดและ

การแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชน

ขาดประสิทธิภาพ หรืออาจไมบรรลุผล

ส�าเร็จอยางเทาที่ควรจะเปน

 ในเรื่องนี้ เปนเรื่องที่ส�าคัญที่ตอง

คิดว  าจะท�าอย  างไรที่ จะบู รณาการ

แผนแตละแผนใหเชื่อมโยง และเกิด

ประสทิธภิาพตอการพฒันารวมกนั เพือ่ให

การพัฒนาจังหวัดเปนไปตามที่ก�าหนดใน

มาตรา 53/1 วรรคทายของพระราชบญัญตัิ

ระเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ (ฉบบัที ่7)

2 วารสารดํารงราชานุภาพ
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พ.ศ. 2550 แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

ระเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ พ.ศ. 2534

ที่ก�าหนดไวว า “เมื่อประกาศใชแผน

พัฒนาจังหวัดแลว การจัดท�าแผนพัฒนา

ทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 

และการด�าเนินกิจการของสวนราชการ 

และหนวยงานอื่นๆ ของรัฐทั้งปวงที่

กระท�าในพื้นที่จังหวัดตองสอดคลองกับ

แผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว”

 ในการบูรณาการแผนดังกลาว 

สิ่งส�าคัญคงตองบูรณาการทั้งดานเนื้อหา 

ซึง่หมายถงึยทุธศาสตร หรอืกรอบแนวทาง

การพฒันา และโครงการ และการบรูณาการ

ดานระยะเวลา เพื่อที่จะใหการจัดท�า

แผนแตละแผนมชีวงระยะเวลาด�าเนนิการ

ที่สอดคลอง และสงตอรับชวงกันไดทัน

ไมใช “ตางคนตางท�า” ซึง่เรือ่งนีก้ระทรวง

มหาดไทย โดยส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพฒันา

ชมุชน และกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่

ไดก�าหนดแนวทางการบรูณาการ 

และการเชือ่มโยงแผนพฒันา 

ในระดับพื้นที่ โดยมีล�าดับ

ขั้นตอน และชวงระยะเวลา

ด�าเนนิการดงันี้

 ขั้นตอนแรก (ชวงเดือนตุลาคม -

พฤศจกิายน) เริม่ทีก่ารเชือ่มโยงยทุธศาสตร

หรือกรอบแนวทางการพัฒนาเสียกอน 

โดยการเริ่มต นที่  “ต นทาง” เพื่อให  

“ปลายทาง” คือ แผนปฏิบัติการ และ

โครงการจะไดสอดคลองและเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน เมื่อเปนเชนนี้จังหวัด

ควรที่จะใชชวงระยะเวลาประมาณเดือน

ตุลาคม - พฤศจิกายน ของทุกป ท�าการ

ชมุชน และกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่

ไดก�าหนดแนวทางการบรูณาการ 
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ทบทวนยุทธศาสตร หรือกรอบแนวทาง

การพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการ

พฒันาระดบัชาต ิตลอดจนนโยบายรฐับาล

สภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม 

และปญหาความตองการของประชาชน

ในขณะนั้ น  แล  ว แจ  ง ยุ ทธศาสตร  /

กรอบแนวทางการพัฒนา ใหองคการ

บริหารสวนจังหวัดในฐานะหนวยงาน

ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด 

และอีกทางหนึ่งก็สงใหอ�าเภอเพื่อน�าไป

ก�าหนดกรอบแนวทางการพฒันาในสวนที่

เกี่ยวของตอไป

 ขัน้ตอนที ่2 (ชวงเดอืนพฤศจกิายน -

มกราคม) อ�าเภอใชชวงระยะเวลา เดือน

พฤศจิกายน ซึ่งอาจเหลื่อมเวลาไปบางใน

ชวงเดอืนธนัวาคม ในการน�ายทุธศาสตร และ

กรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัดมาปรับ

ใหเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่เพื่อ

ก�าหนด เปนกรอบแนวทางการพฒันาของ

อ� า เภอ ในขณะ เดี ย วกั น

ชุมชนก็จะเริ่มน�าแผนชุมชน

ที่ไดด�าเนินการมาโดยตลอด

อยู แล วและปญหาอันเป น

ขอเท็จจริงที่เปนอยูมาเขาสู

กระบวนการชุมชน “การให

ชุมชนร  วมคิด วิ เคราะห 

ปญหาของตนเอง เพื่อน�ามาสูการแกไข”

ในชวงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม ใน

ขั้นตอน กระบวนการชุมชนนี้  คณะ

กรรมการหมูบาน (กม.) และองคกรปกครอง

สวนทองถิน่ เชน อบต. และเทศบาลต�าบล 

ควรเขามามสีวนรวมในบทบาทของ  ผูกระตุน

และหนุน เสริ มแก  ชุ มชนด  วย เช  น 

การสนับสนุนการจัดท�าเวทีประชาคม

ของชุมชน

 ขั้นตอนที่ 3 (ชวงเดือนมกราคม -

มนีาคม) เปนชวงระยะเวลาการน�าผลจาก

กระบวนการชมุชน หรอืจากเวทปีระชาคม

ของชุมชนที่ไดด�าเนินการ มาพิจารณา

กลั่นกรอง และปรับหรือจัดท�าแผนชุมชน

ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยจัดแยก

ประเภทปญหาที่ตองการแกไข โดยแยก

เป นป ญหาที่แก  โดยชุมชนเอง  และ

ปญหาที่ตองขอรับการสนับสนุนหรือรวม

ด�าเนินการ แล วส งแผนชุมชนใหแก 
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องคกรปกครองสวนทองถิน่ (องคการบรหิาร

สวนต�าบล/เทศบาลต�าบล ฯลฯ) และ

คณะกรรมการหมู บ าน (กม.) ภายใน

เดือนมีนาคม เพื่อใชแผนชุมชน เปนแผน

พัฒนาหมูบานพรอมกับใชเปนขอมูล ใน

การจัดท�าแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิน่ โดยขอยกตวัอยางเพือ่ความเขาใจ

เช น ชุมชน A มีโครงการ

ในแผนชมุชนทีต่องการ

ขอรบัการสนบัสนนุ

จ�านวน 5 โครงการ

หากองคการบรหิาร

สวนต�าบลพจิารณา

แลวเห็นวาเหมาะสม

ที่จะชวยใหการสนับสนุนได 

3 โครงการ ฉะนั้น ที่เหลืออีก 2 โครงการ

กส็งตอไปเขาสูกระบวนการจดัท�าแผนพฒันา

อ�าเภอตอไป ทั้งนี้ ให กม. เปนองคกร

ประสานขอรับการสนับสนุนดังกลาว

ขัน้ตอนที ่4 (ชวงระยะเวลาเหลือ่ม

จากเดือนกุมภาพันธ - มิถุนายน) ชวง

ระยะเวลาในขั้นตอนนี้ ที่ก�าหนดเปน

ระยะเวลาเหลื่อมจากขั้นตอนที่ 3 เปนใน

กรณีที่ขั้นตอนที่  3 มีการด�าเนินการ

แลวเสร็จ เร็วกวาก�าหนด โดยก�าหนด

ชวงระยะเวลาด�าเนินการ เปน 2 สวน คือ

 * ชวงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม

อ�าเภอน�าปญหาความตองการของชมุชน/

หมู บ าน ไปสู กระบวนการจัดท�าแผน

ความตองการระดับอ�าเภอ “แผนพัฒนา

อ�าเภอ”

 * ชวงเดอืนกมุภาพนัธ์ – มถินุายน

องคกรปกครองสวนทองถิน่น�าปญหาความ

ตองการของชุมชน/หมูบาน

ไปสูกระบวนการจดัท�า

แผนพัฒนา และ

บรูณาการโครงการ

ขององคกรปกครอง

สวนทองถิน่ (ซึง่พอ

อธิบายโดยสังเขป ดังนี้

ถาโครงการใดทีเ่กนิขดีความสามารถ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในระดบั

ต�าบล ก็จะเสนอเขาสู คณะกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอ�าเภอ

และเชนเดียวกัน ถาเกินขีดความสามารถ

ระดบัอ�าเภอกจ็ะเสนอไปยงัคณะกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด

ตอไป)

 ขั้นตอนที่ 5 (ชวงเดือนเมษายน - 

มิถุนายน) เปนชวงระยะเวลาการน�าแผน

ความตองการระดับอ�าเภอ คือ “แผน

พัฒนาอ�าเภอ” เขาสูกระบวนการจัดท�า
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แผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการ

ประจ�าปของจังหวัด ซึ่งตองปฏิบัติ และ

ด�าเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการที่

ก�าหนดตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ

บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ

บูรณาการ พ.ศ. 2551

 ฉะนั้น ในขั้นตอนนี้ การจัดท�า

แผนพัฒนาจังหวัด (กรณีเปนการทบทวน

แผนพัฒนาจังหวัด) จะแลวเสร็จภายใน

เดือนมิถุนายน เพื่อน�าไปจัดท�าแผน

ปฏิบัติราชการประจ�าปของจังหวัดตอไป

หรือหากเปนการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการ

ประจ�าปของจังหวัด (เพื่อจัดท�าเปนค�าขอ

งบประมาณในปนัน้ๆ) จะแลวเสรจ็ภายใน

เดอืนตลุาคม - พฤศจกิายน ซึง่จะท�าใหมี

เวลาเพียงพอตอการพิจารณา ใหความ

เหน็ชอบแผนฯ ของคณะกรรมการนโยบาย

การบรหิารงานจงัหวดัและกลุมจงัหวดัแบบ

บูรณาการ (ก.น.จ.) และคณะรัฐมนตรี

และสามารถสงแผนฯ ใหกับสวนราชการ

กระทรวง กรม น�าไปพิจารณาเพื่อบรรจุ

เปนแผนงาน/โครงการของสวนราชการ 

กระทรวง กรม ทีเ่หน็สมควร เพือ่การสนบัสนนุ

ได ทันภายในเดือนมกราคม และส ง

ส�านักงบประมาณไดทันภายในตนเดือน

กุมภาพันธ (ทั้งนี้เปนไปตามการก�าหนด

ของ ก.น.จ. ในแตละครั้ง)

 จากแนวทางการบูรณาการและ

เชื่อมโยงแผนดังกลาว ซึ่งมีลักษณะการ

ท�างาน ทั้งจาก บน - สูลาง (Top Down) 

และจากลาง - สูบน (Bottom Up) จะชวย

ใหการพัฒนา และการแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตอ

การพฒันาภายใตการท�างาน ทีท่กุหนวยงาน

องคกร และผูเกีย่วของสามารถรวมบรูณาการ

และด�าเนินการจัดท�าแผนในชวงระยะ

เวลาที่ก�าหนดไว  ได อย างเหมาะสม
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สอดคลอง และเกดิการเกือ้กลูในการท�างาน

ระหวางกัน อยางไรก็ตามเพื่อใหบรรลุผล

ตามแนวทางที่ก�าหนด แตละสวนราชการ

หนวยงาน และองคกรที่เกี่ยวของจ�าเปน

ตองชี้แจงขั้นตอนและวิธีด�าเนินการแก

บุคลากรผู ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสราง

ความเขาใจ ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน

7 วารสารดํารงราชานุภาพ

3.indd   7 12/9/2553   17:31:28



         รปุผลโครงการประชมุสมัมนาเพือ่บรูณาการ
โครงการภายใตยทุธศาสตร ระหวางจงัหวดั/กลุมจังหวัด

กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น1

ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ2

         รปุผลโครงการประชมุสมัมนาเพือ่บรูณาการ
โครงการภายใตยทุธศาสตร ระหวางจงัหวดั/กลุมจังหวัด
ส

 กระทรวงมหาดไทย โดยส�านัก

พัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการ

จังหวัด ไดจัดการประชุมสัมมนาเพื่อ

บูรณาการโครงการภายใตยุทธศาสตร

ระหวางจังหวัด/กลุ มจังหวัดกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่

18 กุมภาพันธ 2553 ณ โรงแรมรามา

การ  เด นส  กรุงเทพฯ เพื่อบูรณาการ

ยุทธศาสตร โครงการ และการจัดท�า

แผนพัฒนา แผนปฏิบัติราชการประจ�าป

และค�าของบประมาณจังหวัดและกลุ ม

จังหวัด กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

และท�าความเขาใจถึงแนวทางการปฏิบัติ 

กลไกในการประสานงานและเชื่อมโยง

แผน และโครงการในการพัฒนาในระดับ

พื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ

 การด�าเนินการประชุมสัมมนาฯ 

ดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย และ

มีผลด�าเนินงาน ดังนี้

 1. ผูเขารวมการประชุมสัมมนา ฯ

1 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ 2553  ณ โรงแรมรามาการเดนส  กรุงเทพฯ
2 ผูอ�านวยการส�านักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ในสวนภูมิภาคประกอบดวย ผูวาราชการ

จังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด ทองถิ่น

จังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ผูแทน

นายกเทศมนตรี ผู แทนนายกองคการ

บริหารส วนต�าบล และในส วนกลาง

ประกอบดวย ผูตรวจราชการกระทรวง

มหาดไทย ส� านักงบประมาณ กรม

การปกครอง กรมการพฒันาชมุชน กรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น และภาค

ประชาสงัคม ไดแก ผูแทนสถาบันพัฒนา

องคกรชุมชน ผู แทนส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย และผูสนใจในแนวทาง

การเชื่อมโยงประมาณ 580 คน

 2. ในการประชุมสัมมนาฯ ไดจัด

รูปแบบการด�าเนินการ ดังนี้

    2.1 รัฐมนตรีวาการกระทรวง

มหาดไทย ใหเกียรติเปนประธานพิธีเปด

การประชุมสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

เรื่อง “ทองถิ่นกับจังหวัด/กลุ มจังหวัด

รวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาใน

พื้นที่” โดยเนนใหผู ว าราชการจังหวัด

ท�าหนาทีก่�ากบัดแูลการบรหิารงานในสวน

ภมูภิาคใหเกดิความรวมมอื และเชือ่มโยง

การท�างานของทุกภาคสวนในพื้นที่ ให

ประสานเปนหนึ่งเดียว และสามารถ

เชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาระดับชาติ

สู ทองถิ่น และน�าปญหาความตองการ

ของประชาชน ในทองถิ่นสู การพัฒนา

และแกไข โดยใช “แผนพัฒนา” เปน

เครื่องมือ และมีการบูรณาการทุกแผน

ที่มีอยู ในพื้นที่ โดยการบูรณาการของ
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ทุกภาคสวน ประสานเชื่อมโยง และเปน

ที่ยอมรับ อยางแทจริง

    2.2 ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ใหเกยีรตบิรรยายพเิศษ เรือ่ง “การประสาน

แผนพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

การพัฒนาระดับพื้นที่ จากท องถิ่นสู 

จงัหวดัและจากจงัหวดัสูทองถิน่” พรอมนี้

ไดตอบประเดน็ซกัถามของผูเขารวมประชมุ

จากจังหวัดกาฬสินธุ  จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดเชียงราย ในเรื่องของการกระจาย

อ�านาจ ภารกจิถายโอน และการบรหิารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ 

ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ไดเสนอ

ความเห็นในเรื่อง ของความรวมมือของ

การพัฒนาโดยขาราชการสวนกลาง สวน

ภมูภิาค รวมกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่

    2.3 การบรรยายพิเศษ โดย

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เรื่อง “Regional 

Development Strategy In the New 

Global Landscape” มีประเด็นดังนี้

             สวนที่ 1  บทน�า 

        1. สถานทีท่ีส่ามารถแขงขนั 

(Place in Competition) จะตองค�านงึถงึ

7 มิติ ดังนี้  

    1.1 เปนสถานที ่ทีเ่หมาะ

ต อการท องเที่ยว (Place to Vis i t) : 

มีแหลงดึงดูดทางธรรมชาติและที่มนุษย

สรางขึน้ ผูคนมอีธัยาศรยัไมตร ีทีพ่กั ราคา

กิจกรรม  

             1.2 เป นสินค าเหมาะ

ตอการซื้อ (Product to Buy) : คุณภาพ 

มูลคา ราคา สินคาเฉพาะกลุม สินคา

ปลอดภัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และมี

มาตรฐาน

             1.3 เปนสถานทีท่ีเ่หมาะ

ตอการจับจาย (Place to Shop) : ความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ ราคา คุณภาพ

ของสินคา สินคาเฉพาะกลุม ตลาด

                1.4 เปนสถานที ่ทีเ่หมาะ

ตอการท�างาน (Place to Work) : เงนิเดอืน 

ผลประโยชน สภาพแวดลอมทางธุรกิจ 

เพื่อนรวมงาน ส�านักงานใหญ ระดับ

ภูมิภาค บริษัททองถิ่น ภาษา การใชชีวิต

การเดินทางเข าเมืองและใบอนุญาต
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การท�างาน ระบบภาษี

             1.5  เป  นสถานที่  ที่

เหมาะตอการเรียน (Place to Learn) : 

คาธรรมเนียม คาครองชีพ การใชชีวิต

ภาษา สภาพแวดลอมของสถานศึกษา

มาตรฐานระบบการศึกษา มีชื่อเสียงใน

ระดับนานาชาติ

             1.6  เป  นสถานที่  ที่

เหมาะตอการลงทุน (Place to Invest) :

ความเสี่ยงที่มองเห็น แรงงาน ตนทุน

เสถียรภาพทางการเมือง แรงกระตุ น

ดานภาษี ภาษา การเขาสูตลาด กฎและ

ระเบียบตางๆ อัตราผลตอบแทนจาก

การลงทุน กฎหมายการลงทุนของธุรกิจ

ตางดาว สภาพแวดลอมในการด�าเนนิธรุกจิ

ศักยภาพทางธุรกิจ โครงสรางพื้นฐานและ

การบริการสาธารณะ กลุมอุตสาหกรรม

             1.7  เป  นสถานที่  ที่

เหมาะตอการอยูอาศัย (Place to Live) :

การใชชีวิต บานและอสังหาริมทรัพย ที่

อยู อาศัยแบบถาวร ความเปนพลเมือง 

สถานศึกษา สถานพยาบาล ความมั่นคง

ทางสังคม มาตรฐานความเปนอยู ระดับ

ของเสรภีาพ ภาษาทางการ สทิธมินษุยชน

 2. ตัวอยางการวางเปาหมายการพัฒนาของเมืองตางๆ ในโลก (Position the 

city/state as a landmark of the world)

New Zealand 

Switzer land

Phi l ippines

Siargao

Hong Kong

West Bengal

Sydney

Osaka

Singapore

100% Pure/ Clean & Green

Ski Capital

Cal l Center Hub of Asia

Sur f ing Capital of Asia

Asia’s World City

Gateway to the East

Cultural Capital

Spor ts Paradise

Tourism Capital

เมือง เปาหมายการพัฒนา
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สภาพแวดลอม กฎระเบียบ

 โดยเห็นตัวอยางประเทศที่พัฒนา

แลว มกีารก�าหนด Clusters ในการพฒันา

ในแตละพื้นที่อยางชัดเจน วาจะมุงเนน

การผลิตสินคาและบริการในดานใด เชน

เมอืง Emilia Romagna ของประเทศอติาลี

มุงเนนการพัฒนา SMEs ประเทศจีนและ

ประเทศไตหวันก็มีการแบง Clusters ใน

การพฒันาเปนพืน้ที่ๆ  อยางเฉพาะเจาะจง 

เปนตน

 ทัง้นี ้หากพจิารณาในภมูภิาคอาเซยีน

ในปจจุบันทิศทางกรอบความรวมมือ

ระหวางประเทศในอาเซียนจะมีมากขึ้น 

โดยจะกาวสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน (ASEAN Economic Community)

ดงันัน้ การพจิารณายทุธศาสตรการพฒันา

ในอนาคต จะพิจารณาในระดับประเทศ

เพื่อนบานนั้นคงไมเพียงพอ จะตองมอง

ถึงกรอบการพัฒนาในระดับ ASEAN และ

ภูมิภาคตางๆ ที่เชื่อมโยงกันในระดับ

นานาชาติดวย

 สวนที่ 2 บริบทของโลกใหมใน

ปจจุบัน (New Normal)

 1. บริบทแวดล อมของโลกใน

ปจจุบันที่เราตองเผชิญหนา อาทิเชน

     - โลกาภวิตัน (Globalization)

ตลาดใหม (New Markets)

     - คูแขงใหม (New Competitors)

พันธมิตรใหม (New Par tnerships) 

ลกูคาใหม (New Customer Expectations) 

รปูแบบธรุกจิใหม (New Business Models)  

     - กฎระเบียบใหม   (New 

Regulations) ขอกังวลเรื่องความมั่นคง

(Security Concerns)

     - เทคโนโลยีใหม (Disruptive

Technology) ความไมมัน่คงทางการเมอืง

(Political Unrests)

     - การเปลี่ ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (Climate Change) ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Environment 

& Natural Resources) วิกฤตการณ 

ภัยธรรมชาติ (Natural Disasters) ราคา

ที่พักอาศัย (Commodity Prices)

 2. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ

บริหารจัดการ (Changing the State of 

Nature)

 รูปแบบการบริหารจัดการแบบ

เดิมที่เปนแบบแข็งตัว (Solid Modernity)

ปรับมาเปนแบบยืดหยุนเสมือนของเหลว 

(Liquid Modernity) โดยการบรหิารจดัการ
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แบบใหมนี ้จะเนนถงึการเชือ่มโยงตดิตอกนั

(Connectivity) การปฏสิมัพนัธ (Interactivity)

การเคลื่อนยาย เคลื่อนที่ (Mobility) 

โลกเสมือนจริง (Virtuality)

 โดยมิติตางๆ (Interconnected 

Landscapes) จะตองเชือ่มโยงเขาดวยกนั

แทนการแยกสวน ทั้งมิติดานเศรษฐกิจ

และสังคมจะตองค�านึงถึงสภาพแวดลอม

ด วย ซึ่ งจะต องเชื่อมต อการท�างาน 

(Interconnected Boundaries) ในลกัษณะ

Local – Regional – Global Boundary  

 ทั้งนี้ จะตองค�านึงไวเสมอวาเรื่อง

หรือปจจัยภายในของประเทศหนึ่งๆ อาจ

ถูกท�าใหกลายเปนประเด็นภายนอกได 

(Externalized) หรือประเด็นภายนอก

อาจถูกท�าใหกลายมาเปนประเด็นภายใน

ของประเทศได (Internalized) เนื่องจาก

โลกมีลักษณะไหลเยิ้ม คือ ทุกๆ เรื่องที่

เกิดขึ้นสามารถเคลื่อนย ายถ ายโอน

ระหว างกันและกันเหมือนของเหลว 

ไดตลอดเวลา จึงท�าใหสิ่งที่เกิดที่หนึ่งของ

มุมโลก อาจจะมากระทบตออีกดานหนึ่ง

ของอกีมมุโลกกเ็ปนได เชน วกิฤตเศรษฐกจิ

U.S.A. ไขัหวัด Mexico ฯลฯ เปนตน  

 ดังนั้น จึงตองมีการบริหารความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในระดับ Local และ 

Global เชน ปญหาความยากจน ปญหา

สงครามกลางเมือง ภัยกอการรายสากล 

แรงงานอพยพ สภาวะการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ วิฤกตเศรษฐกิจ เปนตน 

โดยจะตองมีการปรับสมดุลในสภาวะ

การณตางๆ และเตรยีมความพรอมอยูเสมอ

เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นมีทั้ง

โอกาสและภัยคุกคามที่มาพรอมๆ กัน

อยู ที่การพิจารณาและหยิบฉวยโอกาส

ที่มาถึง และปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิด

ขึ้นดวย

 สวนที ่3 การวางวสิยัทศัน์ในอนาคต

(New Vision)

 1. ทิศทางการพัฒนา รูปแบบ

การพัฒนาเดิมนั้ นขาดความสมดุล 

(Developmental Imbalance) โดยมุงเนน

แตความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Economic 

Wealth) แตดานเดียวเปนหลัก โดยขาด

การค�านึงถึงสิ่งแวดลอม (Environmental

Wellness) ความมั่นคงทางสังคม (Social

Well-beings) และการพฒันาคน (Human

Wisdom) ดังนั้น การวางทิศทางและ

เปาหมายของการพฒันาในอนาคต จะตอง

พิจารณาถึงความสมดุลใน 4 มิตินี้ควบคู

กันไป โดยเริ่มตนจาก “คน” (Human  

Wisdom) เปนรากฐานและศูนยกลางที่
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ส�าคัญของการพัฒนา โดยพัฒนาใหคน

มีความรูและคุณธรรม (People with 

Knowledge & Morality) น�าไปสูการเหน็

คณุคาของตวัเอง (Self Expression Value)

และสร างค านิยมของสังคมร วมกัน 

(Communal Value) หลงัจากนัน้จงึสรางให

เกิดวัฒนธรรมผูประกอบการ (Entrepre-

neurial Culture) และวัฒนธรรมของการ

หวงใยและการเปนผูให (Care & Share 

Culture) เพื่อกาวไปสู สังคมเศรษฐกิจ

สรางสรรค (Value Creation Economy)  

และสังคมที่รักหวงใย (Caring Society) 

โดยมีเปาหมายการพัฒนาสูการพัฒนา

อยางยัง่ยนื (Sustainable Development)

 2. ความคาดหวัง/ความตองการ

ของประชาชนในอนาคต มี 4 ดาน ดังนี้

     2.1 การเปลีย่นแปลง (Change)

    2.2 การมสีวนรวม (Participation)

    2.3 เสรีภาพ (Freedom)

    2.4 ความมั่นคง (Stability)

 ทั้ งนี้  การพัฒนาที่ยึดคนเป น

ศนูยกลางจะตองพจิารณาถงึความคาดหวงั

และความตองการของประชาชน เพื่อ

น�ามาก�าหนดเขากับกรอบการพัฒนา

ของประเทศ ใหสอดคลองและเชื่อมโยง

ไปดวยกัน เพื่อน�าไปสูการพัฒนาชุมชน

ทีม่คีวามสมดลุ (A Balanced Community)

 สวนที่ 4 การวางแผนปฏิบัติการ/

การกระท�าในอนาคต (New Action) 

จากการที่โลกเปลี่ยนแปลงในลักษณะ

ของเหลว (Liquid Modernity) ท�าใหเกิด 

2 ดานที่ส�าคัญ ไดแก

 1. เกิดการรวมกลุมและเชื่อมโยง

กันมากขึ้น (Communization) ซึ่งจะน�า

ไปสูการรวมกลุมกนัในระดบัโลก (Global

Governance) 

 2. เกิดความเปนปจเจกชนนิยม

มากขึ้น (Individualization) เกิดการ

กระจายอ�านาจมากขึน้ สงผลท�าใหเกดิรปูแบบ

การปกครองตนเอง (Self Governance) 

 ดวยเหตนุีเ้อง บทบาทของรฐั (Nation

State) จึงถูกลดบทบาทลง เพราะจะเกิด

การรวมตัวกันในระดับภูมิภาคและระดับ

โลกมากขึน้ รวมทัง้เกดิการปกครองยอยๆ

ในแต ละท องถิ่น ดังนั้นสิ่ งที่ รั ฐบาล 

(Sovereign Government) จะตองปรับ

บทบาท และควรเนนสิ่งที่ตองด�าเนินการ

ใน 2 ดาน ดังนี้

 1. เปนรฐับาลทีเ่ลนบทบาทในระดบั

มหภาค/ระดับโลก (Cosmopol itan

Government) เนนการเมืองระหวาง
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ประเทศ (Global Politics) เชน การที่

นายกรัฐมนตรีไปรวมประชุมเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate

Change) ทีป่ระเทศเดนมารก การประชมุ

ASEAN ฯลฯ เปนตน

 2. เปนรฐับาลทีเ่ลนบทบาทในระดบั

จุลภาค/ระดับชุมชน (Popu lat ion

Government) เนนเรื่องการเมืองภายใน

(Micro Politics) เชน การดแูลปญหาความ

ยากจน สภาพชวีติความเปนอยู ของคนใน

ชมุชน ฯลฯ เปนตน

 โดยมกีารแบงบทบาท (Role) ในการ

ด�าเนนิการในแตละระดบัอยางชดัเจน ซึง่จะ

ตองมีการแบงหนาที่ในการด�าเนินการวา

สวนไหนเปนยุทธศาตรระดับโลก ระดับ

ภูมิภาค ระดับประเทศ รวมทั้งภายใน

ประเทศก็มีการก�าหนดยุทธศาสตร 

ระดับชาติ ยุทธศาสตร กลุ มจังหวัด/

จังหวัดและยุทธศาสตร การ

พฒันาของทองถิน่โดยมเีครือ่งมอื

ในการบริหารจัดการ เรียกวา

“Six Boxes”  ที่ชวยแบงบทบาท

ในการน�ายุทธศาสตรไปปฏิบัติ

ในแตละระดับ

 ทั้ ง นี้ ก า ร พั ฒ น า ใ น

อนาคตผูวาราชการจังหวัด และ

ผู บริหารองคกรปกครองส วนท องถิ่น

ตองพิจารณารวมกันในการบูรณาการ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา

ในระดบัพืน้ที ่เพือ่ใหเปาหมายการพฒันา

บรรลุผลสัมฤทธิ์โดยจะตองพจิาณาถงึ

ความสมดลุของการพฒันา และเนนการพฒันา

2 ดาน คือ กอใหเกิดความมั่งคั่ง และ

ความมั่นคงอยางยั่งยืนตอไป

 2.4 การอภิปรายเรื่อง “การขับ

เคลื่อนการบูรณาการแผนทองถิ่นสูแผน

พัฒนาจั งหวัดและแผนพัฒนากลุ  ม

จังหวัด” โดยมีผูแทนดังนี้ 

     (1) นางนิตยา กมลวัทนนิศา

ที่ปรึกษาด านแผนงานและนโยบาย 

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)

     (2) นายประสิทธิ์ นาวิกพล 

นักวิเคราะหงบประมาณเชี่ยวชาญ ส�านัก
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งบประมาณ (สงป.)

     (3) นายสมพร ใชบางยาง

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ส�านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

     (4) นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  

ผู อ�านวยการส�านักพัฒนาและสงเสริม

การบรหิารราชการจงัหวดั ส�านกังานปลดั

กระทรวงมหาดไทย ด�าเนินรายการ 

 ผูแทน สศช. น�าเสนอเรื่อง “การ

ขับเคลื่อนการบูรณาการแผนทองถิ่นสู 

แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุม

จังหวัด” โดยมีประเด็นดังนี้

 1. กฎหมายที่ เกี่ยวของกับการ

จดัท�าแผนพฒันาจงัหวดั/กลุมจงัหวดั ไดแก

กฎหมายรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดนิ (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2550 และพระราช

กฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัด               

และกลุมจงัหวดัแบบบรูณาการ พ.ศ. 2551

 2. ความ เชื่ อม โยงกลไกและ

กระบวนการของแผนพัฒนาระดับตางๆ

ที่มีความเชื่ อมโยงตั้ งแต  ระดับชาติ 

นโยบายรัฐบาล แผนชาติ เรียงล�าดับมา

แผนพฒันาจงัหวดั/กลุมจงัหวดั อ�าเภอ และ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

 3. บทบาทของจังหวัด อ�าเภอ 

ในการเปนหนวยจัดตั้งงบประมาณ และ

หนวยประสานการขับเคลื่อนแผนงาน 

โดยตองรู กรอบนโยบายแผนชาติ และ

ตองมาจากความตองการของทองถิ่นและ

ชุมชน ซึ่งตองมีความชัดเจน 

 4. ผลการพิจารณาในรอบปที่

ผานมา ลักษณะของแผนพัฒนาจังหวัด

และกลุมจังหวัดที่มีคุณภาพ ตองมีความ

ครอบคลุมทุกมิติดานเศรษฐกิจ สังคม

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ

ความมั่นคง โดยตองอยูบนพื้นฐานความ

เห็นชอบทุกภาคสวน มีความสอดคลอง

กับนโยบาย ยุทธศาสตร การพัฒนา 

มีความชัดเจนและเปนเหตุเปนผล

 5. การจัดท�าแผนทองถิ่น แผน

พฒันาจังหวัด/กลุ มจังหวัดที่มีคุณภาพ

ตองมกีารทบทวน ปรบัปรงุ มกีารบรูณาการ

และยอมรับตอบริบทการเปลี่ยนแปลงทีม่ี

ผลกระทบตอการพฒันาพืน้ที ่การเปลีย่นแปลง

ระดับโลก ไดแก การรวมตัวทางเศรษฐกิจ

ในภูมิภาค ความผันผวนทางการเงิน

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ปญหาภัย

คุกคาม ภาวะโลกรอน การเปลี่ยนแปลง

ในประเทศ ไดแก อาชีพ รายได ความ

มั่นคง การเขาสูสังคมผูสูงอายุ ทรัพยากร 
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วัฒนธรรม ประชาธิปไตย และปญหา

ชายแดน เปนตน

 6. ขอเสนอแนะแนวทางการขบัเคลือ่น

การบรูณาการแผนฯ ไดแก ปรบักระบวนการ

และระยะเวลาการจัดท�าแผนทองถิ่น

ให สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด/

กลุมจังหวัด ปรับเนื้อหาของแผนทองถิ่น

ใหครอบคลุมทุกมิติ พัฒนาฐานขอมูล

จังหวัด และทองถิ่น พัฒนาบุคลากร

ผูรับผิดชอบการจัดท�าแผน สรางกลไก

การถายทอดทิศทางการพัฒนาสูทองถิ่น 

และสนับสนุนงบประมาณ

 ผูแทน สงป. น�าเสนอเรื่อง “การ

บูรณาการดานงบประมาณ” มีประเด็น

ส�าคัญ ดังนี้

 1. การบรูณาการดานแผนงานและ

งบประมาณ จ�าเปนตองมีการแยกแยะ

แหลงของงบประมาณ โดยเฉพาะแผน

พัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจงัหวดั

ซึ่งไดแบงแหลงงบประมาณออก ดังนี้  

    1) งบจังหวัด  

    2) งบสนบัสนนุจากสวนราชการ/

กระทรวง/กรม 

    3) งบสนับสนุนจากองค กร

ปกครองสวนทองถิ่นที่สมัครใจใหการ

สนับสนุน  

    4) งบสนับสนุนหรือเปนความ

รวมมือจากภาคเอกชน  

 2. แผนงาน โครงการของจังหวัด/

กลุมจงัหวดั และองคกรปกครองสวนทองถิน่

ในการบรูณาการดานแผนงาน/โครงการนัน้

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุน

งบประมาณในการจัดท� าแผนงาน/

โครงการของจังหวัดดวยความสมัครใจ  

 3. การจัดท�าค�าของบประมาณ 

ซึ่งเปนไปตามที่กฎหมายก�าหนด ดังนั้น

หนวยงานที่จัดท�าค�าของบประมาณ ตอง

ค�านึงถึงหลักเกณฑ ค�านึงถึงความส�าคัญ

และความจ�าเปนในการใชจาย ดังนั้น

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความ

ส�าคัญตอการใชจายงบประมาณ

 4. การจัดสรรงบประมาณ เปนไป

ตามที่ ก.น.จ. ไดก�าหนดหลักเกณฑใน

การพิจารณาเพื่ อก� าหนดกรอบการ

จัดสรรงบประมาณ ดังนั้นจังหวัดและ

ทองถิ่นจ�าเปนตองมีการประสานความ

รวมมือ และบูรณาการรวมกันในการ

ประสานงานเพื่อพัฒนาไปสูความส�าเร็จ

 ผูแทน ส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทยน�าเสนอเรื่อง “ความส�าคัญ

ในการเชื่อมโยงบูรณาการในระดับพื้นที่” 
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โดยมีประเด็น ดังนี้

 1. การอาศัยความร วมมือใน

การท�างาน ในพื้นที่ตั้งแตระดับจังหวัด/

กลุ มจังหวัด อ�าเภอ ต�าบล หมู บ าน/

ชุมชน ในพื้นที่ที่มีหน วยงานหลักๆ

ไดแก ปกครอง พฒันาชมุชน ตองเชือ่มโยง

ยุทธศาสตรลงไปในพื้นที่

 2. การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการ

ท�างาน ควรสรางทีมงานรวมกันท�างาน

อยางบรูณาการ ตองมกีารน�าเอาแผนชมุชน/

หมูบาน แผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิน่ แผนพฒันาอ�าเภอ แผนพฒันา

จังหวัด/กลุมจังหวัด มาวิเคราะหรวมกัน

โดยใชแนวทางที่ สศช. ก.พ.ร. และสงป. 

ไดใหค�าแนะน�า 

 3. การสรางความเชื่อมโยงและ

บูรณาการแผนในพื้นที่ โดยการน�าเอา

นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเทศ ก�าหนดเปนกรอบการพฒันาจงัหวดั

และต องมาจากความต องการของ

ประชาชน เปนแผนของพื้นที่ที่เกิดขึ้น 

ไมใชแผนของผู ว าราชการจังหวัดหรือ

แผนขององคกรใดองคกรหนึ่ง และผูวา

ราชการจังหวัดตองแสดงบทบาทของการ

เปนผูน�าในการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด 

ใหเกิดคุณภาพและใหความส�าคัญอยาง

จรงิจงั ตอแผนพฒันาจงัหวดั/กลุมจงัหวดั

 4. การใหความส�าคัญกับคุณภาพ

ของแผนพัฒนาจังหวัด ตามมติ ก.น.จ.

ให ความเห็นชอบเกี่ยวกับเกณฑการ

พจิารณาคณุภาพของแผนงาน มาก�าหนด

ในการจดัสรรงบประมาณ ขอฝากใหจงัหวดั

ไดทบทวนและพิจารณาใหครบทุกมิติ

การพัฒนา

 ผู ด�าเนินรายการ สรุปประเด็น

การอภิปราย มีรายละเอียด ดังนี้

 1. การบูรณาการแผนทองถิ่นสู 

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุม

จงัหวดั ควรก�าหนดกรอบแผนงาน 5 แผนงาน

เชนกัน คือ 

    (1) แผนงานดานเศรษฐกิจ          

    (2) แผนงานดานสังคม

    (3) แผนงานดานความมั่นคง 

    (4) แผนงานดานการบริหาร

จัดการและ 

    (5) แผนงานดานทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และในแตละ

แผนงานควรจัดแบงโครงการ/กิจกรรม  

เพื่ อประสานขอรับการสนับสนุนงบ

ประมาณดังนี้  คือ                

    (1) งบจังหวัด 

    (2) งบสนบัสนนุจากสวนราชการ/
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กระทรวง/กรม 

    (3) งบสนับสนุนจากองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่สมัครใจใหการ

สนับสนุน  

    (4) งบสนับสนุนหรือเปนความ

รวมมือจากภาคเอกชน  

 2. นอกจากการบูรณาการความ

รวมมืองระหวางจังหวัดและกลุมจังหวัด

กับองค กรปกครองส วนท องถิ่นแล ว 

จ�าเปนที่จะตองด�าเนินการจัดใหมีองคกร

หรอืหนวยงานทีท่�าหนาทีใ่นการบรูณาการ

ในระดับกระทรวง ทบวง กรม เพื่อด�าเนิน

การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่

2.5 การอภิปรายเรื่อง “แนวทาง

การบูรณาการและการเชื่อมโยงแผน

พัฒนาในระดับพื้นที่” โดยมีผูแทน ดังนี้

     (1) นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ

ผู อ�านวยการส�านักพัฒนาและสงเสริม

การบรหิารราชการจงัหวดั ส�านกังานปลดั

กระทรวงมหาดไทย

     (2) นายกองเอกวลิาศ รจุวิฒัพงศ

รองอธิบดีกรมการปกครอง3 

           (3) นายนิสิต จันทรสมวงศ 

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

    (4) นายกฤษดา สมประสงค 

หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมและ

พัฒนาชุมชน ส�านักสงเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม กรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น

    (5) นางสาวอรอุมา วรแสน 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนช�านาญการ

ส�านักพัฒนาและส งเสริมการบริหาร

ราชการจังหวัด ส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย ผูด�าเนินรายการ

 ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย

โดย นายศภุชยั เอีย่มสวุรรณ ผูอ�านวยการ

ส�านักพัฒนาและส งเสริมการบริหาร

ราชการจังหวัด ไดชี้แจงกรอบแนวทางใน

การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับ

พื้นที่ ดังนี้

 1. ที่มาและความส�าคัญของการ

เชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับ

พื้นที่

    1.1 หลกัการส�าคญัตามกฎหมาย

  1) หลักความสอดคลอง

เชื่อมโยง คือ ใหจังหวัดและกลุมจังหวัด 

เปนหนวยประสาน นโยบายรัฐบาลกับ

ความตองการของประชาชน และเชือ่มตอ

3 ปจจุบันด�ารงต�าแหนงผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ
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กบัศกัยภาพของประชาชน ความพรอมของ

ภาครฐั ภาคธรุกจิเอกชน และความสอดคลอง

กบัยทุธศาสตรของพืน้ทีข่ึน้มาใหได ดงันัน้

แผนความตองการของชมุชน กต็องเขามา

เชื่อมโยง เขามาเปน  Input 

  2) หลกัการมสีวนรวมของ

ทกุภาคสวน โดยผูวาราชการจงัหวดัจะตอง

เปนผูประสาน และสรางการมีสวนรวม 

ในการก�าหนดยุทธศาสตร การก�าหนด

วิสัยทัศน การจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด

และกลุมจงัหวดั เพือ่ใหเกดิความเหน็พอง

ต องกันในยุทธศาสตร   จั งหวัดและ

กลุมจังหวัด  

  3) หลกัการบรูณาการ เนน

การบรูณาการ ตัง้แตกระบวนการวางแผน 

การก�าหนดวสิยัทศัน ยทุธศาสตรการบรหิาร

ตามแผน และยุทธศาสตร   รวมถึ ง

การบรูณาการระหวางแผนงาน การบรูณาการ

งบลงทุนของภาคเอกชน ทองถิ่น และ

ทุกภาคสวนใหสอดคลองซึ่งกันและกัน
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    1.2 แผนในระดบัพืน้ทีใ่นปจจบุนั

มคีวามแตกตาง และหลากหลายประกอบดวย

       1) แผนชุมชน

       2) แผนพฒันาหมูบาน ของ

กม. (คณะกรรมการหมูบาน)

        3) แผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

        4) แผนพฒันาในระดบัอ�าเภอ

       5) แผนพัฒนาจังหวัด

       6) แผนพัฒนากลุมจังหวัด

       7) แผนงาน/โครงการเฉพาะ

ของสวนราชการตางๆ 

 2. แนวทางการเชื่อมโยง และ

บรูณาการแผนในระดับพื้นที่ ซึ่งกระทรวง

มหาดไทย โดยส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย กรมการปกครอง กรมการ

พฒันาชมุชน และกรมสงเสรมิการปกครอง

ทองถิ่น ไดก�าหนดแนวทางการบูรณาการ 

และการเชื่อมโยงแผนพัฒนาในระดับ

พื้นที่ โดยมีล�าดับขั้นตอน และชวงระยะ

เวลาด�าเนินการ ซึ่งไดกลาวแลว           

 3. ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ

    3.1 ควรเน นเรื่องการสร าง

ความเขมแข็งของกระบวนการชุมชนผาน

แผนชุมชน  

    3.2 แนวทางในการท�างานควร

มีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน
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ที่เกี่ยวของอยางใกลชิด เพื่อท�าใหเกิด

การเชื่อมโยงอยางชัดเจน และไมซ�้าซอน

    3.3 ในอนาคตอาจออกเปน

ระเบียบ คูมือหรือแนวทางปฏิบัติในการ

เชือ่มโยงและบรูณาการแผนในระดบัพืน้ที่

 กรมการปกครอง โดย นายกองเอก

วิลาศ รุจิ วัฒนพงศ   รองอธิบดีกรม

การปกครอง ไดเนนถึงบทบาทของคณะ

กรรมการหมูบาน (กม.) และแผนพัฒนา

อ�าเภอ ดงันี้  

 1. บทบาทของคณะกรรมการ

หมูบาน (กม.) กม. ถือเปนหนวยงานหลัก

ในการจดัท�าแผนชมุชน/หมูบาน ตาม พ.ร.บ.

ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2475 และ

ที่แกไขเพิ่มเติม และสามารถด�าเนินการ

สนับสนุนการจัดท�าแผนชุมชน/หมูบาน 

รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย

พบวา แผนชุมชนเขาไปอยูในแผนพัฒนา

ทองถิ่นประมาณรอยละ 70 

 2. แผนพัฒนาอ�าเภอเปนแผนที่

รวบรวมปญหาและความตองการของ

พื้นที่ในระดับอ�าเภอ แลวน�ามาจัดล�าดับ

ความส�าคญั เพือ่น�าเสนอตอคณะกรรมการ

บริ ห า ร งานอ� า เภอ (ก .บ . อ . )  และ

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ

บูรณาการ (ก.บ.จ.) ทั้งนี้ มีความเห็นวา

เพื่ อ ให  แผนพัฒนาอ� า เภอสามารถ

ขับเคลื่อนได เห็นควรใหความส�าคัญกับ

การจัดสรรงบประมาณที่เสนอขอโดย

ผานแผนอ�าเภอดวย หรือจัดสัดสวน

งบประมาณมาใหแผนพัฒนาอ�าเภอเพื่อ

มาด�าเนินการในระดับพื้นที่ตอไป

 3. ปญหาทีพ่บ คอืเรือ่งความซ�า้ซอน

ของการจัดท�าเวทีประชาคมหมูบานของ

สวนราชการตางๆ ที่ลงมาด�าเนินการใน

ชุมชน จึงควรมีการบูรณาการรวมกัน

 4. ขอสงัเกต/ขอเสนอแนะ วธิกีาร

คดัเลอืกโครงการ การบรรจโุครงการเขามา

อยูในแผน ยงัเปนดลุพนิจิของ ก.บ.อ. และ

ก.บ.จ. ดังนั้น การท�างานในระดับอ�าเภอ

จงึมกีลไกทีส่�าคญั คอื ชดุปฏบิตักิารประจ�า

ต�าบล ที่จะเขาไปพูดคุยกันในกลุมยอย

โดยเชญิ ผูแทนทีเ่กีย่วของเขามารวมหารอื

เพือ่จดัล�าดบัความส�าคญัของโครงการ กอน

จะรวบรวมเปนแผนในระดับอ�าเภอตอไป

 ก รมกา รพัฒนาชุ ม ชน  โ ดย 

นายนิสิต จันทรสมวงศ รองอธิบดีกรม

การพฒันาชมุชน ไดเนนถงึเรือ่ง แผนชมุชน ดงันี้

 1. ขอใหทุกหนวยที่เกี่ยวของมี

ความเชื่อมั่นในการน�าแผนชุมชนไปใช

เชื่อมโยง และจัดท�าแผนในล�าดับตางๆ
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โดยกรมการพัฒนาชุมชนไดมีการอบรม

วิทยากรกระบวนการ 10,500 คนตอป ใน

การสนบัสนนุกระบวนการจดัท�าแผนชมุชน

โดยจะขอใหเขาไปมีสวนรวมกับ กม. ใน

การจัดท�าแผนชุมชนดังกลาว

 2. ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ

    2.1 ขอใหใชแผนชุมชน แม

รูปแบบจะแตกตางกัน

    2.2 การจัดล�าดับความส�าคัญ

ของแผนชุมชน

    2.3 ระดบัจงัหวดัจะตองพจิารณา

โครงการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(อปท.) จะมีสวนใดที่จะเสริมจุดออน

    2.4 น�าโครงการมาทาบกับ

ยทุธศาสตรจงัหวดั (Re - check) ตรวจสอบ

วาสอดคลองกบัยทุธศาสตรจงัหวดัหรอืไม

    2.5 ความซ�้ าซ อนของคณะ

กรรมการตางๆ ควรจัดระบบ

    2.6 ขอความรวมมอื กรมสงเสรมิ

การปกครองทองถิน่ (สถ.) ในการสนบัสนนุ

การจัดท�าแผนชุมชน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

โดย นายกฤษดา สมประสงค หัวหนา

ฝายสงเสรมิการมสีวนรวมและพฒันาชมุชน

ส�านกัสงเสรมิการมสีวนรวมและพฒันาชมุชน

 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จะตองจัดประชาคมเพื่อน�ามาจัดท�าแผน

พฒันาทองถิน่ตามทีก่ฎหมายก�าหนด ดงันัน้

เพื่อเปนการบูรณาการท�างานรวมกับ 

กม.ในการจัดท�าแผนชุมชนจึงไดเสนอให

มกีารจดัเวทปีระชาคมเปนเวทเีดยีวรวมกนั

โดยทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ

เปนผูสนบัสนนุการจดัเวทปีระชาคม ซึง่เปน

ชองทางที่ส�าคัญในการรวบรวมปญหา

และความตองการของชุมชน มาจัดท�า

เปนแผนชุมชน เพื่อใชเปนฐานในการจัด

ท�าแผนในระดับตางๆ ตอไป

 2. เห็นควรใชกลไกในระดับพื้นที่

ในการท�างาน ทั้งคณะกรรมการหมูบาน 

และศูนย ประสานงานองคการชุมชน

ต�าบล ซึง่มหีนาทีบ่รูณาการแผนชมุชนต�าบล

รวมกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่ รวมทัง้

เปดโอกาสใหประชาชนไดรวมคิด รวมท�า  

 3. ควรมีการพัฒนาความรู  ให 

กบั กม. โดยเฉพาะ อบจ. ในการเขามาพฒันา

ผูน�าหมูบานและผูน�าชมุชน เพือ่เกดิการพฒันา

อยางยั่งยืนตอไป  
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      ทบาทของผูวาราชการจังหวัด
ภายใตการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด

แบบบูรณาการ

ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ1

      ทบาทของผูวาราชการจังหวัด
ภายใตการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด
บ

 ในการศึกษาเรื่องบทบาทของ

ผูวาราชการจังหวัดภายใตการบริหารงาน

จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ มี

กรอบการศึกษา ดังนี้คือ

 วตัถปุระสงค์ เพือ่ศกึษาพฒันาการ

ของระบบการบริหารงานจังหวัดแบบ

บรูณาการเพือ่ตดิตาม และศกึษาผลกระทบ

ที่มีตอการบริหารราชการสวนภูมิภาค

 ขอบเขตการศกึษา ศกึษาภาพรวม

การปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐและ

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และ

กฎหมายทีเ่กีย่วของ ตลอดจนบทบาทของ

ผูวาราชการจังหวัดในการบริหารราชการ

สวนภูมิภาค

ประเด็นการน�าเสนอ ประกอบดวย

 1. ระบบการบริหารราชการสวน

ภูมิภาคที่ผานมา

 2. แนวความคิดและการบริหาร

งานจังหวัดแบบบูรณาการ

 3. ขอเสนอเพื่อการพิจารณา

1 ผูอ�านวยการส�านักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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       ระบบการบริหารราชการส วน

ภูมิภาคที่ผานมา 

  จากโครงสรางการบริหารราชการ

แผนดินที่ก�าหนดไว 3 สวน ประกอบดวย 

ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหาร

สวนภมูภิาค และราชการบรหิารสวนทองถิน่

 ในอดีตที่ผานมา ในการบริหาร

ราชการสวนภูมิภาค พบวา มีปญหาใน

การบริหารงานจังหวัดโดยรวม กลาวคือ

การบรหิารงานยงัขาดเอกภาพ การบรหิารงาน

ของแตละหนวยงานในจังหวัดเปนไปใน

ลักษณะ “ตางคน ตางท�า” ท�าใหสงผล

ตอประสิทธิภาพการบริหารงาน และการ

พัฒนาแกไขปญหาในพื้นที่

 แนวความคิดและการบริหารงาน

จังหวัดแบบบูรณาการ

 จากสภาพปญหาดงักลาวไดน�ามาสู

การจัดระบบการบริหารงานจังหวัดแบบ

บูรณาการ โดยมีล�าดับขั้นตอน ดังนี้

     ก� าหนดให มี การทดลองการ

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการใน

ป 2544 และขยายผลการด�าเนินการ

โดยมีจุดเริ่มต นความคิดที่ให จังหวัด

เปนเสมือนหนวยบริหารเชิงยุทธศาสตร 

โดยใหผู วาราชการจังหวัดเปนผูบริหาร

สูงสุดในจังหวัด เพื่อใหจังหวัดสามารถ

บริหารงาน และพัฒนาจังหวัดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยตอบสนองตอปญหา 

และความตองการของประชาชน ทั้งนี้
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การท� างานยึดหลัก การบู รณาการ

การท�างานของทุกภาคสวน โดยมีทิศทาง

และเปาหมายในการท�างานรวมกัน

 ในการทดลองการบริหารงาน

จังหวัดแบบบูรณาการในป 2544 ไดเลือก

จังหวัดทดลอง 5 จังหวัด คือ จังหวัด

ศรีษะเกษ ชัยนาท ล�าปาง ภูเก็ต และ

นราธิวาส เพื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดที่ใช

รปูแบบการบรหิารงานจงัหวดัเดมิ 5 จงัหวดั

คือ จังหวัดสุรินทร อางทอง พิษณุโลก 

พังงา และ ปตตานี ตามล�าดับ  ใชระยะ

เวลาการทดลอง 1 ป โดยประเมินผล

ดานประสิทธิภาพการบริหารงาน และ

ความพึงพอใจของประชาชน ซึ่งผลการ

ประเมินปรากฏวา จังหวัดที่ทดลองใช

ระบบการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ 

โดยรวม มีประสิทธิภาพการบริหารงาน

และประชาชนมีความพึงพอใจสูงกวา

 รฐับาลจงึไดขยายผลการด�าเนนิงาน

ในระบบการบรหิารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ

ทัง้ 75 จงัหวดั  ตัง้แตวนัที ่1 ตลุาคม 2546

 อยางไรกต็ามในการศกึษาประเมนิ

ในชวงการทดลองแมจะพบวาผูวาราชการ

จงัหวดัไดปรบัเปลีย่นบทบาท เปนนกับรหิาร

เชงิยทุธศาสตร และใชระบบการบรูณาการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ แตยังพบวายังมี

ปญหาในเรื่อง การมอบอ�านาจใหแกผูวา

ราชการจังหวัดในประเด็นขาดการมอบ

อ�านาจใหผูวาราชการจังหวัดอยางจริงจัง

และระบบงบประมาณของแตละหนวยงาน

ที่จังหวัดไดรับไมพรอมกัน ท�าใหเปน

อุปสรรคในการบูรณาการ

 จากการขยายผลการบริหารงาน

จังหวัดแบบบูรณาการในทุกจังหวัดใน

ชวงป 2546 - 2550 พบวาจากการปฏิรูป

ระบบราชการ ท�าใหมกีารปรบัยบุหนวยงาน

สวนภมูภิาคบางหนวยในระดบัจงัหวดัและ

อ�าเภอ หรือปรับเปลี่ยนไปเปนหนวยงาน

สวนกลางประกอบกับป ญหาในเรื่อง

การมอบอ�านาจ และปญหาดานระบบ

งบประมาณท�าใหจงัหวดัไมสามารถขบัเคลือ่น

การบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

เทาที่ควร

 ส�าหรับการบริหารงานจังหวัด

แบบบูรณาการในป 2551 จนถึงปจจุบันที่

ไดมีการออกกฎหมายที่ส�าคัญที่มีผลตอ

การบริหารงานจังหวัดกลาวคือ จาก

รั ฐธรรมนูญแห  งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2550 ไดก�าหนดใหจงัหวดัมแีผน และ

งบประมาณเพื่ อพัฒนาจั งหวัด เพื่ อ

ประโยชนของประชาชนในพื้นที่ และมี

การแกไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
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ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ก�าหนดให

จังหวัดและกลุมจังหวัดสามารถตั้งค�าขอ

งบประมาณได ทั้งนี้ ใหจัดท�าแผนพัฒนา

จังหวัดให สอดคล องกับทิศทางการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ

และความตองการของประชาชนในทองถิน่

ในจงัหวดั โดยมกีารออกพระราชกฤษฎกีา

วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุ ม

จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ก�าหนด

หลักเกณฑและวิธีการในการจัดท�าแผน

และการขอตั้ ง งบประมาณพระราช

กฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัด

และกลุมจงัหวดัแบบบรูณาการ พ.ศ. 2551

  ส วนสาระส�าคัญของพระราช

กฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัด

และกลุมจงัหวดัแบบบรูณาการ พ.ศ. 2551

ใหความส�าคญัในเรือ่งของความสอดคลอง

และความเชื่อมโยงในการพัฒนาจังหวัด

และกลุ มจังหวัด กับทิศทางการพัฒนา

ระดับชาติ และปญหาความตองการ  

ของประชาชน และการบูรณาการการมี

สวนรวมของทุกภาคสวน

 นอกจากนี้ยังไดก�าหนดหลักการ

บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ

บูรณาการ โดยใหบริหารงานใหเปนไป

ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 

การสงเสรมิการมสีวนรวมของทกุภาคสวน

การกระจายอ�านาจการตัดสินใจลงไปสู

ผู ปฎิบัติ และยึดหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี

 ส�าหรับการจัดตั้งกลุมจังหวัดได

ก�าหนดกลุมจังหวัดเปน 18 กลุมจังหวัด 

โดยเปนการรวมจังหวัดใกลเคียง ที่มี

ความเชือ่มโยงทางเศรษฐกจิ และภมูสิงัคม

เพื่อการเสริมสรางศักยภาพในการพัฒนา

รวมกันจึงเปนการรวมกัน เพื่อขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรการพัฒนารวมกันเทานั้น 

มิใชการรวมตัวกันในทางการปกครอง

 และเพือ่ตดิตามผลการด�าเนนิงาน

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ใน

การศึกษาไดตรวจเยี่ยมและรับฟงความ

คดิเหน็จากหนวยงานทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน

องค  กรปกครองส  วนท  องถิ่ น  และ

ประชาชนในพื้นที่ กรณีศึกษาจังหวัด

เชียงใหม ล�าพูน และล�าปาง ไดรับทราบ

วาในปจจุบันการบริหารงานจังหวัดยังคง

มีปญหาในเรื่อง การบริการประชาชนใน

พื้นที่ การขาดอัตราก�าลังที่เพียงพอตอ

การปฏบิตังิาน ปญหาการขาดเอกภาพและ

การมอบอ�านาจใหแก ผูวาราชการจังหวัด

ในการบรหิารงาน การแกไขปญหาบางเรือ่ง 

จงัหวดัไมมอี�านาจในการตดัสนิใจ
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 ทายที่สุดนี้ การบริหารงานแบบ

บรูณาการทีม่เีอกภาพรวมกนั และกระบวนการ

มีส วนรวมของภาคีการพัฒนาจากทุก

ภาคสวนถือเปนหัวใจส�าคัญที่จะท�าให

เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 

Development) และสรางใหเกดิความรูสกึ

เปนเจาของ (Sense of Belonging) ซึ่ง

จะสงผลตอการขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ

ไดอยางเปนรปูธรรมและสอดคลองตอศกัยภาพ

และสภาพปญหาของพื้นที่ โดยอาศัย

การท�างานอยางเปนระบบ ผานการวาง

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ชัดเจน และมี

โครงสรางและระบบการท�างานที่รองรับ

อยางมีประสิทธิภาพ เชื่อเปนอยางยิ่งวา

จะน�าไปสูเปาหมายของการพัฒนา และ

ยกระดบัคณุภาพชวีติของพีน่องประชาชน

ในทองถิ่นใหดียิ่งขึ้น และน�าพาประเทศ

สูความมั่งคั่งและมั่นคงตอไป

ก
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      รอบความรวมมือ และกลไกการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัดดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระหวาง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

บังอร พิทักษ์จ�านงค์1

      รอบความรวมมือ และกลไกการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัดดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ก

ความเปนมา

 ก า รพัฒน าป ร ะ เ ทศ โ ด ย ใ ช 

องคความรูเปนตัวขับเคลื่อนใหสามารถ

สรางสรรคนวัตกรรมของผลิตภัณฑ และ

บริการที่ตรงกับความตองการของตลาด

ทัง้ในประเทศ และตางประเทศ กอใหเกดิ

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งระดับ

ชมุชน ภาคอตุสาหกรรม และระดบัประเทศ

สรางความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศอยางยั่งยืน ดังนั้น การผลักดัน

งานดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

ระดับประเทศ ใหมีความสอดคลองและ

เปนแนวทางเดียวกัน เกิดการท�างานเชิง

บูรณาการเชื่อมโยงทั้งระดับนโยบาย และ

ระดับปฏิบัติการ จ�า เป นต องมีผู น� า

วทิยาศาสตรในระดบัจงัหวดั เพือ่เปนกลไก

ประสานเชื่อมโยงหนวยงานดานนโยบาย

วทิยาศาสตร และเทคโนโลยกีบัหนวยงาน

ระดบัปฏบิตักิาร เรยีกวา ผูบรหิารวทิยาศาสตร

จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science 

1 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ช�านาญการ ส�านักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด 
  ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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Officer : PCSO)

 กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดมีการ

ลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

“การพัฒนาจังหวัดดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

  ทั้งนี้ การจัดท�าบันทึกขอตกลง

ดงักลาว รฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย

รฐัมนตรวีาการกระทรวงวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยี รวมเปนสักขีพยานการลงนาม

ความรวมมอื ระหวางกระทรวงวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยีกับกระทรวงมหาดไทย ใน

การด�าเนินงาน “การพัฒนาจังหวัดดวย

วทิยาศาสตร และเทคโนโลย”ี  ซึง่รวมลงนาม

ขอตกลง โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย 

และปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 

โดยมีวัตถุประสงค และขอบเขตความ

รวมมือในบันทึกขอตกลง ดังนี้

วัตถุประสงค์

 กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง

วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีตกลงรวมมอืกนั

ด�าเนนิงาน การพฒันาจงัหวดัดวยวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อน�า

วทิยาศาสตร และเทคโนโลยไีปพฒันาจงัหวดั

เ พื่ อ ย ก ระดับชีวิตความเปนอยู ใหกับ

ประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ
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ขอบเขตความรวมมือ

คณะกรรมการรวม

 คณะกรรมการรวมทั้งสองฝายตกลงรวมกันแตงตั้งคณะกรรมการ

ขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีองคประกอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

และกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบรวมกัน เพื่อใหคณะกรรมการท�าหนาที่วาง

แนวทางปฏิบัติ แผนปฏิบัติการ และก�ากับการด�าเนินงานใหเกิดผลในทาง

ปฏิบัติ ติดตามและทบทวนการด�าเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ

บันทึกขอตกลงนี้ และใหเหมาะสมกับสถานการณ

กระทรวงมหาดไทย หนวยงานกลาง
สศช.

ส�านักงบประมาณ

กระทรวง
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กรอบแนวคิดการพัฒนาจังหวัดด วย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 โดยที่กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีเปนแหลงรวมขอมลู องคความรู 

และทรพัยากรบคุคลทางดานวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยทีีส่�าคญัของประเทศ มบีทบาท

และหนาทีห่ลกัในการสรางความตระหนกั

ทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

รวมถึงสงเสริม และสนับสนุนการวิจัย

พฒันาเทคโนโลย ีและนวตักรรม สนบัสนนุ
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บุคลากรดานการวิจัย การพัฒนาดาน

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี การจัดท�า

โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี สนับสนุนใหน�าองคความรูไป

ใชประโยชนกับประชาชนในพื้นที่ตางๆ 

ทั่วประเทศ เปนตน

 กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปนหนวย

งานหลักของประเทศ มีบทบาทและ

ภารกิจชวยเหลือประชาชนในดานการ

อ�านวยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพยสิน การพัฒนาอาชีพ และฐานะ

ความเปนอยู การพฒันาจติใจใหอยูรวมกนั

ไดดวยความสขุ และความสามคัค ีปรองดอง

และการใหการศึกษาเพื่อสรางอนาคตที่

แจมใส และเปนเจาภาพหลกัในการบรูณาการ

การบริหารจัดการ ในสวนภูมิภาค

บทบาทกระทรวงมหาดไทย 
 1. มอบหมายรองผูวาราชการจงัหวดั

ทีร่บัผดิชอบงานดานยทุธศาสตรการพฒันา

จังหวัด เปนผูบริหารวิทยาศาสตรจังหวัด

ระดบัสงู (Provincial Chief Science Officer

: PCSO)

 2. ประสาน ก� ากับ ดู แลและ

ติดตามงาน/แผนงานบูรณาการ ดาน

วทิยาศาสตร และเทคโนโลย ีของแตละจงัหวดั

 3. ด�าเนินการเชื่อมโยงหนวยงาน

ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีระดับ

กระทรวงกับระดับจังหวัด เพื่อผลักดัน

นโยบายสู การปฏิบัติ อันจะสงผลให

การน�าวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีไป

ผลักดันงานพัฒนาจังหวัดได อย างมี

ประสิทธิภาพ

บทบาทกระทรวงวิทยาศาสตร์

 1. มอบหมายสถาบันการศึกษา

ที่ท�าหนาที่เปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย

ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ท�าหนาที่สนับสนุนงานดานวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีของจังหวัด และประสาน

การด�าเนนิงานรวมกบัผูบรหิารวทิยาศาสตร

จังหวัดระดับสูง

 2. ด�าเนินการจัดกิจกรรมดาน

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (วิจัย และ

พฒันาถายทอดเทคโนโลย ีเผยแพรความรู

ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี) เพื่อ

ตอบสนองความตองการของประชาชน 

และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

 3. ประสาน ก�ากบัดแูลและตดิตาม

การด�าเนินงานตามแผนบูรณาการดาน

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

บทบาทผูบริหารวิทยาศาสตร์จังหวัด

32 วารสารดํารงราชานุภาพ

3.indd   32 12/9/2553   17:34:21



ระดับสูง

 1. ประสานความรวมมือระหวาง

จังหวัดกับกระทรวงวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี ผ านหนวยงานเครือข าย

กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนพืน้ที่

 2. ริเริ่มและผลักดันใหมีโครงการ

ในการน�าวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม (วทน.) ไปใชพัฒนาจังหวัด

ตามแผนพัฒนาจังหวัด

 3. สนบัสนนุการน�าองคความรูทาง

วทน. ไปพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค กลุมจังหวัด 

จังหวัด และทองถิ่น สูการปฏิบัติ

 4. สงเสรมิการประชาสมัพนัธ และ

เผยแพรกิจกรรม/ผลงาน ความรวมมือ

ระหวางจังหวัดกับกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ีรวมทัง้ใชขอมลูสารสนเทศ

แบบบรูณาการ ระหวางกระทรวงวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี กับกระทรวงมหาดไทย 

เพือ่วางแผนพฒันาจงัหวดัดวยวทิยาศาสตร

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 5. ก�ากับ ดูแล และติดตามงาน

โครงการดาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรม ของจังหวัด

การบูรณาการงานดานวิทยาศาสตร ์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) กับ

จังหวัด/กลุมจังหวัด

 การบูรณาการงานดาน วทน. กับ

จังหวัด/กลุ มจังหวัด : สรางงาน สราง

คุณภาพชีวิตดวย วทน. ซึ่งกลไกดังกลาว 

ถือเปนกลไกส�าคัญของการจัดประชุมเชิง

ปฏบิตักิารฯ ครัง้นี ้โดย กระทรวงวทิยาศาสตร

และเทคโนโลย ีไดเริม่ด�าเนนิงานบรูณาการ

งานดาน วทน. กับจังหวัด/กลุมจังหวัด

มาตั้งแตป พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน โดย

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2547 – 2550) สามารถ

รวบรวมความต องการของจังหวัดที่

ตองการใหกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีสนบัสนนุ รวมทัง้สิน้ 445 เรือ่ง

ใน 4 ดาน ไดแก การพัฒนาสินคาเกษตร 

อุตสาหกรรม และการทดสอบ สอบเทียบ

การแปรรปูสนิคา พฒันาผลติภณัฑชมุชน

และทองถิน่ (OTOP) การพฒันาระบบนเิวศ

และการทองเที่ยว และการสรางเครือขาย

องคความรู ด าน วทน. และในชวงป

งบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2552 สามารถ

รวบรวมขอเสนอ/ความตองการของ

จังหวัด/กลุมจังหวัด ไดจ�านวน 170 เรื่อง 

และ 125 เรื่อง ตามล�าดับใน องคความรู

3 ดาน ไดแก การพัฒนาสินคาเกษตร 

อุตสาหกรรมและการทดสอบ สอบเทียบ 
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การแปรรปูสนิคา พฒันาผลติภณัฑชมุชน

และทองถิ่น (OTOP) และการพัฒนา

แหลงเรยีนรู และการจดัการความรู  ดาน วทน.

ทั้งนี้ การตอบสนองความตองการของ

จังหวัด สวนใหญจะเปนการถายทอด

เทคโนโลย ีพฒันาผลติภณัฑและบรรจภุณัฑ

รวมทั้งการพัฒนาแหลงเรียนรูของชุมชน 

ดังตัวอยางตอไปนี้

 • การสรางงานและการสรางเงิน

 1. การถายทอดเทคโนโลยีดาน

อาหารสัตว “การใชโปรตีนกอนทดแทน

อาหารขน ในฝูงโคนม จังหวัดเชียงใหม  

จังหวัดล�าปาง

 2. การถายทอดเทคโนโลยกีารผลติ

มะมวงเขยีวมรกตเพือ่การคา จงัหวดัล�าพนู

 3. การท�าไอศกรีมขาวกลองงอก

ถั่วเหลือง ฟกทอง และน�้านมโค จังหวัด

ล�าปาง

 4. การผลิตปุ ยหมักชีวภาพเพื่อ

การเกษตร จังหวัดแมฮองสอน

 5. หมูบานวานลิลา จงัหวดัเชยีงใหม

 6. การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อ

เพิม่ปรมิาณ และคณุภาพน�า้ผึง้ และนมผึง้

เพื่อการสงออก จังหวัดล�าพูน

 7. การถายทอดเทคโนโลยีการท�า

ชาเขียวจากผักเซียงดา จังหวัดล�าปาง

 8. การเพาะเลี้ยงไส  เดือนเพื่อ

อุตสาหกรรม และการผลิตปุ  ยหมัก

จังหวัดเชียงใหม

 9. การรีไซเคิลล�าไยอบแหง ดวย

เครื่องจักรอัดแทงชีวมวล จังหวัดล�าพูน

 • การสรางคุณภาพชีวิต

 1. การผลิตแกสชีวภาพเปนแหลง

พลังงานทดแทน เพื่อแสงสว าง และ

ความรอนของครัวเรือนในชุมชน อ�าเภอ

ดอยสะเก็ด อ�าเภอเชียงดาว อ�าเภอ

สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม และ จังหวัด

ล�าปาง

 2. การถายทอดเทคโนโลยีการท�า

ลกูประคบสมนุไพร เพือ่เสรมิสรางสขุภาพ

จังหวัดล�าปาง

 3. กิจกรรมการใหบริการดานค�า

ปรึกษา “คลินิกเทคโนโลยี ปุย ดิน แกส

ชีวภาพ เพื่อพลังงานทดแทนเครื่องจักร

ขนาดเลก็ และการจดัการขยะระดบัชมุชน

จังหวัดล�าพูน จังหวัดเชียงใหม จังหวัด

แมฮองสอน

 4. การผลติสารกรองสนมิเหลก็ในน�า้

และผลิตเครื่องกรองน�้า เพื่อการอุปโภค

และบริโภค จังหวัดล�าปาง จังหวัดล�าพูน 

จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน
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การด�าเนินงานบูรณาการงานดานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในระดับจังหวัด/กลุมจังหวัด

กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ดวย วทน.

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

 
คณะท�างาน
กลุมภารกิจ
ดานสังคม

คณะท�างาน
กลุมภารกิจ
ดานเศรษฐกิจ

คณะท�างาน
กลุมภารกิจ
ดานเศรษฐกิจ

คณะท�างาน
กลุมภารกิจ
ดานเศรษฐกิจ

คณะท�างาน
พัฒนาจังหวัด
ดาน วทน.

แหลงขอมูล
- หนวยงานในสังกัด วท.
- เครอืขายภมูภิาคของหนวยงาน
  ในสังกัด วท.  
- คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย
- ภาคเอกชนที่มีความรวมมือกับ วท.

ผูใหบริการ
- หนวยงานในสังกัด วท.
- เครือขายภูมิภาคของหนวยงานในสังกัด วท.
- คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย

กลุมเปาหมาย/ผูรับบริการ
(กลุมจังหวัด/จังหวัด)

- หนวยงานในจังหวัด ภาครัฐ/เอกชน
- องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
   (อบต., เทศบาล, อบจ.)
- ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม
- เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร
- วิสาหกิจชุมชน/ชุมชน
- OTOP, SMEs 
- ประชาชนผูสนใจทั่วไป
- นักเรียน, นักศึกษา, ครู/อาจารย์

โครงการ/กิจกรรม
บูรณาการ รวม วท.    

กับจังหวัด

- จังหวัด/องคกรปกครอง
   สวนทองถิ่นสมทบบางสวน
   หรือทั้งหมด
- วท. สนับสนุนบางสวน
   หรือทั้งหมด
- ผูรับบริการสมทบบางสวน 
  หรือทั้งหมด

- ขอมูลและความรูทาง วทน. และ     
  ศนูยความรูวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
- การใหค�าปรึกษาทางเทคนิค วทน.
- การใหบริการ วิเคราะห ทดสอบ
  สอบเทียบ
- การวิจัยและพัฒนาตอยอดทาง วทน.
- การถายทอดเทคโนโลยี/ฝกอบรม
- การจับคู (Matching) ระหวางผูรับ
  บริการกับเจาของเทคโนโลยี
- การเชาพื้นที่เพื่อการท�าวิจัยและ
  พัฒนา
- การบมเพาะธุรกิจ
- การสรางความรูความเขาใจและ
   เผยแพรความรูทางวิทยาศาสตร

- หนวยงานในสังกัด วท.
- ติดตอโดยตรงที่ศูนยบริการ
  รวม วท. โทรศัพท1313
- เครือขายภูมิภาคของ
  หนวยงานในสังกัด วท.
- คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย
- http://www.most.go.th
- ทางโทรศัพท : 0-2354-4466
- ทางโทรสาร : 0-2354-3763

แหลงงบประมาณ

ประเดน็การใหบรกิาร

ชองทางในการ
ขอรับบริการ/ใหบริการ
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คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน

จังหวัด และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

มีหนาที่

 ก�าหนดกรอบนโยบาย และวางระบบ

ในการบรหิารงานจงัหวดั และกลุมจงัหวดั

แบบบูรณาการ เพื่อใหจังหวัด และกลุม

จังหวัดสามารถบริหารงาน แกไขปญหา

รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ในเขตจังหวัด และ

กลุมจงัหวดั ไดอยางมปีระสทิธภิาพ ตลอดจน

ตอบสนองความตองการของประชาชนให

ไดรบัประโยชนสงูสดุ และก�าหนดนโยบาย

หลักเกณฑ รวมทั้งวิธีการในการจัดท�า

แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันากลุมจงัหวดั

แผนปฏิบัติราชการประจ�าปของจังหวัด 

และแผนปฏิบัติราชการประจ�าปของกลุม

จงัหวดั การจดัท�า และบรหิารงบประมาณ

จังหวัด/กลุมจังหวัด พิจารณา กลั่นกรอง 

รวมทัง้ใหความเหน็ชอบแผนพฒันาจงัหวดั

แผนพฒันากลุมจงัหวดั แผนปฏบิตัริาชการ

ประจ�าปของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ

ประจ�าป ของกลุ มจังหวัด และค�าขอ

งบประมาณของจังหวัด/กลุ มจังหวัด 

ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

และน�าเสนอตอคณะรัฐมนตรี

 • โดยสรุป กลไกการน� า ง าน

ด านวิทยาศาสตร   เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม ลงสู พื้นที่ชุมชน แม จะมี

ความแตกตางกนัในเรือ่งวตัถปุระสงค และ

กระบวนการด�าเนินงาน แตอยูบนพื้นฐาน

ที่เหมือนในเรื่องเปาหมายการท�างาน คือ 

การน�าวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม ไปสรางงาน สรางเงิน และ

สร างคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

จังหวัด/กลุมจังหวัด ทองถิ่น ชุมชน และ

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมเศรษฐกิจ

ฐานความรู เพื่อน�าไปสูการสรางความ

สามารถในการแขงขันของประเทศอยาง

ยั่งยืน

 

  

 

          

แ
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     นวทางการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
กับแผนพัฒนาจังหวัด

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

     นวทางการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น     นวทางการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นแ
 เปนที่รับทราบโดยทั่วไปแลววา 

รัฐจะตองใหความเปนอิสระ แกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ตามหลัก

แหงการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ

ของประชาชนในทองถิ่น แตทั้งนี้ ก็มิได

หมายความวา อปท.จะด�าเนินกิจการได

อยางอิสระเต็มตัว เนื่องจากรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

ก�าหนดให อปท. ยอมมีอ�านาจหนาที่

โดยทั่วไปในการดูแล และจัดท�าบริการ

สาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชน

ในทองถิ่น และยอมมีความเปนอิสระ

ในการก�าหนดนโยบาย การบรหิาร การจดับรกิาร

สาธารณะ การบริหารงานบุคคลการเงิน

และการคลัง และมีอ�านาจหนาที่ของ

ตนเองโดยเฉพาะ โดยค�านงึถงึความสอดคลอง

กับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศ

เปนสวนรวมดวย จึงแสดงใหเห็นว า

การจัดท�าแผนพัฒนาท องถิ่นซึ่ ง เป น

เครื่องมือในการก�าหนดทิศทางการ

พัฒนาของ อปท. ตองขึ้นกับปจจัยหลัก 

3 ประการ ประกอบดวย 

 1) ทศิทางการพฒันาระดบัจงัหวดั

 2) นโยบายของ อปท. และ 

 3) ปญหาความตองการของประชาชน

ในทองถิน่ โดยในบทความนี ้จะแสดงใหเหน็
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ถึงปจจัยที่ 1) ทิศทางการพัฒนาระดับ

จังหวัดกอน

  ทิศทางการพัฒนาระดับจังหวัด  

ตามพระราชกฤษฎี กาว  าด  วยการ

บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ

บูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 6 (2) ได

บัญญัติหลักการบริหารงานจังหวัดและ

กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ ใหค�านึงถึง

หลักการสรางโอกาส และสงเสริมใหเกิด

การมีส วนร วมระหวางภาครัฐ อปท.

ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม

ในจังหวัด เพื่ อ เสริมสร างศักยภาพ

ในการแขงขนั และการแกไขปญหารวมกนั

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งพระราช

กฤษฎีกาดังกลาวยังไดก�าหนดใหมีคณะ

กรรมการระดบัตางๆ ทีม่ผีูแทนของ อปท.

รวมเปนกรรมการ จากหลักการดังกลาว

ท�าใหเกิดการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

กับแผนพัฒนาจังหวัดตั้งแตการประสาน

ระดับนโยบาย การประสานระดับพื้นที่ 

และการประสานการปฏิบัติ ดังนี้

 1. การประสานระดับนโยบาย  

สามารถแบงไดเปน 2 ระดับ ไดแก

    1.1 ระดบัชาต ิมคีณะกรรมการ

นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุม

จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ซึ่งมี

ผูแทน อปท. รวมเปนกรรมการ ไดแก 

นายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัด

แหงประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาต

เทศบาลแหงประเทศไทย และนายกสมาคม

องคการบรหิารสวนต�าบลแหงประเทศไทย

มีอ�านาจหน าที่การก�าหนดนโยบาย 

หลักเกณฑ และวิธีการในการจัดท�าแผน

พัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ

ประจ�าปของจังหวัด (มาตรา 7(3) และ

มาตรา 8(2) ตามล�าดับ) 

    1.2 ระดบัจงัหวดั มคีณะกรรมการ

บรหิารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ (ก.บ.จ.)

ซึง่มผีูแทนผูบรหิาร อปท. รวมเปนกรรมการ

มีอ�านาจหนาที่จัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด 

(มาตรา 10 (6) และมาตรา 11(2) ตามล�าดบั) 

   นอกจากนี้ เพื่อใหการประสาน

ในระดบันโยบายเกดิการบรูณาการรวมกนั

ยังก�าหนดใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหมี

การประชุมรวมกับหัวหนาสวนราชการ 

ที่มีสถานที่ตั้งท�าการอยู ในจังหวัดหรือ

มเีขตอ�านาจหนาทีใ่นจงัหวดั ไมวาจะเปน

ราชการบริหารสวนภูมิภาค หรือราชการ

บริหารส วนกลาง หัวหน าหน วยงาน

รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ ที่มี

สถานที่ตั้งท�าการอยูในจังหวัด หรือมีเขต

อ�านาจหนาที่ในจังหวัด ผูบริหาร อปท.
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ทัง้หมดในจงัหวดั ผูแทนภาคประชาสงัคม

และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน เพื่อปรึกษา

หารือ และรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

แผนพฒันาจงัหวดัที ่ก.บ.จ.จดัท�า (มาตรา 

19 วรรคหนึง่)

 2. การประสานระดับพื้นที่ 

          พระราชกฤษฎีกาวาดวยการ

บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ

บรูณาการ พ.ศ. 2551 ขอ 19 วรรคสดุทาย

บัญญัติวา “เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ

ประกาศใชแลว การจัดท�าแผนพัฒนา

ของ อปท. และการด�าเนนิการกจิการของ

จงัหวดั  และหนวยงานของรฐัทีเ่กีย่วของตอง

สอดคลองกบัแผนพฒันาจงัหวดัดงักลาว”

ซึง่ ก.น.จ. ไดก�าหนดกรอบนโยบายในการ

จัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด ใหมุงเนนการ

ท�างานแบบเครือขายรวมกันทุกภาคสวน 

โดยค�านึงความพรอมของทุกภาคสวน

ในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ตาม

แผนปฏิบัติราชการประจ�าป ใหสอดคลอง

กับแผนพัฒนาจังหวัดที่ก�าหนดไว และ

ความพรอมของ อปท. ในการด�าเนิน

โครงการพัฒนารวมระหวางจังหวัด หรือ

โครงการพฒันารวมระหวาง อปท.  ดงันัน้

จึงมีผลให อปท.ตองก�าหนดแผนงาน/

โครงการพัฒนา ที่สนับสนุนการจัดท�า

แผนพัฒนาจังหวัด ไว ในแผนปฏิบัติ

ราชการประจ�าปของจังหวัด

  เพือ่ใหเกดิการบรูณาการแผนงาน/

โครงการพฒันา อปท. จะตองใหความรวมมอื

กับการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดและการ

จัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปของ

จังหวัด ตั้งแตการส�ารวจขอมูลปญหา

ความตองการของประชาชน โดย ก.บ.จ. 

ไดก�าหนดใหใชกระบวนการจัดท�าแผน

พัฒนาหมูบาน/แผนชุมชนเปนเครื่องมือ

ในการส�ารวจปญหาความตองการของ

ประชาชน พรอมทั้งให ความรวมมือ

กับการจัดท�า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร

อ�าเภอในการคัดกรองขอมูลจากแผน

พัฒนาหมูบาน/แผนชุมชน ที่สอดคลอง

กับกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

เพื่ อให การสนับสนุนการจัดท�าแผน

พัฒนาจังหวัดและการจัดท�าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ�าป ของจังหวัด รวมทั้ง

ใชเปนขอมูลในการจัดท�าแผนพัฒนาของ 

อปท.ดวย ในการนี้ เพื่อใหการประสาน

แผนในระดับพื้นที่ เป นไปด วยความ

เรียบรอย กระทรวงมหาดไทยไดก�าหนด

แนวทางในจัดท�าแผนพัฒนาของ อปท.

(พ.ศ. 2554 - 2556) ใหมีความเชื่อมโยง
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กับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา

หมู บาน/แผนชุมชน ตามขั้นตอนดังนี้ 

(หนงัสอื มท. ดวนทีส่ดุ ที ่มท 0810.2/ว 224

ลงวันที่ 20 มกราคม 2553)
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 นอกจากนี ้กย็งัไดก�าหนดให อปท.

มกีารประสานแผนระหวางองคการบรหิาร

สวนจังหวัดกับ อปท.ในจังหวัด เพื่อขับ

เคลื่อนแผนงาน/โครงการพัฒนาที่ อปท.

สนับสนุนการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด

และการจดัท�าแผนปฏบิตัริาชการประจ�าป

ของจังหวัดใหเกิดเปนรูปธรรม ซึ่งก�าหนด

ไวในขัน้ตอน ที ่8 - 10 โดยมคีณะกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด 

และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา

ทองถิ่นระดับอ�าเภอ เปนกลไกขับเคลื่อน 
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คณะทํางานฯ ประชุมรวมกับทองถิ่นจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบล

 3 การประสานการปฏิบัติ

        เมื่อแผนปฏิบัติราชการประจ�าป

ของจังหวัดไดรับความเห็นชอบจากคณะ

รัฐมนตรี และประกาศใชแลว อปท.ตอง

น�าโครงการที่ อปท. สนับสนุนการจัดท�า

แผนพัฒนาจังหวัดในแผนปฏิบัติราชการ

ประจ�าปของจังหวัดดังกลาว มาบรรจุไว

ในแผนพัฒนาสามปของ อปท. เพื่อน�า

ไปสูการจัดท�างบประมาณรายจายของ 

อปท.ตอไป

 สรปุ จากทีก่ลาวมาทัง้หมด แสดงให

เห็นว  าการก� าหนดนโยบายทิศทาง

การพัฒนาทองถิ่นที่ดี มิไดเกิดจากความ

ตองการของประชาชนและวิสัยทัศนของ

ผูบริหาร อปท. เพียงดานเดียว แตตอง

พิจารณาวาจุดมุ งหมายของการพัฒนา

ประเทศและจังหวัดจะมุงไปในทิศทางใด

ประกอบดวย เพราะการพัฒนาประเทศก็

เหมือนกับการพายเรือ ซึ่งถาตางคนตาง

พายกวาจะถึงจุดหมายจะตองเสียเวลา

และแรงไปมาก แตถาทกุคนมุงไปทีเ่ปาหมาย

เดียวกันแลว รวมมือกันพาย มีการแบง

หนาที่กันท�า เรือก็จะไปถึงที่หมายได

อยางรวดเร็ว
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     ทบาทใหมกลไก กรอ. 
กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ศุภเยาว์  นาคเงินทอง1

     ทบาทใหมกลไก กรอ.      ทบาทใหมกลไก กรอ. 
กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
บ

1. ความเปนมา

 สืบเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจทั้ง

ภายนอก และภายในประเทศประกอบกบั

ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนสงผลปญหา

ดานการคา การลงทุนทั้งภายนอก และ

ภายในประเทศจนเปนขอจ�ากัดที่ท�าให

การประกอบธุรกิจภาคเอกชนไมคลองตัว

ซึ่งเปนความจ�าเปนที่ภาครัฐ และเอกชน

จะตองหันหนาเข ากันเพื่อร วมหารือ

รวมคดิ รวมท�า รวมรบัผดิชอบ และรวมปฏบิตัิ

ตอการวางแนวทางการพัฒนาและแกไข

ปญหาเศรษฐกจิใหมคีวามกาวหนา จงึเปน

จุดเริ่มตนที่จะตองอาศัยการประสาน

ความรวมมือระหวางภาครัฐ และเอกชน

อยางเปนเอกภาพ เพือ่รวมกนัแกไขปญหา

เศรษฐกิจในทุกระดับทั้งสวนกลาง และ

สวนภูมิภาค โดยไดมีการเสนอใหมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐ และ

เอกชนเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจจังหวัด 

หรือที่เรียกวา “กรอ.” โดยในป 2524 

กรอ. ไดกอตวัเปนรปูรางทีช่ดัเจน โดยรฐับาล

พลเอก เปรม ตณิสลูานนท นายกรฐัมนตรี

1 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ช�านาญการพิเศษ ส�านักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด
  ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ไดจัดตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐและ

เอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ

(กรอ.) ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

30 มิถุนายน 2524 โดยมีนายกรัฐมนตรี 

เปนประธาน และมอบหมายใหส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ  และ

สงัคมแหงชาต ิ(สศช.) ท�าหนาทีฝ่ายเลขานกุาร

โดยมีคณะกรรมการประกอบดวยภาครฐั

และเอกชนเขารวมเปนคณะกรรมการ กรอ. 

 ตอมากลไกนี้ไดถูกขยายออกไป

สูสวนภูมิภาค ซึ่งน�าไปสูการจัดตั้ง กรอ.

จังหวัด และไดมีกระบวนการ

พัฒนามาอย างต อ เนื่ องจน

กระทัง่ปจจบุนั ในป 2551 รัฐบาล

โดยการน�าของนายกรัฐมนตรี 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไดมีการ

ก�าหนดไวอยางชดัเจนในนโยบาย

เรงดวนของรัฐบาล ที่แถลงตอ

รฐัสภาเมือ่วนัที ่30 ธนัวาคม 2551

วา การสรางความเชื่อมั่นและ

กระตุ นเศรษฐกจิในภาพรวมของ

ประเทศ เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น

แกภาคประชาชนและเอกชนใน

การลงทุน และการบริโภคจะ

ตองแตงตั้งคณะกรรมการรวม

ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก ไข

ป ญหาทางเศรษฐกิจ และเมื่ อวันที่ 

13 มกราคม 2553 คณะรัฐมนตรีไดมี

มติแตงตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐและ

เอกชนเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) 

โดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน และ

ผูแทนจากภาครัฐและเอกชนเขารวมเปน

กรรมการ ซึ่งคณะกรรมการ กรอ. จะมี

การประชมุสลบักบัคณะกรรมการรฐัมนตรี

เศรษฐกิจ (รศก.) ทุกๆ 2 – 3 สัปดาห
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2. กลไกการขับเคลื่อน กรอ.

กระทรวงมหาดไทยเปนแกนกลาง

ของกลไกการขับเคลื่อน กรอ.จังหวัด/

กรอ.กลุ มจังหวัด/กรอ.สวนกลาง และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

กลไกการขับเคลื่อนกรอ.

หนวยงานภาครัฐ

กกร. และ
สภาทองเที่ยว สศช. กรอ. ครม.

กรอ.กลุมจงัหวดั

กรอ.จงัหวดั

มท.ภาคเอกชน
สวนภูมิภาค

ภาครัฐ
สวนภูมิภาค

กระทรวง

กรม

คณะกรรมการ
นโยบายตางๆ

3. ผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการ กรอ.

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการ กรอ. ไดมี

การประชุมหารือและมีการด�าเนินการใน

เรื่องตางๆ แลว ไดแก 1  จัดตั้งกลไก

รองรับการด�าเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

(กรอ.จังหวัด/กลุมจังหวัด) 2  เสริมสราง

สภาพคลองและภาษี 3  แกไขปญหา

เรื่องการจางงาน 4  วางแนวทางการขับ

เคลื่อนแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะเรงดวน 

ตามงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจ�า

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 5  สงเสรมิและ

ใหความชวยเหลืออุตสาหกรรมทองเที่ยว 

6  สงเสริมและใหความชวยเหลือภาค

อุตสาหกรรม 7  สงเสริมและสนับสนุน

ดานการคาและบริการ 8  สงเสริมและ

สนับสนุนดานการลงทุน

 ชองทางการเสนอเรื่องที่ผานการ

พิจารณาของคณะกรรมการ กรอ. จังหวัด 

และกลุมจงัหวดั มายงัสวนกลางแยกไดดงันี้ 
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ประเดน็ขอเสนอ กรอ. จงัหวดั/กลุมจงัหวดั

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ภาคเอกชนในจงัหวดั/กลุม

หนวยงานรบัผดิชอบ/
คณะกรรมการนโยบาย
ระดบัตางๆ

กรอ.สวนกลาง

คณะท�างานรวมภาครฐั
แ ล ะ เ อ ก ช น  เ พื่ อ
พิจารณากลั่นกรอง
ประเด็นขอเสนอจาก 
กรอ.จงัหวดัและกลุม

กรอ.สวนกลาง

กรอ.สวนกลาง

คณะกรรมการ กกร./สทท.

 คณะกรรมการ กรอ. ไดมอบหมาย

ใหรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี 

(นายวีระชัย วีระเมธีกุล) ประสานกับ

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ เพือ่ใหคณะกรรมการ กรอ.จงัหวดั

และกลุมจงัหวดั มสีวนรวมในกระบวนการ

เสนอกรอบงบประมาณของคณะกรรมการ

นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุม

จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ในป

งบประมาณพ.ศ. 2554 และใหใชปฏบิตัติอไป 

4. แนวทางการขับเคลื่อน กรอ.

 4.1 คณะรฐัมนตรไีดมมีตเิมือ่วนัที่

28 เมษายน 2552 เหน็ชอบเรือ่งการจดัตัง้

คณะกรรมการ กรอ.จงัหวดัและกลุมจงัหวดั

โดยมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย

ด�าเนินการ ดังนี้

        1) เรงรัดด�าเนินการแตงตั้ง

คณะกรรมการ กรอ.จงัหวดัและกลุมจงัหวดั

โดยมีการก�าหนดจ�านวนผูแทนในคณะ

กรรมการใหสอดคลองกับสภาพและ

ขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด

     2) เพิ่มภารกิจการพัฒนา

ความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ

เพือ่นบาน อ�านาจหนาทีข่องคณะกรรมการ

กรอ.จงัหวดั และกลุมจังหวัด 
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      3) ใหมกีารจดัสรรงบประมาณ

จากงบประมาณของจังหวัดมาสนับสนุน

การด�าเนินงานของคณะกรรมการ กรอ.

จังหวัดและกลุมจังหวัด

 4.2 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่

9 กุมภาพันธ 2553 เห็นชอบแนวทาง

การขบัเคลือ่น กรอ.จงัหวดัและกลุมจงัหวดั 

ดงันี้

     1) คณะกรรมการ กรอ.จงัหวดั

และกลุ มจังหวัด ควรมีการจัดประชุม

คณะกรรมการ กรอ.จงัหวดั อยางนอย 2 เดอืน/

ครั้ง สวนคณะกรรมการ กรอ.กลุมจังหวัด 

3 เดือน/ครั้ง

     2) ส�านกังานจงัหวดั/ส�านกังาน

พาณิชยจังหวัด ในฐานะฝายเลขานุการ

รับประเด็นขอเสนอจากภาคเอกชนเปน

หลัก พรอมทั้งแนวทางการแกไขปญหา

และพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด/กลุ ม

จังหวัดในระดับพื้นที่ 

     3) วาระการประชุมคณะ

กรรมการ กรอ.จังหวัดและกลุมจังหวัด

ควรประกอบดวยการติดตามสถานการณ

เศรษฐกิจในระดับพื้นที่ การพิจารณา

ประเดน็ขอเสนอของภาคเอกชน เชน ขอเสนอ

การแก ไขป ญหาและอุปสรรคในการ

ประกอบธุรกิจของภาคเอกชนดานการคา 

การลงทุน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว การ

รายงานความกาวหนาของการด�าเนนิงาน

ตามขอเสนอของภาคเอกชนทั้งที่ เป น

มาตรการ แผนงาน และโครงการ และ

วาระการประชุมควรครอบคลุมความ

เปนมา ปญหาอุปสรรค กฎระเบียบที่

เกี่ยวของ ตลอดจนเปนแนวทางการแกไข

ปญหาและยุทธศาสตรการพัฒนาตางๆ 

5. การใหการสนับสนุนขอเสนอ กรอ.

จังหวัด/กลุมจังหวัด 

 ในชวงที่ผ านมาคณะกรรมการ 

กรอ.สวนกลาง ไดสนบัสนนุการด�าเนนิการ

ตามมติของ กรอ.จังหวัด และ กรอ. กลุม

จังหวัด ไดแก

 5.1 มอบหมายกระทรวงมหาดไทย

แต งตั้ งคณะท�างานร วมภาครัฐและ

เอกชนเพื่อพิจารณากลั่นกรองประเด็น

ขอเสนอจาก กรอ.จังหวัด/กลุ มจังหวัด

โดยมีหนาที่พิจารณากลั่นกรองประเด็น

จาก กรอ.จงัหวดั/กลุมจงัหวดั กอนน�าเสนอ

คณะกรรมการ กรอ.สวนกลาง โดยมี

รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝายบริหาร 

เปนประธานคณะท�างาน และผูแทนจาก

หนวยงานภาครัฐและเอกชนรวมเปน

คณะท�างานฯ
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 5.2 สนับสนุนการเปดเสนทางบิน

ประจ�า ณ ทาอากาศยานล�าปาง โดย

บรษิทัการบนิกรงุเทพ จ�ากดั เริม่ใหบรกิาร

เสนทางบนิกรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ – สโุขทยั –

ล�าปาง ในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 ซึ่ง

กรมการบินพลเรือนรายงานวาจะอนุมัติ

การออกใบอนุญาตเสนทางบินใหกับ

บรษิทัฯ ไดทนัตามก�าหนดการเปดใหบรกิาร

 5.3 มอบหมาย ให  ก ระทรว ง

คมนาคมเปนหนวยงานหลักรวมกับ กรอ.

จังหวัดและกลุมจังหวัด รวมทั้งหนวยงาน

ที่เกี่ยวของด�าเนินการ ดังนี้

      5.3.1 ศึกษาสภาพป ญหา

และแนวทางการแกไขปญหาการยกเลิก

เที่ยวบินประจ�าของสายการบินที่ไดรับ

ใบอนญุาต รวมทัง้ก�าหนดมาตรการสนบัสนนุ

และสงเสริม เพื่อกระตุนใหเกิดการเดิน

ทางอากาศภายในประเทศมากขึ้น และ

มาตรการจูงใจใหผูประกอบการสายการ

บินเขามาใหบริการในเสนทางการบิน

ภายในประเทศที่มีปญหาการยกเลิกหรือ

ที่ยังไมมีสายการบินใหบริการเที่ยวบิน

ประจ�า

      5.3.2 ศึกษาแนวทางพัฒนา

และใหประโยชนทาอากาศยานภูมิภาค 

เพื่อใหเกิดการกระจายรายไดและผล

ประโยชนทางเศรษฐกิจไปยังตางจังหวัด 

รวมทั้งใชทรัพยากรที่มีอยูใหคุมคาและ

เกิดประโยชนสูงสุดตอระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศ

6. กรอ.จังหวัด/กลุ มจังหวัด ที่ขอรับ

การสนับสนุนจาก กรอ .ส  วนกลาง

 คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/

กลุมจังหวัด ไดมีการขอรับการสนับสนุน

จากคณะกรรมการ กรอ.สวนกลาง และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ จ�านวน 10 จังหวัด 

ได แก  กรอ.จังหวัดเลย ราชบุรี แพร 

นครราชสีมา ยะลา ตรัง ประจวบคีรีขันธ 

กาญจนบรุ ีจนัทบรุ ีโดยไดผานการประชมุ

คณะท�างานร วมภาครัฐและเอกชน 

เพือ่พจิารณากลัน่กรองประเดน็ขอเสนอจาก 

กรอ.จงัหวดั/กลุมจงัหวดั แลว โดยมมีตใิห

เสนอหนวยงานที่ เกี่ยวข องสนับสนุน

การด�าเนินงานในเบื้องตนกอน ซึ่งขณะนี้

อยูระหวางการประสานการด�าเนินการ
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7. สรุปผล/ปญหา/ขอเสนอแนะ

 7.1 สรุปผล

     กลไกและกระบวนการ กรอ. 

ไดมีพัฒนาการในเชิงสรางสรรคอยาง

ตอเนือ่ง โดยไดเหน็ภาพทีช่ดัเจนของ กรอ.

เริม่ตนมาตัง้แตป 2524 และไดมกีารตอยอด

ของการพฒันาตอมา ทัง้รปูแบบและโครงสราง

ทุกรัฐบาลแมจะมีสาเหตุจากความไม

ตอเนื่องในเรื่องโครงสราง และแนวทาง

การปฏิบัติงานของ กรอ.จังหวัด ในชวง

ระยะหนึ่ง แตรัฐบาลก็ยังใหความส�าคัญ

ตอการมีสวนรวมของภาครัฐและเอกชน

ในเชิงบูรณาการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย

ในฐานะที่มีสวนรวมในการพัฒนาจังหวัด

ทั้งประเทศ ยังคงตระหนักถึงความส�าคัญ

ดงักลาว  โดยเฉพาะพฒันาการทีม่ไิดจ�ากดั

อยูเฉพาะกรอบงานภายในประเทศ แตได

ขยายขอบเขตออกไปสูเวทรีะหวางประเทศ

และสิ่งที่ส�าคัญคือ การที่ภาคเอกชนให

ความรวมมือกับภาครัฐในการพัฒนามิติ

ทางสังคม และสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง

นอกเหนือจากมิติทางเศรษฐกิจ ซึ่งได

ด�าเนินการมาเป นอยางดี โดยล�าดับ

เวทีความรวมมือระหวางภาครัฐและ

เอกชนได มี การประชุมหารื ออย  าง

สม�่าเสมอ เพื่อรวมกันพิจารณาปญหา

และอุปสรรค โดยไดรับการแกไขในหลาย

เรือ่งหลายประการ จนกระทัง่ คณะรฐัมนตรี

ได มีมติ เมื่อวันที่  28 เมษายน 2552 

มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยเรงรัด

ด�าเนนิการแตงตัง้ กรอ.จงัหวดั/กลุมจงัหวดั

เพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจจังหวัด/กลุม

จังหวัด รวมทั้งการเพิ่มภารกิจดานความ

รวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน

บ านเพิ่มอีกด วย ทั้งนี้  กระบวนการ 

“กรอ. ยุคใหม” หรือ “บทบาทใหม กรอ. 

กบัการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิจงัหวดั” ทีเ่กดิ

จากการ “รวมคดิ รวมท�า รวมรบัผดิชอบ”

ระหวางภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะตอง

มุงยดึผลประโยชนสวนรวมเปนหลกั ในอนั

จะเปนพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยใหเจริญเติบโตยั่งยืน

สืบไป โดย “ภาคเอกชนเป นแกนน�า

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมีภาครัฐเปน

ผูสนับสนุนดวยการรวมแรงรวมใจ รวม

แกไขปญหา และรวมกันท�า”

 7.2 ปญหา/ขอเสนอแนะ

     กระทรวงมหาดไทยรวมกับ

หนวยงานภาครฐั (ส�านกังานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

และส�านักงบประมาณ) และภาคเอกชน 

(สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภา
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อุตสาหกรรมแห งประเทศไทย สภา

อุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

และสมาคมธนาคารไทย) ไดติดตามผล

การด�าเนนิงานเพือ่ส�ารวจปญหา ความตองการ

และขอเสนอแนะจาก กรอ.จังหวัด/กลุม

จังหวัด ในพื้นที่ 4 ภาค ไดแก จังหวัด

นครปฐม กาญจนบุรี  สุ ราษฎร ธานี 

นครศรีธรรมราช เชียงราย พะเยา ชลบุรี 

ฉะเชิงเทรา สกลนคร และมุกดาหาร ใน

ชวงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2552 

โดยมีประเด็นปญหาและขอเสนอแนะ

ตามตาราง ดังนี้ 

ตารางสรุปปญหา/ขอเสนอแนะบทบาทใหมกลไก กรอ. กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ปญหา ขอเสนอแนะ

ประเด็นที่ 1 องคประกอบโครงสรางของคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุมจังหวัด

  จั งหวั ด /กลุ  มจั งหวั ด

โดยเฉพาะจังหวัดขนาดใหญไดมี

การแตงตั้งองคประกอบของคณะ

กรรมการจ�านวนมาก เพื่อตองการ

ให ครอบคลุมกับประเด็นด  าน

เศรษฐกิจของจังหวัด/กลุมจังหวัด 

จึงท�าใหการพิจารณาประเด็นคอน

ขางหลากหลาย สงผลใหใชเวลามาก

ในการได ข  อยุติหรื อ เป นมติที่

ประชุม

 1) แตงตั้งองคประกอบของคณะ

กรรมการโดยมจี�านวนผูแทนจากหนวยงาน

ที่ เ หมาะสมครอบคลุ มภา รกิ จด  าน

เศรษฐกิจ

 2) แตงตั้งคณะท�างานยอย โดย

จ�าแนกตามภารกจิยอย เพือ่สนบัสนนุ หรอื

อดุชองวางของการด�าเนนิงาน กรอ.จงัหวดั/

กลุมจังหวัด

ประเด็นที่ 2 การประชุมคณะกรรมการ กรอ.กลุมจังหวัด

 1) กรรมการซึ่งเปนผูแทน

กลุ  ม จังหวัดในคณะกรรมการ 

กรอ. ซึ่งไมไดอยูในพื้นที่ของสถาน

ที่ที่จัดประชมุ กรอ.กลุมจงัหวดั ตอง

 1) หนวยงานภาครัฐที่ เกี่ยวของ

ควรมงีบประมาณเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงาน

หรอื กรอ.สวนกลาง ควรพจิารณาวางแนวทาง

ใหมีการสนับสนุนงบประมาณส�าหรับการ
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ปญหา ขอเสนอแนะ

ด�าเนินงานของ กรอ.กลุมจังหวัด

     2) ประธาน กรอ.กลุมจังหวัด ควรให

ความส�าคญักบัการประชมุ กรอ.กลุมจงัหวดั

เดนิทางไกลมาประชมุ ประกอบกบั

งบประมาณคาเบี้ยประชุมและ

คาเดินทางไมไดรับการสนับสนุน

จากภาครัฐ

     2) ประธาน กรอ.กลุมจังหวัด 

ไดแก หวัหนากลุมจงัหวดัซึง่หมายถงึ

ผูวาราชการจงัหวดั บางครัง้มภีารกจิ

เรงดวนในวันประชุมไมสามารถ

เปนประธานการประชุมได จึง

มกีารมอบหมายใหรองผูวาราชการ

จงัหวดัเปนประธานแทน ซึง่ในขณะที่ 

ผูเขารวมประชมุ กรอ.กลุมจงัหวดั มี

ผูวาราชการจงัหวดัรวมเปนกรรมการใน

กรอ.กลุมจงัหวดั ท�าใหเกดิความลกัลัน่

หรอืมลีกัษณะไมเหมาะสม (ประธานที่

ประชมุ กรอ.กลุมจงัหวดั คอื รองผูวา

ราชการจังหวัดในขณะที่ผูเขารวม

ประชมุคอืผูวาราชการจงัหวดัตางๆ 

ในกลุมจงัหวดั) 

ประเด็นที่ 3 บทบาท อ�านาจหนาที่ กรอ.จังหวัด/กลุมจังหวัด 

  เนื่องจาก กรอ.จังหวัด/

กลุ มจังหวัด ได มีการรื้อฟ  นขึ้น

มาอกีครัง้หนึง่หลงัจากที ่กรอ. ไดถกู

ยกเลกิ โดยมกีารน�าระบบการบรหิาร

 1) จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน

ขอคดิเหน็ เพือ่เสรมิสรางความรูความเขาใจ

ใหกับผูเกี่ยวของกับการด�าเนินงาน กรอ. 

ทุกระดับ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของ
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ปญหา ขอเสนอแนะ

ประเด็นที่ 4 ประเด็นปญหา/ความตองการขอรับการสนับสนุนจากสวนกลาง

ราชการในลั กษณะบู รณาการ

ในระดับภูมิภาคกลุ มจังหวัดและ

จังหวัด ท�าใหขาดความตอเนื่อง

เปนผลใหคณะกรรมการ กรอ.จงัหวดั/

กลุมจงัหวดั รวมถงึเปนผูปฏบิตังิาน

ที่ ได รับการแต งตั้งบางรายขาด

ความรูความเขาใจ บทบาท และ

อ�านาจหนาที่ของ กรอ.จังหวัด/กลุม

จังหวัด อยางแทจริงใหครอบคลุม

กับประเด็นด านเศรษฐกิจของ

จังหวัด/กลุมจังหวัด จึงท�าใหการ

พจิารณาประเดน็คอนขางหลากหลาย 

ส  ง ผล ให  ใ ช  เ ว ล ามาก ในกา ร

ไดขอยุติหรือเปนมติที่ประชุม

ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

 2) จัดตั้งหนวยสนับสนุนการจัดท�า

แผน กรอ.จังหวัด และ กรอ.กลุมจังหวัด 

ในลักษณะเตรียมการเปนแผนปฏิบัติการ

เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาใหการ

สนับสนุนงบประมาณ โดยเปนแผนที่มี

การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด/กลุมจังหวัด 

ที่มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน ตลอดจน

เปนฐานเศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศใน

อนาคต

  การน�าเสนอปญหาของ

กรอ.จงัหวดั/กลุมจงัหวดั ยงัขาดความ

ชดัเจนในการน�าเสนอตลอดจนรปูแบบ

และชองทางการน�าเสนออยางไร

จึงจะไดรับการสนับสนุนจาก กรอ.

สวนกลาง หรอืรฐับาล เพือ่สนองตอบ

ตอการแกไขปญหาและพฒันาเศรษฐกจิ

ในพื้นที่ใหบังเกิดผลอยางแทจริง

 1) ฝายเลขานุการ กรอ.สวนกลาง 

(สศช.) ควรก�าหนดรูปแบบที่ชัด เจน

ในการน�า เสนอประเด็นป ญหาความ

ตองการ เพื่อใหจังหวัด/กลุมจังหวัด ไดรับ

การตอบสนองการพัฒนาดานเศรษฐกิจให

บงัเกดิผล

 2) สนับสนุนการด�าเนินงานตาม

ขอเสนอของ กรอ.จังหวัด/กลุ มจังหวัด

อยางจริงจัง โดยเฉพาะฝายเลขานุการ
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ปญหา ขอเสนอแนะ

ประเด็นที่ 5 การขยายบทบาทความรวมมือภาครัฐและเอกชน

  กรอ.จังหวัด ตองแสวงหา

ความรวมมอืในรปูแบบตางๆ กบัพืน้ที่

ใกลเคียง พื้นที่ชายแดนหรือพื้นที่

พัฒนาตามยุทธศาสตรตางๆ ทั้งใน

ระดับภาค/อนุภาค/กลุ มจังหวัด 

ตลอดจนประเทศเพื่อนบาน เชน

ความรวมมอืดานทองเทีย่ว ดานการคา

การลงทนุ แตยงัคงมปีญหาอปุสรรค

จากภาครัฐทั้งดานงบประมาณและ

ขอกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติตางๆ

จึงท�าใหการด�าเนินงานไมคลองตัว

 1) เพิ่มขีดความสามารถทางดาน

การคาการลงทนุ โดย กรอ.จงัหวดั/กลุมจงัหวดั

จะตองเนนบทบาทในเชงิการพฒันาสงเสรมิ

สนับสนุน และกระตุนใหเกิดบรรยากาศ

ลงทนุของรฐับาลใหมากขึน้รวมทัง้การสงเสรมิ

ใหเกดิการผลติ การจางงาน การลงทุน และ

การพัฒนาอุตสาหกรรมใหสามารถแขงขัน

กับตางประเทศได

 2) ขยายบทบาทความรวมมอืภาครฐั

และภาคเอกชน โดย กรอ.จังหวัด จะตอง

แสวงหาความรวมมือในรูปแบบตางๆ กับ

พืน้ทีใ่กลเคยีง พืน้ทีช่ายแดน หรอืพืน้ทีพ่ฒันา

ตามยทุธศาสตรกบัการพฒันาจงัหวดัทัง้ใน

ระดับภาค อนุภาค หรือกลุ มจังหวัด

และระหวางประเทศ เนื่องจากปจจุบัน

ความรวมมือภาครัฐและเอกชนในระดับ

กรอ.สวนกลาง (สศช.) ควรมกีารน�าประเดน็

ขอเสนอของ กรอ.จังหวัด/กลุ มจังหวัด 

เสนอตอที่ประชุม กรอ.สวนกลาง อยาง

สม�่าเสมอ และไดรับการตอบสนองในเวลา

ทีเ่หมาะสม ซึง่จะเปนแบบอยางตอการขบัเคลือ่น

กรอ.จังหวัด/กลุมจังหวัด ตางๆ
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ปญหา ขอเสนอแนะ

ประเด็นที่ 6 การจัดสรรงบประมาณ

จังหวัดไดขยายความรวมมือออกไปใน

ขอบเขตทีก่วางขวางในรปูแบบตางๆ ไมเพยีง

แตเฉพาะภายในประเทศเทานั้น แตยังเปน

ความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน

  งบประมาณเพื่อสนบัสนนุ

การแกไขปญหาเศรษฐกจิจงัหวดั/กลุม

จังหวัด รวมทั้งงบประมาณส�าหรับ

การบริหารจัดการในภารกิจของ 

กรอ.จงัหวดั/กลุมจงัหวดั ไมมงีบเฉพาะ

ภารกจิ กรอ. หรอืไมไดรบัการสนบัสนนุ

เพือ่การด�าเนนิงานดาน กรอ.จงัหวดั/

กลุมจงัหวดั โดยตรงท�าใหเปนอปุสรรค

ตอความรวมมอืในการด�าเนนิงาน กรอ.

  งบประมาณเพื่อสนับสนุนแกไข

ปญหาเศรษฐกจิจงัหวดั/กลุมจงัหวดั รวมทัง้

งบประมาณส�าหรับการบริหารจัดการใน

ภารกิจของ กรอ.จงัหวดั/กลุมจงัหวดั ไมมงีบ

เฉพาะภารกจิ กรอ. หรอืไมไดรบัการสนบัสนนุ

เพื่อการด�าเนินงานดาน กรอ.จังหวัด/กลุม

จังหวัดโดยตรงท�าใหเปนอุปสรรคตอความ

รวมมอืในการด�าเนนิงาน กรอ.

บ
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     ทบาทของภาคเอกชน
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 

วิรัตน อิงตระกูล1

     ทบาทของภาคเอกชน
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
บ

 โครงสร างของการบริหารกับ

การพัฒนา 

 รู ป แ บ บ ก า ร ป ก ค ร อ ง ข อ ง

ประเทศไทยจากการจดัระเบยีบการบรหิาร

ราชการแผนดนิในปจจบุนั ตามบทบญัญตัิ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดนิ พทุธศกัราช 2534 ไดแบงการบรหิาร

ราชการออกเปน 3 สวน ไดแก ระเบียบ

บริหารราชการสวนกลาง ระเบียบบริหาร

ราชการสวนภูมิภาค ระเบียบบริหาร

ราชการสวนทองถิน่ ถาพจิารณาเฉพาะรปูแบบ

ระเบียบบริหารราชการส วนภูมิภาค  

สามารถอธิบายโดยยอ หมายถึง  ราชการ

ของแตละกระทรวง ทบวง กรมตางๆ

ซึง่ไดแบงแยกออกไปด�าเนนิการในจงัหวดั

อ�าเภอ เพื่อสนองตอบตอความตองการ

ของประชาชน โดยมี เจ าหน าที่ของ

1 ประธานหอการคาจังหวัดนครนายก

โครงสร างของการบริหารกับ
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ราชการสวนกลางซึ่งไดรับการแตงตั้ง 

ออกไปประจ�าตามจังหวัด อ�าเภอ และ

บริหารราชการภายใตการบังคับบัญชา

ของราชการสวนกลาง หรอืกลาวอกีนยัหนึง่

ราชการสวนภูมิภาคก็คือ ตัวแทนของ

ราชการสวนกลาง ซึง่น�าบรกิารของรฐับาล

ออกไปสูประชาชนนัน่เอง โดยมขีาราชการ

ซึง่แตงตัง้ไปจากสวนกลางเปนผูรบัผดิชอบ

หนาทีล่ดหลัน่กนัลงไป   ซึง่ผูมอี�านาจสงูสดุ

ในการบังคับบัญชาในระดับจังหวัดก็คือ

ผูวาราชการจังหวัด

 จงัหวดั ถอืเปนหนวยงานทีใ่หญทีส่ดุ

ในระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค

ประกอบดวยอ�าเภอหลายๆ อ�าเภอ มฐีานะ

เป นนิติบุคคล การจัดตั้ ง  ยุบ หรือ

การเปลี่ยนแปลงของจังหวัดตองท�าเปน

พระราชบัญญัติ ในจังหวัดหนึ่งๆ จะมี

ผู  ว าราชการหนึ่ งคนสังกัดกระทรวง

มหาดไทย  ปฏบิตัริาชการตามนโยบายและ

ค�าสั่งของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี  

กระทรวง ทบวง กรม ใหเกิดผลดีแก

ภมูภิาคนัน้ๆ และเปนหวัหนาบงัคบับญัชา

ขาราชการฝายบริหารในเขตจังหวัด โดย

มีรองผู ว าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด

หวัหนาสวนราชการจงัหวดัและขาราชการ

พนกังานของรฐั ซึง่กระทรวง ทบวง กรมตางๆ

สงมาประจ�า ในจังหวัดนั้นๆ ท�าหนาที่

บริหารราชการในขอบเขตภาระความ

รบัผดิชอบทีไ่ดรบัมอบหมาย ซึง่การบรหิาร

ราชการสวนภูมิภาค จะท�าหนาที่เปน

องคกรหลักในการสนองตอบตอความ

ต องการของภูมิภาคนั้นๆ โดยหลัก

ความมี เอกภาพทางการบริหารตาม

กฎหมาย อีกทั้งยังท�าหนาที่ เป นฝ าย

ประสานงาน และสนับสนุนการบริหาร

ของราชการสวนกลาง และการบริหาร

ราชการสวนทองถิ่นใหบรรลุเปาหมาย

ตามเจตนารมณของการบริหารราชการ

แผนดิน โดยมุ งเนนใหเกิดการพัฒนา

ในทกุๆ ดาน ของสงัคม อนัมผีลประโยชน

ของประชาชนในเรื่องของ การอยูดี มีสุข

เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีภายใตการชวยเหลือ

จากระบบรัฐสวัสดิการสวนหนึ่ง ดังนั้น

ภาคราชการ จึงจ�าเปนที่จะตอง มองหา

ปจจัยที่มีอยูในสังคมทองถิ่นนั้นๆ ที่จะ

น�ามาสู การมีสวนรวมในระบบราชการ 

เพื่อเปนพลังสนับสนุน และเปนองคกร

หลักตางๆ ในแตละความถนัดของแตละ

องค กร เพื่ อจะน�าไปสู การพัฒนาที่

ครอบคลมุในทุกมิติที่จ�าเปนตอไป

 องคกรหลักตางๆ ที่กลาวถึงนั้น

ประกอบดวยองคกรภาคเอกชนและองคกร
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ภาคประชาชนทีก่อตัง้ขึน้มา โดยกระบวนการ

ที่เกิดขึ้นอาจจะแตกตางกันและจุดหมาย

ปลายทางของแต ละองค กร ย อมจะ

คลายคลึงกันในวัตถุประสงคที่ตองการ

การพฒันา และแกไขปญหาของประชาชน

ทัง้หลาย ใหเกดิการเปลีย่นแปลงไปสูสิง่ที่

ดขีึน้ในทกุ  ๆดานโดยเฉพาะองคกรภาคเอกชน

ทีเ่กดิขึน้และเปนองคกรหลกั ในแตละจงัหวดั

ที่มีศักยภาพ และความพรอมในการเปน

องคกร ที่จะชวยใหเกิดการพัฒนาอยาง

จริงจัง

 ปญหามีอยูเพียงวา อะไรคือการ

พัฒนา? พัฒนาคืออะไร? ประสบการณ  

40 ปแหงการพัฒนาของไทยบงชัดวา

การพฒันา คอื การสงเสรมิใหมกีารขยายตวั

ทางเศรษฐกจิ ความเจรญิเตบิโต ของรายได

ประชาชาติ กลายเปนเปาหมายที่ส�าคัญ

ที่สุด ของการพัฒนาในระยะแรกๆ ซึ่งใน

ชวงระยะเวลาดังกลาว เศรษฐกิจไทย

มีความเจริญกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง 

ในชวงทศวรรษ 1990 ไทยไดชื่อว ามี

อัตราความเจริญเติบโตที่สูงที่สุดในโลก 

ประเทศหนึง่ แตในขณะเดยีวกนัความยากจน

ยังคงด�ารงอยูอยางกวางขวาง ชองวาง

รายได และโอกาสชวีติระหวางกลุมชนตางๆ

ดูเหมือนจะขยายตัวมากขึ้น ซึ่งถามองใน

แงนี้แลวการพัฒนาของไทยคอนขางจะ

ลมเหลวอยางยิ่ง

 สิทธิมนุษยชนและการพัฒนาเปน

สิ่งคูกัน การเรงรัดพัฒนาและเสถียรภาพ

ทางการเมืองจะถูกน�ามาเปนขออาง เพื่อ

ละเมิดสิทธิพื้นฐานของประชาชนไมได

เปนอันขาด นโยบายพัฒนาจะตองค�านึง

ถงึความตองการอนัแทจรงิของประชาชน และ

จะตองเคารพสิทธิประชาชนที่ปรารถนา 

เขามาสูกระบวนการพัฒนาดวยตนเอง 

อยางเต็มรูปแบบ จะประกอบดวยหลัก

ส�าคัญ 4 ประการ

 1. ก า ร พั ฒ น า ม นุ ษ ย  โ ด ย มี

วตัถปุระสงคหลกัของการพฒันา คอื การเปด

โอกาสให แตละคนแสดงศักยภาพที่มีอยู

ในตนเองไดอยางเต็มที่

 2. การสนองความตองการขัน้พืน้ฐาน 

เปนการพัฒนาที่สนองตอความตองการ

ของมนุษยทั้งทางดานวัตถุ และจิตใจ

การเคารพสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน 

เปนสิ่งส�าคัญในกระบวนการพัฒนา

 3. การมสีวนรวม สงเสรมิใหมนษุย

ตองมีโอกาส และมีความสามารถที่จะมี

สวนรวม ในการก�าหนดชะตากรรมของ

ตนเองได หลักการของความเสมอภาค 

เปนหลักส�าคัญของการพัฒนา
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 4. การพึง่ตนเอง เปนกระบวนการที่

ท�าใหมนุษย และชุมชน มีโอกาสที่จะ

แสวงหาหนทางการพฒันา ทีเ่ปนอสิระจาก

การพึง่พาทีเ่กดิขึน้ตอกนั การพึง่พาตวัเอง

จะเป นการปลดปลอยพลังที่ เฉื่อยชา 

ใหเกิดลักษณะการตื่นตัวรับรู ต อการ

เปลีย่นแปลงอยางเตม็ที ่ซึง่จะเปนพืน้ฐาน

ในการพัฒนาโดยตนเอง เพื่อชุมชนของ

ตนเอง

ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 

 การบรหิารงานภาครฐั และเอกชน

ในปจจุบันมีหลักเกณฑการบริหารหรือ

การจัดการในแนวทางที่ ใกล ชิดหรือ

เหมอืนกนัมากขึน้ เปนการบรหิารทีไ่รพรมแดน

ซึง่ยทุธศาสตรการพฒันาขดีความสามารถ

ในการแขงขัน และการพัฒนาประเทศ

ทีย่ัง่ยนื ตองประสานกบัภาคกีารพฒันา คอื

ผูประกอบการภาคเอกชน หนวยงานภาครฐั

และสถาบันวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนและ

เอื้ออ�านวยใหมีการด�าเนินงานไปตาม

ยุทธศาสตรที่วางไว  หลักการการท�างาน

แบบเครอืขายความรวมมอื ทกุฝายมเีกยีรติ

มศีกัดิศ์ร ีมสีทิธ ิและโอกาสทีเ่ทาเทยีมกนั

เปนการท�างานแนวราบ ไมมกีารสัง่การจาก

ฝายใด  เปนกระบวนการเรียนรู โดยการ

ท�างานรวมกัน

รูปแบบการมีสวนรวมระหวางภาครัฐและ

เอกชน

 ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 - 2550 

ยทุธศาสตรที ่7 กลาวโดยสรปุวา เจตนารมณ

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช 2540 มุงเนนใหประชาชน

เขามามสีวนในการบรหิารกจิการบานเมอืง

โดยตรงมากขึ้น ท�าใหมีความจ�าเปนที่จะ

ตองเปดระบบราชการ เขาสูกระบวนการ

ความเปนประชาธิปไตยมากขึ้น โดยการ

ยอมรบั และใหประชาชนเขามามสีวนรวม

ในการเสนอความคิดเห็น รวมปฏิบัติงาน 

และการตรวจสอบผลการด�าเนินงาน โดย

มีมาตรการ เชน

 - ใหแตละสวนราชการจัดใหมี

ระบบการใหค�าปรกึษาหารอืกบัประชาชน
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การส�ารวจความตองการของประชาชน 

และ/หรือการจัดประชุมเพื่อรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชนอยางสม�่าเสมอ

 - ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่

ปรึกษาภาคประชาชน โดยเฉพาะระดับ

ปฏิบัติการ (กรม/จังหวัด/อ�าเภอ) เพื่อ

ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย

ของรัฐ และระบบการบริหารงาน

 - ใหแตละสวนราชการจัดใหมี

อาสาสมคัรภาคประชาชน เขามารวมการ

ท�างานกับภาคราชการ เปนตน

การบริหารแบบมีสวนรวม

 เน นการเปลี่ยนแปลงจากการ

บริหารจัดการ แบบสายการบังคับบัญชา 

มาสรางการมีสวนรวมใหแกประชาชน  

เพราะการบริหารตามล�าดับขั้น แบบสาย

การบังคับบัญชาเปนการบริหารระบบปด

ทีต่อบสนองตอผูบงัคบับญัชา ไมสอดคลอง

ตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ที่ต องตอบสนองต อความต องการที่

หลากหลาย การตองรอค�าสั่งตามสาย

การบังคับบัญชา ท�าใหการบริการลาชา

ไมสามารถตอบสนองความตองการของ

ประชาชน ไดทันทวงที และยังท�าใหการ

จัดการของภาครัฐ มีตนทุนสูง ตองใช

เวลาและขั้นตอนมาก

 ผูมสีวนรวมในกจิกรรมของภาครฐั

จะตองเปนผูทีม่คีวามรู และกลาแสดงออก

และตองมคีวามอดทน เมือ่เขารวมกจิกรรม

บางสวนที่มีความเห็นที่แตกตางกัน การ

เปดโอกาสใหประชาชน เขามามีสวนรวม

หมายถึง กิจกรรมที่หนวยงานของรัฐ

สนบัสนนุใหประชาชนเขามารวมในขัน้ตอน

การบรหิารราชการตางๆ ตัง้แต รวมความคดิ

รวมตัดสินใจ รวมด�าเนินการ รวมรับ

ประโยชน์ และรวมประเมินผล

การมีสวนรวมในการก�าหนดกฎเกณฑ์

 ปรชัญา และแนวคดิในการเปลีย่นโฉม

ภาคราชการ ตองการใหระบบราชการ

เปนระบบทีช่มุชนเปนเจาของ เปนระบบที่

มอบใหประชาชนไปด�าเนนิการเอง หนวยงาน

ของรัฐต องมอบอ�านาจให ประชาชน 

ชมุชน ทองถิน่ องคกรเอกชนตางๆ คดิ หรอื

ท�าในสิง่ทีอ่ยากจะท�ามากกวาทีจ่ะรอคอย

ความชวยเหลอืจากเจาหนาทีข่องรฐัอยางเดยีว

การบริ หารภาครั ฐแบบมี ส  วนร  วม

เนนการปรึกษาหารือกับประชาชน ให

ประชาชนมีสวนรวมคิด  รวมเสนอปญหา

รวมวางแผน รวมด�าเนินการ รวมติดตาม

ประเมินผล เนนความรวมมือของชุมชน 

ในการประสานกิจกรรมภาครัฐ การดูแล

ของภาครฐั ดทูีค่วามตองการ ความพอใจ
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เพื่อตอบสนองตอประโยชนสาธารณะ 

โดยยึดถือความสงบสุขร ม เย็นของ

ประชาชนเปนประการส�าคัญ

 ในขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับตางๆ ไดกลาว

ถึงการมีสวนรวมในการก�าหนดเกณฑ 

การจัดระบบการประสานงานระหวาง

ภาครัฐบาลกับภาคเอกชนในรูปคณะ

กรรมการรวม เพื่อท�าหนาที่ประสาน

นโยบายระดับสูง ท�าหน าที่พิจารณา

ความเหมาะสมของนโยบาย สงเสรมิใหเอกชน

มสีวนรวม ในสาขาเศรษฐกจิทีส่�าคญั  เชน  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2525 - 2529  

บทที่ 6 การระดมความรวมมือจากภาค

เอกชน โดยสงเสริมสนับสนุนใหชุมชน

และสงัคม ไดเขามามสีวนรวมในการแกไข

ป ญหาได อย างมีประสิทธิภาพ เช น 

เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม

ในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา

การจัดท�าแผนและด�าเนินการแกไข

ปญหาของชุมชน สนับสนุนใหมี

คณะกรรมการของประชาชนใน

ชมุชน และทองถิน่ รวมคดิ รวมท�างาน

และเรียนรู ประสบการณ ความรู 

ความสามารถซึ่งกันและกัน

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540 - 2544  

บทที่ 3 การพัฒนาระบบความมั่นคงของ

สังคม กลาววา ภาครัฐหรือระบบราชการ 

ตองมุงเสริมสรางการบริหารจัดการที่ดี

โดยเป ดโอกาสใหประชาชนเข ามามี

สวนรวม ในการตัดสินใจในการบริหาร

ประเทศ

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 - 2554 

บทที่ 7 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร สู 

การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล

แนวทางการพัฒนา เสริมสรางบทบาท

การมสีวนรวมของภาคพีฒันา  โดยภาครฐั

ตองปรบับทบาท จากผูก�ากบั ควบคมุสัง่การ

และด�าเนินการเอง มาเปนผู ประสาน 

สนบัสนนุ บรกิาร อ�านวยความสะดวก สามารถ

ท�างานกับภาคีพัฒนา ในลักษณะหุนสวน

การพัฒนา ที่ค�านึงถึงความตองการของ

ประชาชน ภาคเอกชนตองค�านึงถึงความ
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รับผิดชอบตอสังคม ชุมชน มีกระบวน

การผลติทีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอม ไมท�าลาย

คุณคาทางวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

มีการจัดการที่โปรงใสเปนธรรมในการ

ประกอบธุรกิจ และเขามามีบทบาทรวม

จัดบริการสังคม  และกิจกรรมสรางสรรค

รวมกับภาครัฐ

 ในบางสวนของรฐับาล ไดสงเสรมิ

การมีส วนร วมของประชาชนในการ

ก�าหนดกฎเกณฑ เชน ค�าแถลงนโยบายของ

คณะรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัยแถลงตอ

รัฐสภาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2540 

ใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ

ทางการเมอืงในเรือ่งทีส่�าคญั การวางแผน

การพฒันาเศรษฐกจิ  สงัคม  และการเมอืง

รวมทั้งการตรวจสอบอ�านาจรัฐ โดย

การประชุมปรึกษาหารือกับกลุมบุคคลที่

เกีย่วของหรอืชมุชน การท�าประชาพจิารณ

ประชามตแิลวแตกรณ ีโดยใหสถาบนัทาง

วิชาการ สื่อสารมวลชน องคกรอาชีพ

ภาคเอกชน และองคกรสาธารณะประโยชน

เขามามีบทบาทในการรวมด�าเนินการ ซึง่

นโยบายดานเศรษฐกจิ “เนนใหภาคเอกชน

มบีทบาทน�า และผนกึก�าลงัรวมกบัภาครฐั

และภาคประชาสงัคม เพือ่เพิม่พลงัเขมแขง็

ใหแกเศรษฐกิจ” นโยบายสังคม “จัดท�า

แผนปฏริปูสงัคมอยูเยน็เปนสขุ รวมกนัอยาง

สมานฉันท์ บนพื้นฐานคุณธรรมรวมกับ

ภาคประชาชน ภาคธรุกจิ ภาคประชาสงัคม

ภาควิชาการ ภาคสื่อมวลชน และสถาบัน

ศาสนา เพือ่สรางสงัคมไทยทีไ่มทอดทิง้กนั

สังคมที่มีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นและ

ประชาสังคมที่เขมแข็ง สังคมคุณธรรม

และสังคมประชาธิปไตย”

การมีสวนรวมในการแกไขปญหา

 มกีารยอมรบับทบาทของภาคเอกชน

ในการมีส วนร วมในกลไกการบริหาร

ราชการตั้งแต แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2

ประมาณป 2510 โดยใหผูแทนภาคเอกชน

เขารวมในคณะกรรมการตามกฎหมาย 

หรอืคณะรฐัมนตรแีตงตัง้ แตความรวมมอื

ระหวางภาครฐัและภาคเอกชน ยงัมลีกัษณะ

เปนความสัมพันธสวนบุคคลมากกวา

ระดับสถาบัน จนกระทั่งป พ.ศ. 2520  

กลุ มธุรกิจเอกชนจึงไดมีการรวมตัวกัน

เป นคณะกรรมการร วมภาคเอกชน  

สามสถาบันประกอบดวย หอการคาไทย

สมาคมอุตสาหกรรมไทย และสมาคม

ธนาคารไทย เพือ่จะท�าความรวมมอืระหวาง

ภาครัฐและภาคเอกชนเป นทางการ    

แนวความคิดของความรวมมือระหวาง

ภาครฐัและเอกชนในประเทศไทย คอื การ
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จัดตั้งคณะกรรมการร วมภาครัฐและ

ภาคเอกชนเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ 

หรอืเรยีกวา  กรอ. ไดถกูจดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที่

30 มถินุายน 2524 เพือ่ความรวมมอืระหวาง

ภาครฐักบัภาคเอกชน  นบัเปนกาวใหมทีอ่าจจะ

มคีวามส�าคญัตอการพฒันาเศรษฐกจิของ

ประเทศไทย ในอดีตที่ผานมาภาคเอกชน

ไมเคยไดรบัการยอมรบัจากรฐับาล ใหเขามา

มีสวนรวมในกระบวนการแกไขปญหา

เศรษฐกจิ และก�าหนดนโยบายพฒันาเศรษฐกจิ

ของประเทศในลักษณะนี้มากอน

 ในสมัยรั ฐบาลพลเอก เปรม 

ตณิสลูานนท เปนนายกรฐัมนตรปีระเทศไทย

ประสบกับวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ

ในชวงป พ.ศ. 2522 - 2524 รัฐบาลใน

ขณะนั้นไดตระหนักถึงความส�าคัญของ

บทบาทภาคธุรกิจ ที่จะเขาแกไขปญหา

เศรษฐกิจ ที่ ก� าลั งประสบอยู  โดยมี

การด�าเนินงานอยางเปนระบบ กอใหเกิด

ความรวมมือสัมพันธกัน ในเชิงสถาบัน

ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน จึงไดมี

การจัดตั้งคณะกรรมการรวม อันประกอบ

ดวยผูแทนระดับสูงจากทั้งสองฝายโดยมี

นายกรัฐมนตรีเป นประธาน เรียกว า

“คณะกรรมการรวมภาครฐั และภาคเอกชน

เพือ่แกไขปญหาทางเศรษฐกจิของประเทศ

หรอื กรอ.” คณะกรรมการรวมภาครฐัและ

ภาคเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ

ที่มีนายกรัฐมนตรี กรรมการภาครัฐ

ประกอบดวยรองนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี

และขาราชการ ทีร่บัผดิชอบดานเศรษฐกจิ

สวนกรรมการภาคเอกชน  ประกอบดวย

ผูแทนหอการคาไทย ผูแทนสภาอตุสาหกรรม

และผู แทนสมาคมธนาคารไทย คณะ

กรรมการสมัยแรก มีอ�านาจพิจารณา

ปญหา และอุปสรรค การด�าเนินงานของ

ภาครัฐ และภาคเอกชน และจัดระบบ

ประสานงานเพือ่เรงรดัแกไขปญหาใหลลุวง

โดยเร็ว ประสานงานและจัดท�าแผน  และ

โครงการรวมระหวางภาครฐั และภาคเอกชน

ในสาขาเศรษฐกจิทีส่�าคญั  พจิารณาเสรมิ

บทบาทของสถาบันเอกชน เพื่อสนับสนุน

การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ  ตดิตาม

ผลการด�าเนนิงานทีม่อบหมายใหหนวยงาน

ทีเ่กีย่วของรบัไปปฏบิตั ิแตงตัง้อนกุรรมการ

และคณะท�างานเพื่อปฏิบัติงานตามที่

คณะกรรมการฯ มอบหมาย

 จากโครงสรางที่เกี่ยวของทั้งหมด 

เปนเพียงบางสวนในปจจัยที่กอใหเกิด

การพัฒนาจากอดีตที่ผานมาน�าไปสูการ

เปลี่ยนแปลงจนกระทั่ งในป จจุบันนี้

ท�าใหเห็นความแตกตางที่เกิดขึ้นไดอยาง
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ชดัเจน ไมวาจะเปนในมติขิองค�าวาจงัหวดั

ซึ่งแตเดิมในอดีตความส�าคัญในอ�านาจ

การบรหิารราชการ จะอยูในความรบัผดิชอบ

ของฝายราชการ แตเพียงอยางเดียว โดย

มีผูวาราชการจังหวัดถืออ�านาจเด็ดขาด

ในการตัดสินใจสุดทายไวแตผูเดียว โดย

มิไดเล็งเห็นและใหความส�าคัญกับองคกร

ภาคเอกชนเทาไร แตหลังจากเกิดแนว

ความคิดการบริหารราชการจังหวัดแบบ

บูรณาการขึ้นมา ค�าวา CEO คือ Chief 

Executive Office ซึ่งแปลวา ประธาน

คณะผูบริหาร แสดงใหเห็นวา มีผูบริหาร

หลายคนมาอยูรวมกัน แลวมีบุคคลหนึ่ง

เปนประธานนัน่เอง การเอาหวัหนาราชการ

ทุกสวนราชการเปนคณะผู บริหารแลว

ผูวาราชการจงัหวดัคอื ประธานของจงัหวดั

ซึ่งในอดีตที่ผานมาท�าไมส�าเร็จ เพราะ

มองกนัวา ผูวาราชการจงัหวดั เปนตวัแทน

ของกระทรวงมหาดไทย หัวหนาสวน

ราชการตางๆ ก็คิดวาตนเองเปนตัวแทน

ของกระทรวงตางๆ ทีต่นสงักดั การบรหิาร

ราชการกก็ลบักลายเปนเรือ่งของใครของมนั

ต างคนต างท�า โดยไม มีการคิดการ

ท�างานที่ประสานรวมกัน หรือมีเปาหมาย

ไปในทิศทางเดียวกัน เพราะฉะนั้น

ผูวาราชการจงัหวดัในฐานะ ประธานบรหิาร

จึงจ�าเปนอยางยิ่งที่จะท�าหนาที่ใหทุกฝาย

ได  ร  วมกันคิด ช  วยกันท� า  เกิดการ

ประสานงาน โดยเอายุทธศาสตรมาวาง

รวมกัน เพราะถาใหทุกคนทุกภาคสวน 

ไดคิดรวมกัน จะเกิดความรู สึกวาตอง

รับผิดชอบจังหวัด นี้ดวยกัน จะตองท�าให

ประชาชน เศรษฐกจิ และสงัคมในจงัหวดั

ดขีึน้

 ส�าหรับบทบาทขององคกรภาค

เอกชน จากอดีตจวบจนกระทั่งปจจุบันนี้

เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายใน

บทบาทอ�านาจและหนาที่ ในการเขาไป

มีสวนรวมในการบริหารจัดการบานเมือง

ในปจจบุนัหรอืการบรหิารราชการแผนดนิ

ในอดีต โดยไดรับอานิสงสจากการพัฒนา

เปลี่ยนแปลงในรูปโครงสราง “จังหวัด”

ตั้ งแต อดีตเรื่ อยมาเกิดกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงทางความคิดครั้งใหญ ที่เห็น

ความส�าคญัขององคกร ภาคเอกชน ทีจ่ะน�าเอา

ความรู ความสามารถ และประสบการณ

ทีม่อียูในแตละองคกร เขาไปมสีวนรวม ใน

การบรหิารจดัการบานเมอืง ไลเรยีงตัง้แต

การมีสวนรวมในกระบวนความคิด การ

ตดัสนิใจ การด�าเนนิการ การประสานงาน

ตลอดจนการตดิตามตรวจสอบ  สอดสอง

ดแูล  เพือ่ใหเกดิคณุภาพในการบรหิารงาน
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ใหเปนไปตามยุทธศาสตรที่ไดชวยกันคิด 

รวมกันท�า ซึ่งบทบาทที่ภาคเอกชนได

เขาไปมโีอกาส ในการบรหิารงานในระดบั

จงัหวดั และกลุมจงัหวดัเทาทีพ่อจะยกมา

ใหเห็นไดเปนรูปธรรมอยางชัด  อาทิเชน

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ

บูรณาการ (ก.บ.จ.) คณะกรรมการบริหาร

งานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน

จังหวัดและกลุ มจังหวัดแบบบูรณาการ 

(ก.น.จ.) คณะกรรมการรวมภาครัฐและ

เอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ

จังหวัด (กรอ.จังหวัด) คณะกรรมการรวม

ภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทาง

เศรษฐกิจกลุมจังหวัด (กรอ.กลุมจังหวัด) 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจั งหวัด 

(ก.ธ.จ.)

 บทบาท และหนาทีใ่นแตละโครงสราง

คณะกรรมการดังกลาวขางตน ถูกระบุ

บทบาท และหนาที่ใหแตกตางกันออก

ไปตามวตัถปุระสงคของการจดัตัง้  ซึง่นบั

เป นการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นอย าง

มากมาย ในความมสีวนรวมตอการบรหิาร

จัดการบานเมืองในปจจุบัน  โดยมีภาค

ราชการ ซึง่เราปฏเิสธไมไดวาจ�าเปนจะตอง

เปนหลกั และมคีวามรบัผดิชอบอยางเตม็ที่    

ตัง้แตอดตีทีผ่านมา จวบจนกระทัง่ปจจบุนั

จะมีเพียงรูปแบบในปจจุบัน มีผู ร วม

กระบวนการ เขามาเพิ่มเติมคือองคกร

ภาคเอกชนสวนหนึ่ง และอีกหลายๆ

ภาคสวน

 ดงันัน้ โดยบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญู

ก็ดี โดยอ�านาจตามกฎหมายในแตละ

ระดบัชัน้กด็ ีจากนโยบายในแตละผูน�าเอง

ก็ดี  ตลอดถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคม

โลกที่เกิดขึ้น ยอมเปนสิ่งที่ตองยอมรับวา

ทุกตัวแปรที่กลาวมา และมิไดกลาวถึง

อีกมากมาย เปนปจจัยที่กอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง ในมิติของการเปลี่ยนแปลง

ทีด่ขีึน้กวาเดมิ น�ามาสูกระบวนการพฒันา

ของทุกภาคสวนเกิดขึ้น ซึ่งมีองคกรภาค

เอกชน เปนหนึ่งในภาคสวนดังกลาว 

ที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาเกิดขึ้นตั้งแต

ระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ

ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอ�าเภอ

ลงมาถึงทองถิ่น หมูบาน กอเกิดขึ้นจาก

ส� านึ กของความ เป  น เ จ  า ของพื้ นที่      

ความตองการเขาไปมีสวนรวม และความ

เสียสละเพื่อสังคมในแตละระดับชั้น

 ขาพเจามคีวามคาดหวงัวา พฒันา

ของการเปลีย่นแปลงในสงัคม คงไมหยดุนิง่

อยู  เพียงนี้  จะต องเกิดการหมุนเวียน
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อยูตลอดเวลา และไมมีที่สิ้นสุด ซึ่งการ

หมนุเปลีย่นของมติเิวลาทีเ่ปลีย่นไป จะเปน

โอกาสต อการพัฒนาที่น�าไปสู ความ

เจริญที่ดีกวาเดิมในทุกๆ มิติของสังคม

ที่เอื้ออ�านวยและสงเสริมปจจัย ที่น�าไปสู

กระบวนการพัฒนาที่เกิดความสมบูรณ 

และลงตัวอยางที่สุด ซึ่งปจจัยหนึ่งที่จะ

ขาดเสียมิไดเลยคือ “องคกรภาคเอกชน” 

แตความส�าคัญไมใช แคเพียงองคกร

ภาคเอกชนเทานั้น ยังคงมีอยูหลากหลาย

องคกรที่จะน�ามาสูปจจัยของการพัฒนา

ไดในล�าดับตอไป
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     นวทางการสงเสริม
กระบวนการแผนชุมชน

ฐานิสร นันทพัฒน์ปรีชา1

     นวทางการสงเสริม     นวทางการสงเสริม
กระบวนการแผนชุมชน
แ

1. ความเปนมา

 กรมการพัฒนาชุมชน ไดสงเสริม

ใหหมู บานใชแผนชุมชนเปนเครื่องมือ

เสริมสราง ขีดความสามารถของชุมชน

ในการแกไขปญหาของชุมชนดวยตนเอง 

บนพืน้ฐานของขอมลู การคดิการตดัสนิใจ

และลงมือกระท�าของคนในชุมชนและได

จัดสรรงบประมาณใหจังหวัดด�าเนินการ

ส  ง เสริมกระบวนการแผนชุมชนใน

หมูบานมาโดยตลอด โดยมีเปาหมายให

ทกุหมูบานมแีผนชมุชน และใชแผนชมุชน

เปนเครื่องมือในการแกไขปญหาความ

ยากจน และวางรากฐานวิถีชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. แนวคิด

 “การท�าใหชมุชนเขมแขง็ ไมสามารถ

ท�าไดโดยการสรางจากบุคคลภายนอก

ชุมชน หรือท�าโดยการสอน การฝกอบรม 

ชุมชนที่เขมแข็งจะมีกระบวนการในการ

จัดการของชุมชน มีการเรียนรู ร วมกัน 

มีกิจกรรมเพิ่มคุณคาทุนทางสังคมและ

เศรษฐกิจของคนในชุมชน ภายใตระบบ

ความสัมพันธ์ระหวางคนในชุมชน เปน

เครือขายชุมชน และมีการขยายพันธมิตร
1 นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�านาญการ กรมการพัฒนาชุมชน
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ออกไปนอกชุมชนในลักษณะสรางความ

สัมพันธ์” ดังนั้น ทุกชุมชนจึงตองรวมกัน 

สรางพลังชุมชน และใชพลังชุมชนในการ

พัฒนาชุมชน

3. อดีต - ปจจุบัน

 กรมการพฒันาชมุชน ไดด�าเนนิการ

สงเสริมกระบวนการแผนชุมชนมาตั้งแต

ป 2546 ดังนี้ 

 ป 2546 รวมกับส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาต ิและภาคกีารพฒันา 4 หนวยงาน

 (กรมสงเสริมการเกษตร กรมสนับสนุน

การบริการสุขภาพ กรมการศึกษานอก

โรงเรียน และกองบัญชาการทหารสูงสุด) 

โดยรบัผดิชอบการประสานการด�าเนนิงาน

ในพื้นที่ 14 จังหวัด 

 ป 2547 กรมฯ ไดจดัสรรงบประมาณ

ใหจังหวัดด�าเนินกิจกรรมสนับสนุนการ

จัดท�าแผนชุมชนเพื่อแก ป ญหาความ

ยากจน จ�านวนเงนิ 22 ลานบาท ด�าเนนิการ

ในระดับต�าบล 

 ป 2548 กรมฯ จัดสรรงบประมาณ

ใหจังหวัดด�าเนินงานสงเสริมเครือขาย

การเรยีนรูเพือ่การจดัท�าแผนชมุชน เพือ่ให

หมูบานที่ยังไมสามารถจัดท�าแผนชุมชน 

ไดทบทวนกระบวนการจัดท�าแผนชุมชน

ของตนเอง และเรียนรู  จากหมู บ  าน 

ทีส่ามารถจดัท�าแผนชมุชนได และกจิกรรม

เจรจาภาคีการพัฒนา เพื่อสนับสนุนแผน

ชุมชน เพื่อผลักดันใหเกิดการสนับสนุน

กิจกรรมตามแผนชุมชน ที่หมูบานตางๆ

จดัท�าขึน้ นอกจากนีย้งัไดรบัการสนบัสนนุ

งบประมาณจากส� านั ก งานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลแผนชุมชนของกรมฯ เพื่อ

สนับสนุนด�าเนินงานโครงการน�าร อง

บูรณาการ การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 

(12 จังหวัด) และการขยายผลของ

โครงการตอไปในอนาคต โดยติดตั้งไว

ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูสนใจเขา

ใชประโยชนไดทางเวบ็ไซต (www.cdd.go.th/

Plandata) 

 ป 2549 กรมฯ จัดสรรงบประมาณ

ใหจงัหวดัด�าเนนิกจิกรรมพฒันาศกัยภาพ

แกนน�าชุมชน ในการสร  างกลยุทธ 

การบรหิารจดัการแกไขปญหาความยากจน

และงบประมาณส�าหรับจัดกระบวนการ 

เพื่อปรับแผนชุมชน โดยเปนงบประมาณ

สวนหนึ่งของโครงการปฏิบัติการแกจน

แบบเขาถึงทุกครัวเรือน 

 ป 2550 กรมฯ จัดสรรงบประมาณ
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ใหจงัหวดัสรางการเรยีนรูและการมสีวนรวม

ของประชาชน โดยเปนงบประมาณสวนหนึง่

ของโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 

“อยูเย็น เปนสุข” 

 ป 2551 กรมฯ จัดสรรงบประมาณ

ใหจงัหวดัด�าเนนิกจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพ

แผนชุมชน งบประมาณ 174 ลานบาท  

 ป 2552 กรมฯ จัดสรรงบประมาณ

ใหจงัหวดัด�าเนนิการ เพือ่พฒันาแผนชมุชน

งบประมาณ 39,250 ลานบาท

 4. การประเมินคุณภาพแผนชุมชน 

 การประเมินคุณภาพแผนชุมชน 

ป 2548 กรมฯ ไดจัดท�าระบบฐานขอมูล

คุณภาพแผนชุมชน เมื่อป 2548 และจัด

แบงระดับการพัฒนาคุณภาพ แผนชุมชน

เปน 3 ระดบั คอื ระดบัด ี(A) ระดบัปานกลาง

(B) ระดับพอใช (C) โดยใชตัวชี้วัดและ

เกณฑ ดังนี้ 

 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ประกอบดวย 

 1. มีกระบวนการวิเคราะหตนเอง

ของคนในชมุชน โดยพจิารณาจากฐานขอมลู

การใช บัญชีรับ - จ ายของครัวเรือน

ในการวิเคราะหปญหาความตองการ

ในระดับครัวเรือน 

 2. มี ส  วนร  วมของประชาชน

ในการจัดท�าแผนโดยพิจารณาจากฐาน

ขอมูลระดับ การมีสวนรวมของประชาชน

ในเวทีจัดท�าแผนชุมชน 

 3. มแีผนชมุชนเปนลายลกัษณอกัษร 

 4. มีสวนรวมขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ในการจัดท�าแผนตั้งแตตน

โดยพจิารณาจากฐานขอมลูการมสีวนรวม

ของ อบต. ในการจัดท�าแผนตั้งแตตน

เกณฑ ประกอบดวย 

 4. มีสวนรวมขององคกร

    4.1 มีขอมูลที่ครัวเรือนท�า และ
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ใชบญัชรีายรบั - รายจาย รอยละ 70 ขึน้ไป 

    4.2 มแีผนชมุชนเปนลายลกัษณ

อักษร เปนรูปเลม 

    4.3 ระดับการมีสวนรวมของ

ประชาชนรอยละ 70 ขึ้นไป 

    4.4 มีส  วนร  วมขององค กร

ปกครองสวนทองถิ่น ตองมีสวนรวมจัด

ท�าแผนตั้งแตตน

 การประเมินคุณภาพแผนชุมชน 

ป 2550 กรมฯ ไดจัดสรรงบประมาณให

จังหวัดด�าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพแผน

ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพแผนชุมชน

และไดก�าหนดตัวชี้วัดในการประเมิน

คุณภาพแผนชุมชนใหม ประกอบดวย

ตัวชี้วัดเดิม 4 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดใหม 

ดังตอไปนี้ 

 - ตัวชี้วัดเดิม 4 ตัวชี้วัด และ

เกณฑเดิม 

 - ตัวชี้วัดใหม 2 ตัวชี้วัด และ

เกณฑ คือ 

 1. มกีระบวนการจดัท�าแผนชมุชน

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยมีแผนงาน/โครงการ สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรอยูดีมีสุข 

 2. มีกิจกรรมพึ่งตนเอง (ท�าเอง)

อยางนอยรอยละ 30 ของกิจกรรมในแผน

ชุมชน และมีการปฏิบัติไดจริง รอยละ 30 

ของกิจกรรมพึ่งตนเอง

 การประเมินคุณภาพแผนชุมชน 

ป 2551 กรมฯ ไดจางสถาบันเทคโนโลยี   

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ด�าเนินการประเมินคุณภาพแผนชุมชน

ระดับคุณภาพดีเดน (ระดับจังหวัด) และ

ดเียีย่ม (ระดบัเขต) ซึง่สถาบนัฯ ไดออกแบบ

กระบวนการประเมินคุณภาพแผน และ

ก�าหนดตัวชี้วัดที่แตกตางจากวิธีการ

ประเมินคุณภาพแผนชุมชนที่ กรมฯ 

ใชอยูเดิม เรียกวา การประเมินคุณภาพ

แผนชุมชนแบบมีสวนรวม โดยใชตัวชี้วัด 

5 ตัวชี้วัด คือ

 - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 - กระบวนการมีสวนรวม 

 - กระบวนการเรียนรู 

 - การน�าแผนชมุชนไปใชประโยชน 

 - โครงสรางแผนชุมชน 

69 วารสารดํารงราชานุภาพ

3.indd   69 12/9/2553   17:38:44



 ผลการประเมนิคณุภาพแผนชมุชน

ระดบัดเีดนและดเียีย่ม โดยสถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

เมื่อป 2551 มีแผนชุมชนดีเดน จ�านวน 75 

แผน/หมูบาน และแผนดีเยี่ยม จ�านวน 

42 แผน/หมูบาน

 การประเมินคุณภาพแผนชุมชน 

ป 2552 กรมฯ ไดแจงใหจงัหวดั ด�าเนนิงาน

สงเสรมิกระบวนการแผนชมุชน เพือ่เสรมิสราง

ความเข มแข็ งของชุมชน โดยให มี

การทบทวน และปรบัปรงุกลไกการขบัเคลือ่น

การจดัท�าแผนชมุชนทกุระดบั ทบทวน และ

ปรบัแผนชุมชนของหมูบานใหสอดคลอง

การจดัท�าแผนชมุชน การน�าไปใชประโยชน

และ การประเมนิคณุภาพแผนชมุชน โดย

หมูบานประเมินแผนชุมชนเบื้องตนดวย

ตวัชีว้ดั 6 ตวัชีว้ดั และตวัชีว้ดั 5 ตัว ของ

กระบวนการประเมินคุณภาพแผนชุมชน

แบบมีส วนร วม และมีระบบรับรอง

คุณภาพแผนชุมชน เพื่อใหแผนชุมชน

มมีาตรฐานและเกดิการยอมรบัแกหนวยงาน

ตางๆ ทีต่องการสนบัสนนุกจิกรรมทีก่�าหนด

ไวในแผนชุมชนของหมูบาน  

 การประเมินคุณภาพแผนชุมชน

ในปป จจุบัน ผลการประเมินคุณภาพ

แผนชมุชน ณ วนัที ่31 เดอืนมนีาคม 2553

สรปุไดดงันี้ 

 -  แผนชมุชนคณุภาพระดบัดมีาก

(A) จ�านวน 54,585 แผน/หมูบาน (รอยละ 74.87) 

 - แผนชุมชนคุณภาพระดับดี (B) 

จ�านวน 15,919 แผน/หมูบาน (รอยละ 21.84) 

 - แผนชุมชนคุณภาพระดับพอใช 

(C) จ�านวน 2,396 แผน/หมูบาน (รอยละ 3.29)

 

แผนภูมิ สรุปการประเมินคุณภาพแผนชุมชนในปปจจุบัน
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ในสวนการใชประโยชนจากแผนชุมชน

จากการรายงานของจังหวัดพบวา ชุมชน

มีการน�า แผนชุมชนไปใช ประโยชน 

(ชุมชนมีการน�าแผนชุมชนไปใชประโยชน

หมายถึง ชุมชนที่มีการด�าเนินงานตาม

กิจกรรมที่ปรากฏในแผนชุมชนอยางนอย

รอยละ 30 ของกิจกรรมในแผนชุมชน)   

จ�านวน 48,709 แผน คดิเปนรอยละ 70.48

(จากจ�านวนชุมชนทั้งหมด 69,110 แผน 

ตามฐานขอมูล  กชช. 2 ค ป 2548)  

5. การด�าเนนิงานพฒันาคณุภาพแผนชมุชน

และแนวทางการด�าเนินกิจกรรมตาม

งบประมาณในป  2553         

  กรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุน

ใหมีการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐาน

แผนชมุชน และพฒันากระบวนการบรูณาการ

แผนชมุชน เพือ่เชือ่มโยงไปสูการบรูณาการ

แผนชุมชนและท�าใหแผนชุมชนซึ่งกรม

การพัฒนาชุมชน เปนหนวยประสานการ

ด�าเนินงานเปนเครื่องมือที่มีมาตรฐาน 

สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร ระดับ

จังหวัด สอดคลองกับสถานการณและ

แกไขปญหาชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

เปนไปตามเปาหมาย โดยมีกิจกรรมหลัก 

2 กิจกรรม และกิจกรรมยอย 4  กิจกรรม

รายละเอียดตามตาราง  

  
ที่           กิจกรรม   งบประมาณ  ผูปฏิบัติ

พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานแผน

ชุมชน

1.1 สรางและพฒันาเครอืขายการเรยีนรู

กระบวนการแผนชุมชน

1.2 สงเสริมและรับรองมาตรฐาน

แผนชุมชน

พฒันากระบวนการบรูณาการแผนชมุชน

2.1 พฒันากลไกสนบัสนนุกระบวน

การบูรณาการแผนชุมชน

2.2 บรูณาการแผนชมุชนระดบัจงัหวดั

 25,735,500 บาท

 21,048,000 บาท

  4,687,500 บาท

 12,428,700 บาท

    503,700 บาท

 11,925,000 บาท

อ�าเภอ

ไตรมาส 2

จังหวัด

ไตรมาส 3 และ4

สวนกลาง

ไตรมาส 1

จังหวัด

ไตรมาส 3 และ 4

1

2
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6. แนวทางการสงเสรมิและรบัรองมาตรฐาน

แผนชุมชน

 กรมการพัฒนาชุมชน ไดสงเสริม

ใหหมู บ าน/ชุมชนใชแผนชุมชน เปน

เครือ่งมอืในการก�าหนดทศิทางการพฒันา

และก�าหนดกจิกรรมการพฒันาของชมุชน

ซึง่ในป 2552 กรมการพฒันาชมุชน ไดรเิริม่

ระบบรบัรองมาตรฐานแผนชมุชน เพือ่กระตุน

ใหชมุชนยกระดบัแผนชมุชน ใหเชือ่ถอืได

สามารถน�าไปใชประโยชนในการประสาน

การบูรณาการ และขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ และเพือ่ใหการรบัรองมาตรฐาน

แผนชมุชนเปนไปอยางตอเนือ่ง และชวยให

หมูบาน/ชุมชนยกระดับการใชประโยชน

ของแผนชมุชนในการพฒันาตนเอง รวมทัง้

หนวยงานตางๆ สามารถน�าไปใชประโยชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ กรมการพัฒนา

ชุมชนไดสนับสนุนงบประมาณในการ

สงเสริมรับรองมาตรฐานแผนชุมชนในป 

2553 รวม 75 จังหวัดๆ ละ  62,500 บาท

(หกหมื่นสองพันหารอยบาทถวน)และ

ก�าหนดด�าเนินการในไตรมาส  3  และ  4

7. ผลการด�าเนินงานการรับรองมาตรฐาน

แผนชุมชนในป 2552 

 จ�านวนแผนชมุชน ทีผ่านการรบัรอง

มาตรฐาน จ�านวน  8,430 แผน คิดเปน  

12.2% เกินเปาหมาย 4,975 แผน (ราย

ละเอยีดเกีย่วกบัการรบัรองมาตรฐาน และ

เกณฑชี้วัด ศึกษาเพิ่มเติม ไดจากคูมือ 

การพัฒนาแผนชุมชน ป  2552 และ

จาก เว็บไซต กรมการพัฒนาชุมชน 

http://www.cdd.go.th)

8. การบูรณาการแผนชุมชนระดับอ�าเภอ

และระดับจังหวัด 

 ในปงบประมาณ 2552 กรมการ

พัฒนาชุมชนไดสนับสนุนงบประมาณ 

ในการบูรณาการแผนชุมชนระดับอ�าเภอ

และสงเสริมใหชุมชนมีการน�าแผนชุมชน

ไปใชประโยชน

 การรายงานผลการบูรณาการ

แผนชมุชนระดบัอ�าเภอพบวา มกีารบรูณาการ

ครบทุกอ�าเภอ จ�านวน 877 อ�าเภอ

 ใ น ส  ว น ข อ ง ก า ร บู รณ า ก า ร

แผนชุมชนระดับจังหวัด 75 จังหวัด กรม

การพัฒนาชุมชนสนับสนุนงบประมาณ

ในป 2553 จังหวัดละ 159,000 บาท

(หนึ่งแสนหาหมื่นเกาพันบาทถวน) และ

ไดซักซอมแนวทางการด�าเนินงานให

เจาหนาทีใ่นระดบัจงัหวดั ก�าหนดด�าเนนิการ

ในไตรมาส 3 และ 4 
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สรุป 

 การสงเสริมกระบวนการแผน

ชมุชนของกรมการพฒันาชมุชน นบัไดวา

เปนกลวธิทีีส่�าคญัในการพฒันากระบวนการ

เรียนรู ของคนในชุมชนใหสามารถรู ถึง

ปญหาของชุมชนและมีสวนรวมแกไข

ปญหาของชุมชนที่ตนอยูอาศัย เปนการ

ระเบิดจากภายในซึ่งจะน�าไปสูการพัฒนา

ชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืนตอไป 
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      ทบาทของคณะกรรมการหมูบาน (กม.)
 ในการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน

กรมการปกครอง

      ทบาทของคณะกรรมการหมูบาน (กม.)      ทบาทของคณะกรรมการหมูบาน (กม.)
 ในการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน

บ
1. บทน�า

 หมูบาน เปนหนวยการปกครองทองที่

ที่ เล็กที่สุด จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ

ลกัษณะปกครองทองที ่พระพทุธศกัราช 2457

โดยมผีูบรหิารงานภายในหมูบาน แยกตาม

ลักษณะของงานได ดังนี้

 1.1 ผูปกครองหมูบาน ประกอบดวย

ผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน

 1.2 คณะกรรมการหมูบาน (กม.) 

ซึ่งมีการปรับปรุงโครงสราง อ�านาจหนาที่ 

ตามมาตรา 28 ตรี แหง พระราชบัญญัติ

ลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 

2457 แกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2551

ก�าหนดใหมอีงคประกอบมาจากกรรมการ

2 ประเภท คือ

     1.2.1 กรรมการหมูบานโดย

ต�าแหนง ไดแก ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน

สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่

มีภูมิล�าเนาในหมูบาน ผู น�าหรือผู แทน

กลุมหรือองคกรในหมูบาน 

     1.2.2 กรรมการหมูบานโดย

การเลอืก ไดแก กรรมการหมูบานผูทรงคณุวฒุิ

ซึ่งราษฎรผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน เปน

ผู เลือกกรรมการหมู บ านผู ทรงคุณวุฒิ 
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โดยมีจ�านวน 2 - 10 คน และใหที่ประชุม

เลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิเปน

ผูก�าหนดจ�านวนกรรมการหมูบานผูทรง

คุณวุฒิที่พึงมีในแตละหมูบาน

 1.3 หนาที่ของ กม. กฎหมาย

ก�าหนดให กม.มีหนาที่ ดังนี้  

           1.3.1 ช วยเหลือแนะน�าให 

ค�าปรึกษาแกผูใหญบาน 

           1.3.2 ปฏิบัติหน าที่อื่นตาม

กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการ  

     1.3.3 ปฏิบั ติ หน  าที่ ต ามที่

นายอ�าเภอมอบหมายหรือผู ใหญบาน

รองขอ 

           1.3.4 เปนองคกรหลกัทีร่บัผดิชอบ

ในการบรูณาการจดัท�าแผนพฒันาหมูบาน

     1.3.5 บริหารจัดการกิจกรรม

ที่ด�าเนินงานในหมูบานรวมกับองคกรอื่น

ทุกภาคสวน

 จากอ�านาจหนาทีข่อง กม. ซึง่เปน

ผูชวยเหลอืผูใหญบานในการบรหิารจดัการ

และพฒันาหมูบานขางตน หากเปรยีบเทยีบ

กับการบริหารประเทศที่นายกรัฐมนตรี 

(หัวหนารัฐบาล) เปนผูน�าในการบริหาร

ประเทศ และมีคณะรัฐมนตรีชวยเหลือ

ในการบริหารราชการใหบรรลุเปาหมาย 

โดยจะมรีฐัมนตรปีระจ�ากระทรวง บรหิารงาน

ให  เป นไปตามนโยบายที่แถลงไว ต อ

รัฐสภา ดังนั้น ในการปกครองในระดับ

หมูบาน ผูใหญบาน จึงเปรียบเสมือนเปน

นายกรัฐมนตรีของหมู บาน โดยมี กม. 

เปนคณะรัฐมนตรีชวยเหลือในการปฏิบัติ

หนาที่ของผูใหญบานโดยมีเปาหมายรวม

กันคือ ให หมู  บ  านมีความเข มแข็ ง 

ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีและ

อยูดีกินดี

2. ระดับของแผนพัฒนา

 การแบงระดับของแผนพัฒนานั้น 

อาจแบงออกไดเปน 6 ระดับ ดังนี้

 2.1 ระดบัประเทศ คอื แผนพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ ซึง่จดัท�าขึน้

โดยคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแหงชาต ิเพือ่ใชเปนกรอบทศิทาง

ในการพัฒนาประเทศ

 2.2 ระดับกลุมจังหวัด คือ แผน

ยทุธศาสตรการพฒันากลุมจงัหวดั ซึง่เปน

แผนที่เกิดจากกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  

รวมกนัจดัท�าแผนตามศกัยภาพ โอกาส และ

ลู ทางการพัฒนาในแตละภูมิภาค โดย

ความรวมมือของทุกฝายทั้งภาครัฐและ

เอกชน เขามามีสวนรวมในการจัดท�า
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เพื่อประโยชนในการแปลงแผนไปสูการ

ปฏิบัติของแตละจังหวัด ซึ่งมุงที่จะริเริ่ม

เพื่อแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ โดยน�า

ความตองการของประชาชนมาก�าหนด

เปนแนวทางริเริ่ม มุงเนนไปที่การพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม ความสามารถและ

ประสิทธิภาพตอการพัฒนาและแกไข

ปญหา รวมทั้งการเสริมสรางขีดความ

สามารถในการแขงขันของจังหวัดและ

กลุมจังหวัด

 2.3 ระดบัจงัหวดั คอื แผนยทุธศาสตร

การพฒันาจงัหวดั ซึง่เปนแผนทีท่กุภาคสวน

ในจังหวัดไดรวมคิด รวมตัดสินใจก�าหนด

ทศิทางการพฒันาจงัหวดั เพื่อตอบสนอง

ตอสภาพปญหา ศักยภาพ และโอกาส

ใหสอดคลองกับความเปนจริง โดยผาน

กระบวนการเชือ่มโยงแผน ตัง้แตแผนพฒันา

หมู บาน แผนพัฒนาต�าบล แผนพฒันา

อ�าเภอ ไปสูแผนพฒันาจงัหวดั 

 2.4 ระดบัอ�าเภอ คอื แผนยทุธศาสตร

พัฒนาอ�าเภอ  ซึ่งเปนแผนที่อ�าเภอจัดท�า

ขึ้นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ  นโยบายของรัฐบาล/

จังหวัด และความตองการของประชาชน

ในต�าบล หมูบาน

 2.5 ระดบัต�าบล คอื แผนพฒันาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแผนที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดท�าขึ้นโดย

เปดเวทีประชาคมรวมกับหมูบาน/ชุมชน  

เพื่อน�าขอมูลปญหา/ความตองการของ

ประชาชนจากแผนพัฒนาหมู บ านมา

เปนขอมูลในการจัดท�าแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อแกปญหา

และพัฒนาใหตรงตามความตองการของ

ประชาชนในระดับทองถิ่น

 2.6 ระดบัหมูบาน คอื แผนพฒันา

หมูบาน ซึ่งมีคณะกรรมการหมูบานเปน

องคกรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการ

การจดัท�าแผนพฒันาหมูบาน โดยกระบวนการ

มีสวนรวมของประชาชนในหมูบาน เพื่อ

สะทอนขอมลูปญหา และความตองการของ

ประชาชนในหมูบาน และเชื่อมแผนจาก

ระดับหมูบานไปจนถึงระดับประเทศ

3. บทบาทของคณะกรรมการหมูบาน (กม.)

ในการจัดท�าแผนพัฒนาหมูบาน

 ค�าจ�ากัดความ ของแผนพัฒนา

หมูบานในทีน่ี ้หมายถงึ แผนทีห่มูบานก�าหนด

ขึน้เพื่อเปนแนวทาง/ทิศทางการพัฒนา

ของหมูบานในอนาคต โดยกระบวนการ

มีสวนรวมของประชาชนในหมูบาน และ

แผนพัฒนาหมู บ านดังกลาว จะเป น

เครื่องมือส�าคัญในการบริหาร และพัฒนา
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หมูบานนั้นๆ ซึ่งจะมีความสอดคลองและ

เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาในระดับตางๆ

ตั้งแตระดับหมูบาน ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

กลุมจังหวัด และระดับประเทศ

 แผนพัฒนาหมูบาน แทจริงแลว

ไดมีการจัดท�าเพื่อใหสอดคลองกับการ

บริหารและการพัฒนาชนบทเปนเวลา

นานแลว เดิมนั้นคณะกรรมการหมูบาน

ถูกก�าหนดให  เสนอป ญหาและความ

ตองการ ซึ่งหมายถึงแผนพัฒนาหมูบาน

ในรูปแบบเอกสารซึ่ง กม. ไดจัดท�าขึ้น

เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาหมูบาน  

โดยเอกสารดังกลาวจะตองระบุถึงปญหา

ของหมู บาน แนวทางแกไขปญหาของ

หมู บ าน และโครงการพัฒนาหมู บ าน 

ใหสภาต�าบลพิจารณาเพื่อจัดท�าแผน

พัฒนาต�าบล และสภาต�าบลไดใชแผน

พัฒนาต�าบลดังกลาวขอเงินสนับสนุน

จากรัฐบาล ตอมาในป พ.ศ. 2537 ไดมี

การประกาศใชพระราชบัญญัติสภาต�าบล

และองคการบริหารสวนต�าบล พ.ศ. 2537

ซึง่ประกาศใชในวนัที ่2 ธนัวาคม พ.ศ. 2537 และ

มผีลบงัคบัใชตัง้แตวนัที ่2 มนีาคม พ.ศ. 2538 

โดยสาระส� าคัญของกฎหมายฉบับ

ดังกล าวได มีการยกฐานะสภาต�าบล

ที่มีรายได  โดยไม รวมเงินอุดหนุนใน

ปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามป

เฉลีย่ไมต�า่กวาปละ 150,000 บาท สามารถ

จัดตั้งเปนองคการบริหารสวนต�าบลได 

ดังนั้น องคการบริหารสวนต�าบล จึงเปน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอีกรูปแบบ

หนึ่ง   

 หลังจากนั้น บทบาทของ กม. ใน

การรวมบริหารและพัฒนาหมูบานไดลด

ความเขมขนลงไปเรื่อยๆ  ทั้งนี้ อาจเกิด

จากหลายปจจัยดวยกันที่สงผลกระทบ

ตอประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ของ 

กม. ท�าใหการประสานงานในระดบัหมูบาน

ของสวนราชการและหนวยงานตางๆ มุงใช

กลไกขับเคลื่อนภารกิจ/กิจกรรมไปที่

ผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน บางหนวย

มีการจัดตั้งองคกรขึ้นมารองรับกิจกรรม

ของตนเองในหมูบาน 

 ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2550 ไดมีการ

ปรบัปรงุแกไขกฎหมายหลายฉบบั เพือ่ให

สอดคล องกับสภาพการณต างๆ ทั้ง

ในประเทศและนอกประเทศ รวมถึง

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่

พระพุทธศักราช 2457 แกไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 28 ตรี 

ไดมีการปรับปรุงโครงสราง อ�านาจหนาที่

ของ กม. ในรูปแบบใหม โดยเพิ่ ม
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องคประกอบจ�านวนสมาชกิของ กม. ใหมี

ความหลากหลายและให กม. มีอ�านาจ

หนาที่ที่ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะในการท�า

หนาที่ เปนองคกรหลักที่รับผิดชอบใน

การบูรณาการจัดท�าแผนพัฒนาหมูบาน 

และบริหารจัดการกิจกรรมที่ด�าเนินงาน

ในหมูบานรวมกับองคกรอื่นทุกภาคสวน  

และเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552  คณะ

รัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติ

การขับเคลื่อนการด�าเนินงานของ กม. 

โดยให กม. เปนองคกรหลกัในการขบัเคลือ่น

ภารกจิ/กจิกรรมในหมูบาน และยงัไดก�าหนด

ใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น สนับสนุนให 

กม. เปนองคกรหลักในการบูรณาการจัด

ท�าแผนพัฒนาหมูบาน และน�าแผนพฒันา

หมูบานที่ กม. จัดท�าเปนขอมูลในการ

จัดท�าค�าของบประมาณของสวนราชการ 

หนวยงานของรัฐแ ล ะ

องค กรปกครองสวน

ทองถิ่น

 กล าวโดยสรุป 

กม. ถือเปนกลไกหลัก

และ เป น เจ  าภาพใน

หมู บ าน โดยมีหน าที่

ในการจัดท�าแผน และ

บูรณาการแผนพัฒนาหมู บาน รวมกับ

ทุกองคกรทั้งภาคประชาชนภาคเอกชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ

หนวยงานตางๆ ใหเปนรูปธรรม โดย

กระบวนการ มีสวนรวมของประชาชน

ตามเจตนารมณของกฎหมายที่เกี่ยวของ 

อาทิ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พ.ศ. 2550 มาตรา 78 และมาตรา 87 

พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ

พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)

พ.ศ. 2550 มาตรา 52 วรรคสาม มาตรา 

53/1 และมาตรา 53/2 พระราชกฤษฎีกา

วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุ ม

จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551

4.  กม. กับกระบวนการจัดท�าแผนพัฒนา

หมู บ านและการทบทวนปรับปรุงแผน

พัฒนาหมูบาน ประกอบดวย 
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 4.1 การเตรียมการจัดประชุม

ประชาคม

      4.1.1 กม. ก�าหนดวัน เวลา 

และสถานที่จัดเวทีประชาคม รูปแบบ

การจัดเวทีประชาคม และระเบียบวาระ/

ล�าดับการน�าเสนอ

       4.1.2 แจงสวนทีเ่กีย่วของทราบ 

เพือ่น�าแผนงาน/โครงการ เขารวมบรูณาการ

     4.1.3 แจ งองค กรปกครอง

สวนทองถิ่น เขารวมกระบวนการ เรียนรู/

สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมและ

กระบวนการจดัท�าแผนพฒันาหมูบาน รวมกบั

กม.

      4.1.4 แจงอ�าเภอเพื่อจัดทีม

ต�าบลร วมเป นพี่ เลี้ ยงในการจัดเวที

ประชาคม

     4.1.5 แจงผูแทนครัวเรือนเขา

รวมประชุมในเวทีประชาคม ไมนอยกวา

กึ่งหนึ่งของจ�านวนครัวเรือนที่มีอยู ใน

หมูบาน

     4.1.6 คณะท�างานดานจัดท�า

แผนพัฒนาหมู บ าน  บูรณาการแผน

ตามขอ  4.1.2 และจัดท�ารางแผนพัฒนา

หมูบาน เอกสารประเด็นส�าคัญ ที่สรุปไว

เพื่อเตรียมเสนอตอที่ประชุมประชาคม

 4.2 การประชุมประชาคม
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     4.2.1 การลงทะเบียนผู  เข า

รวมประชุมประชาคม

           4.2.2 ด�าเนนิการประชมุทบทวน

ปรับปรุงแผนพัฒนาหมู บ าน น�าเสนอ

รางแผนพัฒนาหมูบาน/เอกสารประเด็น

ส�าคัญใหที่ประชุมพิจารณาและส�ารวจ

ปญหาความตองการของหมูบาน โดยอาจ

มีการเพิ่มเติมขอมูลที่ส�าคัญและจ�าเปน 

หรือตัดทอนสวนที่ไมจ�าเปนออกตามมติ

ที่ประชุม

     4.2.3 จั ดหมวดหมู  ข  อมู ล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

     4.2.4 วเิคราะหขอมลู/จดัล�าดบั

ความส�าคัญ

     4.2.5 เสนอแนวทางแก  ไข

ปญหา และรวมกันก�าหนดทิศทางการ

พัฒนาหมูบาน

     4.2.6 ตรวจสอบเอกสารสรุป

ผลการประชาคมเบือ้งตนและลงมตปิระชาคม

     4.2.7 บันทึกผลการประชุม

ประชาคม

 4.3 การจัดท�าแผนพัฒนาหมูบาน

     กม. (คณะท�างานดานจัดท�า

แผนพัฒนาหมูบาน) รวบรวมขอมูลจาก

การประชุมประชาคมหมู บานไปจัดท�า

แผนพฒันาหมูบานเปนรปูเลม (รปูเลมแลว

แตความเหมาะสมของหมูบาน) เพือ่เสนอที่

ประชุม กม. ใหความเห็นชอบและรับรอง

แผนพัฒนาหมูบาน
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 4.4 การใหความเหน็ชอบและรบัรอง

แผนพัฒนาหมูบาน

     4.4.1 กม. ประชมุเพือ่พจิารณา

รางแผนพัฒนาหมูบานใหเปนไปตามมติ

ที่ประชุมประชาคมหมูบาน แลวลงมติ

เพือ่รบัรอง หากไมเปนไปตามมตทิีป่ระชมุ

ประชาคม หรือมีข อแกไขเพิ่มเติมให

คณะท� า งานด  านจัดท� าแผนพัฒนา

หมูบาน ด�าเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อน�า

เขาที่ประชุม กม. พิจารณาอีกครั้ง

      4.4.2 เมือ่ทีป่ระชมุ กม. มมีติ

รบัรองแผนพฒันาหมูบานแลว ใหประธาน

กม. (ผูใหญบาน) เปนผูลงนามรับรอง

4.5 การประสานและการใชแผน

พัฒนาหมูบาน

            4.5.1 จดัเกบ็แผนพฒันาหมูบาน

ไวใชประโยชนในการพัฒนาหมูบาน  

     4.5.2 จดัสงแผนพฒันาหมูบาน

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล

ต�าบล/อบต.) และ/หรือองคการบริหาร

สวนจังหวัด (อบจ.) เพื่อเปนขอมูลใน

การจัดท�าแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

     4.5.3 จดัสงแผนพฒันาหมูบาน

ใหคณะอนุกรรมการระดับอ�าเภอ (อ.ก.อ.)

เพือ่เปนขอมลูในการจดัท�าแผนยทุธศาสตร

พัฒนาอ�าเภอ และแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาจังหวัดตอไป

     4.5.4 จัดสงใหองคกรเอกชน

หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ (ถามี) เพื่อ

ประสานและบูรณาการแผน

 4.6 การทบทวนปรับปรุงแผน

พัฒนาหมูบาน

 ใหมีการด�าเนินการทบทวนหรือ

ปรบัปรงุแผนพฒันาหมูบาน ตามขัน้ตอนที่

1 - 5 อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหแผน

พฒันาหมูบานเปนปจจบุนั สามารถใชเปน

แ น วท า งพัฒน า แ ล ะ แ ก  ไ ข ป  ญห า

ของหมู บ  านในสถานการณ ที่ มีการ

เปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ

 4.7 การตรวจสอบและการตดิตาม

การด�าเนินการตามแผนพัฒนาหมูบาน

     กม. และประชาชนในหมูบาน 

มหีนาทีต่รวจสอบและตดิตามการด�าเนนิการ

ตามแผนพัฒนาหมูบาน ดังนี้

     4.7.1 ตรวจสอบการด�าเนนิการ

ตามแผนงานและโครงการในเขตหมูบาน

ใหมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชนตอสวนรวม

     4.7.2 ตรวจสอบผลกระทบที่

81 วารสารดํารงราชานุภาพ

3.indd   81 12/9/2553   17:40:11



เกิดจากการด�าเนินการตามแผนงาน/

โครงการ ภายในหมู บ านและรวมกัน

หาแนวทางแกไข หรือแจงหนวยงานที่

เกี่ยวของชวยแกไขปญหา

      4.7.3 ติ ดต าม เ ร  ง รั ด ก า ร

ด�าเนินการตามแผนงาน/โครงการของ

หนวยงานที่เกี่ยวของหรือผู รับผิดชอบ

โครงการ

     4.7.4 ตรวจสอบแผนงาน/

โครงการ และระดมสรรพก�าลงัภายในหมูบาน

เพื่อด�าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่

หมูบานมีศักยภาพสามารถด�าเนินการได

      4.7.5 รายงานผลการด�าเนนิการ

ตามแผนงาน/โครงการ ที่ด�าเนินการแลว

เสรจ็/ประสบผลส�าเรจ็ ตอทีป่ระชมุประชาคม

หมูบาน องคกรปกครองสวนทองถิน่ อ�าเภอ

และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการ

ประชาสมัพนัธการด�าเนนิงานของหมูบาน

ใหเปนที่รับทราบอยางกวางขวาง

 บทบาทของ กม. ในการจัดท�า

แผนพัฒนาหมู บ าน สามารถสรุปจาก

กระบวนการฯ ได ดังนี้

 1) เปนแกนน�าในการจัดท�าแผน

พัฒนาหมูบาน

 2) จัดเก็บและรวบรวมขอมูลของ

หมูบาน

 3) การจัดท�าเวทีประชาคมเพื่อ

จัดท�าหรือทบทวนแผนพัฒนาหมู บ าน 

รวมทั้งกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมของ

ประชาชนในหมูบาน

 4) การให ความเห็นชอบและ

รับรองแผนพัฒนาหมูบาน

 5) ประสานและสงแผนพัฒนา

หมูบานไปยงัสวนราชการ องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เพื่อใชแผนพัฒนาหมูบาน 

เปนขอมูลในการจัดท�าแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้ง

หนวยงานอื่นๆ

 6) ติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาหมูบาน

 ทั้ ง นี้  มี  กม .  หลายแห  งที่ มี

การบรหิารจดัการหมูบานไดอยางเขมแขง็

จากการใชแผนพฒันาหมูบาน ซึง่สามารถ

เปนตัวอยางใหกับหมูบานอื่นๆ ไดศึกษา

เรียนรู อาทิ บานหนองกลางดง หมูที่ 7

ต�าบลศิลาลอย อ�าเภอสามร อยยอด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ที่มีนายโชคชัย

ลิม้ประดษิฐ ผูใหญบาน เปนประธาน กม.  

บานยางทอง หมูที่ 8  ต�าบลบางเจาฉา

อ�าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ างทอง ที่มี

นายสรุนิทร นลิเลศิ ก�านนัเปนประธาน กม.

บานสามขา หมูที ่6 ต�าบลหวัเสอื อ�าเภอแมทะ
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จังหวัดล�าปาง ที่มีนายจ�านงค จันทรจอม 

ผูใหญบานเปนประธาน กม. 

5. กม. กับตัวชี้วัดของกระทรวงมหาดไทย 

ป พ.ศ. 2552 - 2554  

 ในปงบประมาณ 2552 กระทรวง

มหาดไทยไดมนีโยบายเรงดวน นโยบายที ่3 :

ก�าหนดให การสรางความเขมแขง็ของชมุชน

โดยยึดหลักงบประมาณของประชาชน 

และในปงบประมาณ 2553 ไดปรับเปลี่ยน

เปนนโยบายที่ 6 ซึ่งนโยบายดังกลาวมี

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อน กม. คือ

ตวัชีว้ดัที ่1 รอยละของ กม. มคีวามเขาใจ

สามารถจัดท�า และใชแผนพัฒนาหมูบาน

เพื่อพัฒนาหมูบาน โดยผานกระบวนการ

ประชาคม ทัง้นี ้การก�าหนดตวัชีว้ดัดงักลาว

เพื่อมุ งพัฒนาศักยภาพของ กม. ใหมี

การจัดท�าและบูรณาการแผนพัฒนา

หมูบานไดอยางมปีระสทิธภิาพ เปนรปูธรรม

อันจะกอใหเกิดผลประโยชนตอประชาชน

ในหมูบานอยางแทจริงและยั่งยืน

สรุป

 กม. เปนองคกรหลกัทีก่ฎหมายรองรบั

มาชานาน โดยถูกก�าหนดเพิ่มเติมไวใน

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่

พระพทุธศกัราช 2457 แกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2)

พ.ศ. 2486 เพื่อท�าหน าที่บริหารและ

พัฒนาหมูบานใหเกิดความแข็งขัน มุงสู

ความยั่งยืนในการเปนฐานรากของการ

พัฒนาทุกระดับ จนกระทั่งมีการปรับปรุง

โครงสราง อ�านาจหนาที่ใหม ให กม.

มีบทบาทหนาที่ที่ชัดเจนมากขึ้น ตาม

มาตรา 28 ตรี แห งพระราชบัญญัติ

ลกัษณะปกครองทองที ่พระพทุธศกัราช 2457

แกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2551 และ

เพื่อให กม. เปนกลไกภาครัฐมีความเปน

เอกภาพในการบริหารและพัฒนาหมูบาน 

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบ แนวทาง

การขับเคลื่อนการด�าเนินงานของ กม.

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 โดยให กม. 

เปนองคกรในการด�าเนินงานภารกิจ/

กิจกรรมแทนกระทรวง กรม ในหมูบาน  

 ดังนั้น จะเห็นไดว า กม. เปน

องคกรทีเ่กดิขึน้มานบัเปนเวลาชานานแลว

และมีความพร อมด านบุคลากรที่จะ

ด�าเนินกิจกรรมแทนทุกภาคสวน 

 ดังนั้น หากทุกภาคสวนไดชวย

สงเสริมสนับสนุนองคความรู  บุคลากร  

งบประมาณ  รวมทั้งกิจกรรมให กม.

ด�าเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อให กม. 

ไดมีศักยภาพในการบริหารและพัฒนา

หมูบานรวมกับประชาชนในหมูบานอยาง
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มีประสิทธิภาพ อันจะสงผลโดยรวมตอ

การพัฒนาประเทศใหเกิดความมั่นคง

และครอบคลุมในทุกมิติของสังคมใน

ที่สุด 

ก
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      ารตรวจติดตามและประเมินผล
การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด1

ปรียานุช  เจริญผล2และสุรศักดิ์  เกษมสุวรรณ3 

      ารตรวจติดตามและประเมินผล
การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
ก

 การติดตามและประเมินผลการ

ด�าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด และ

กลุมจงัหวดั เปนกลไกส�าคญัประการหนึง่

ที่ จะผลักดันใหการขับเคลื่อนระบบการ

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเปน

ไปอยางสัมฤทธิ์ผล ผูตรวจราชการส�านัก

นายกรัฐมนตรี และผู ตรวจราชการ

กระทรว งมหาดไทยจึ ง ได  ร  วมกั น

วางระบบการติดตาม และประเมินผลฯ 

โดยมุงเนนการติดตามและประเมินผล

ใน 4 สวน คือ 1) การติดตามเปาหมาย

การด�าเนนิงาน ไดแก การใชจายงบประมาณ

ของแผนงาน/โครงการ ความกาวหนาของ

กิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ และ

ผลผลิตที่ท�าได จริงเปรยีบเทยีบกบัแผน  

2) การประเมินผล ที่ไดรับของแผนงาน/

โครงการ ไดแก ประโยชนที่ไดรับจาก

แผนงาน/โครงการ และความพึงพอใจ

1 แผนปฏิบัติราชการประจ�าปของจังหวัด/กลุมจังหวัดและการบริหารงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด ตาม
  มาตรา 34 แหง พ.ร.ฎ. วาดวยการบรหิารงานจงัหวดัและกลุมจงัหวดัแบบบรูณาการ  พ.ศ. 2551  ครัง้ที ่1 ประจ�าป .
  งบประมาณ พ.ศ. 2553 ของผูตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรี และผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
2 ผูอ�านวยการสวนตรวจราชการ  ส�านักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    
3 ผูชวยผูตรวจราชการประจ�าเขตตรวจราชการที่ 9 ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ของกลุมเปาหมาย 3) การประเมนิผลกระทบ

ของแผนงาน/โครงการ ไดแก ผลกระทบตอ

ประชาชน เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอม 

4) การประเมนิการมสีวนรวมของภาคสวน

ตางๆ ไดแก หนวยงานภาครัฐ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน

และประชาชน 

 ผู  ต รวจราชการส� านั กนายก

รัฐมนตรีและผู ตรวจราชการกระทรวง

มหาดไทย ไดตรวจตดิตามและประเมนิผล

การด�าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด

และกลุ มจังหวัด (พ.ศ. 2553 – 2556)

แผนปฏิบัติราชการประจ�าปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 ของจังหวัดและกลุมจังหวัด

และการบริหารงบประมาณของจังหวัด

และกลุ มจั งหวัด ครั้ งที่  1 ประจ�าป 

งบประมาณ พ.ศ. 2553  

 พร  อมกันนี้ ที่ ป รึ กษาผู  ต รวจ

ราชการภาคประชาชน และประชาชนในพืน้ที่

ไดมีบทบาทในการเขารวมใหขอสังเกต

และขอเสนอแนะที่ เป นประโยชนต อ

การด�าเนนิการตามแผนพฒันาจงัหวดั และ

กลุมจังหวัดฯ ดวย โดยสรุปผลการตรวจ

ติดตามและผลการประเมินฯ ณ วันที่ 

31 มนีาคม 2553 ไดดังนี้

    1. การด�าเนนิการตามแผนปฏบิตัิ

ราชการประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ของจังหวัด/กลุมจังหวัด

      จังหวัด/กลุมจังหวัด ไดรับ

อนุมัติงบประมาณเพื่อด�าเนินแผนงาน/

โครงการ ตามแผนปฏบิตัริาชการประจ�าป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 ของจังหวัด/กลุม

จังหวัด ในวงเงิน 17,977.95 ลานบาท

ประกอบดวย

       (1) งบประมาณรายจ าย

ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2553 วงเงิน

3,300 ลานบาท
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       (2) โครงการเงินกู ภายใต 

“แผนปฏิบัติการไทยเข มแข็ง 2555” 

วงเงิน 14,677.95 ลานบาท 

2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายของ

ผูตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรีและ

ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 จากผลการตรวจติดตามและ

ประเมินผลการด�าเนินงาน และปญหา

อุปสรรค ผู ตรวจราชการส�านักนายก

รัฐมนตรีและผู ตรวจราชการกระทรวง

มหาดไทย ไดมีขอเสนอแนะที่เห็นควร

เสนอให ก.น.จ. รบัไปประกอบการพจิารณา

ด�าเนินการ ดังนี้

    2.1 ตามหลักเกณฑและวิธีการ

จัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด  ได

ก�าหนดใหโครงรางของแผนพฒันาจงัหวดั/

กลุมจังหวัด ประกอบดวย 

        1. สภาพทัว่ไปของจงัหวดั :

ขอมูลการปกครอง ประชากร โครงสราง

พื้นฐาน 

         2. การวิเคราะหศักยภาพ

ดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอมของจงัหวดั และกลุมจงัหวดั

              3. ยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัด : วิสัยทัศน  ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

กลยทุธ บญัชรีายการชดุโครงการ ในการนี้

เพื่อใหแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ มจังหวัด

เป นแผนที่ก� าหนดกรอบทิศทางการ

พัฒนาจังหวัด/กลุ มจังหวัด ได อย าง

ครอบคลมุครบถวนทกุมติแิละเปนรปูธรรม
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และเป นค  า เป  าหมายในการติดตาม

ประเมนิผล  รวมทัง้เพือ่ใหราชการสวนกลาง

ใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาจัดท�า

แผนงาน/โครงการในสวนที่เกี่ยวของให

สอดคล  อ งกั บแผนพัฒนาจั งหวั ด /

กลุมจงัหวดั ดงันัน้ จงึควรก�าหนดโครงราง

ของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ มจังหวัด

เพิ่มเติมโดยตองระบุถึงขอมูลเชิงสถิติที่

ส�าคัญในพื้นที่ เชน  ขอมูลจ�านวนปาไม

ข อมูลคุณภาพของเด็กนักเรียนแตละ

ระดับชั้น โดยเฉพาะกลุ มที่มี

ผลการเรียนต�่า และระบุทิศทาง

หรือนโยบายการพัฒนาในมิติที่

ส�าคญัทกุดานในพืน้ที ่ อาท ิ ดาน

การศึกษา ด านชลประทาน

ดานสาธารณสขุ ดานการทองเทีย่ว

ด านสิ่งแวดล อม ด านป าไม 

ดานอุตสาหกรรม และดานพาณิชยกรรม

ฯลฯ ซึ่ งมีข อมูลเชิ งสถิติ เป นข อมูล

อางอิงประกอบการก�าหนดทิศทางหรือ

น โยบายการพัฒนาที่ เ ป  น รู ปธรรม

ไดอยางชดัเจน สอดคลองกบัความจ�าเปน

และสภาพการณจริงรวมทั้งเพื่อใชใน

การติดตามประเมินผลการด�าเนินการ 

ทั้งนี้ทิศทางหรือนโยบายการพัฒนา

แตละดาน จะตองระบุถึงปญหาส�าคญั

เปาหมาย วิธีการและระยะเวลาที่จะ

ด�าเนินการใหส�าเรจ็

    2.2 เนื่องจากที่ผานมา

จังหวัด/กลุมจังหวัด ไมมีโอกาส

ไดเขารวมการประชุมพิจารณา

กลั่นกรอง แผนงาน/โครงการ

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าป

ของจงัหวดั/กลุมจงัหวดั ของคณะ

อนกุรรมการนโยบายการบริหาร
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งานจังหวัดและกลุมจงัหวดั

แบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.)

ดานแผนและดานงบประมาณ

เพื่อชี้ แ จ ง เหตุผลความ

จ� า เป  นของแ ผ น ง า น /

โครงการ ตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ�าปโดยตรง 

จงึอาจท�าให อ.ก.น.จ. ไม

พิจารณาอนุมัติบ า ง แ ผน

งาน/โครงการ เนื่องจากรายละเอียด

โครงการที่เปนเอกสารไมมีความชัดเจน

เพยีงพอทั้งที่ขอเท็จจริงแลวเปนแผนงาน/

โครงการทีม่ปีระโยชนตอประชาชน ดงันัน้

เพื่อใหการพิจารณากลัน่กรอง แผนงาน/

โครงการ ของ อ.ก.น.จ. ด านแผน และ

ดานงบประมาณ ไดรับทราบขอมูลที่

ครบถวนชัดเจนมากขึ้น จึงเห็นควรให

จงัหวดั/กลุมจงัหวดั ไดเขารวมสงัเกตการณ

ประชุมเพื่อชี้แจง รายละเอียดเหตุผล

ความจ�าเปนของโครงการ/แผนงาน ทีเ่กดิ

จากความจ�าเปนของพืน้ที ่และความตองการ

ของประชาชนนอกจากนี้ เพื่อใหจังหวัด

ไดรบัรู และเขาใจกรอบแนวทางการพจิารณา

ของ อ.ก.น.จ. ดานแผนและดานงบประมาณ

พรอมรับขอสังเกต และขอเสนอแนะ

เพื่อใชเปนแนวทางการจัดท�าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ�าปของจังหวัด/กลุมจังหวัด

ในปตอไป

     2.3 เพื่อสนับสนุนและสงเสริม

ให จั งหวัดมีขีดสมรรถนะที่สู งขึ้นใน

การปฏบิตังิานเชงิพืน้ที ่(Area Approach)

หนวยงานทีเ่กีย่วของโดยตรงกบัการก�าหนด

นโยบายการบริหารการพัฒนาประเทศ

ไดแก ส�านักงบประมาณ (สงป.) และ

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 

ควรเป นที่ปรึกษาใหกับจังหวัด/กลุ ม

จังหวัดอยางใกลชิด เพื่อสนับสนุนขอมูล

ทางวิชาการทั้งด านงบประมาณ และ

ดานการศึกษาวิเคราะหบริบทการพฒันา

ประเทศในภาพรวม ขอมูลการจัดท�า

ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค ขอมูลการ

วิเคราะหศักยภาพการพัฒนารายสาขา
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ที่ส�าคัญ เพื่อน�าไปใช ในการวางแผน

การพฒันาจงัหวดั/กลุมจงัหวดั ใหสอดคลอง

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ ดงันัน้จึงควรก�าหนดใหมีผูแทน 

สงป. และสศช. รวมในคณะกรรมการ

บรหิารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ (ก.บ.จ.)

และคณะกรรมการบรหิารงานกลุมจงัหวดั

แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ตามมาตรา 10

แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหาร

งานจงัหวดัและกลุมจงัหวดัแบบบรูณาการ

พ.ศ. 2551 (ซึ่งปจจุบันไมไดก�าหนดไว)

     2.4 กระทรวงการคลังได

ก�าหนดหลกัเกณฑวธิปีฏบิตัใินการเบกิจาย

เงินงบประมาณรายจายของจังหวัด/

กลุ มจังหวัด ไวว า “ทรัพยสินที่ไดมา

จากการใชจายงบประมาณรายจายของ

จังหวัด ใหส�านักงานจังหวัดบันทึกเปน

สินทรัพยของจังหวัดซึ่งเปนสวนราชการ

เจาของงบประมาณ (หนังสือกระทรวง

การคลัง ที่ กค 0406.3/ว 115 ลงวันที่ 

29 ตลุาคม 2551) และก�าหนดให “ทรพัยสนิ

ทีไ่ดมาจากการใชจายเงนิงบประมาณรายจาย

กลุมจังหวัด ใหจังหวัดซึ่งเปนผูเบิกแทน 

บันทึกเปนสนิทรพัยของกลุมจงัหวดัซึง่เปน

เจาของงบประมาณ” (หนงัสอืระทรวงการคลงั

ที่ กค 0406.3/ว 17 ลงวันที่ 17 กมุภาพนัธ

2553) จากขอก�าหนดดงักลาว ไดก�าหนดถึง

วิธีการไดมาซึ่งทรัพยสิน แตมิไดก�าหนด

ถึงการบริหารจัดการทรัพยสิน โดยเฉพาะ

ในระดบักลุมจงัหวดัจงึสงผลใหหนวยงานที่

รับผิดชอบโครงการ ซึ่งในขอเท็จจริงเปน

หนวยงานที่ ใช และดูแลทรัพย สินนั้น  
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ไมอาจตัง้งบประมาณในการดแูลบ�ารงุรกัษา

ทรพัยสนิจากหนวยงานตนสงักดัได ดงันัน้

เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติเพื่อ

บริหารจัดการทรัพย สินที่ ได มาจาก

การใชจายเงนิงบประมาณรายจายจงัหวดั/

กลุมจังหวัด จึงเห็นควรเสนอให ก.น.จ.

มีประกาศก�าหนดใหจังหวัด/กลุมจังหวัด

สามารถโอนทรัพย์สินใหแกหนวยงานที่

รับผิดชอบโครงการ หรือหนวยงานอื่น

ไดตามความเหมาะสม เพือ่ความคลองตวั

ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
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      อมูลและการวิเคราะหขอมูล

ดร. สุรพล  กาญจนะจิตรา1

      อมูลและการวิเคราะหขอมูล      อมูลและการวิเคราะหขอมูลข

ขอมูล

 ขอมูลคือขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่อง

ที่จะศึกษา อาจจะเปนตัวเลข ตัวอักษร 

หรือสัญลักษณ อื่นๆ กอนที่จะน�าขอมูล

มาใชจะตองแนใจวาขอมูลนั้นถูกตองซึ่ง

จะตองมีการตรวจสอบความถูกตองโดย

วิธีการหาความเที่ยงตรง (Validity) และ

ความเชื่อถือได (Reliability) ของขอมูล

ประเภทของขอมูล

 ขอมูลแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

ขอมูลปฐมภูมิ คือ ขอมูลที่เก็บรวบรวม

ขึ้นมาใหม กับขอมูลทุติยภูมิ คือขอมูลที่

มีการรวบรวมแลว

แหลงที่มาของขอมูล

 ข อมูลหาได จากแหลงที่มาซึ่ง

อาจจะเปนบุคคล สิ่งของ วัสดุ เอกสาร 

เปนตน ซึง่เรยีกวา  ประชากร (Population)

1  Ph.D.(cornell), คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยสยาม 
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ขอมลูทีส่มบรูณจะตองไดมาจากประชากร

ทุกหนวย หรือมวลรวมของสิ่งที่จะศึกษา

ทัง้หมด เชน ถาจะหาขอมลูเกีย่วกบัคนไทย

จะตองหาขอมลูจากคนไทยทกุคน ในกรณี

ที่ ไม สามารถหาข อมูลจากประชากร

ทั้งหมดได ก็อาจจะใชวิธีการสุมตัวอยาง 

คือ การหาขอมูลจากตัวแทนประชากร

ตัวอยาง  

 ตัวอยาง หมายถึง ตัวแทนของ

ประชากรที่ได  เลือกมาจากประชากร

ทัง้หมด ซึง่จะตองขึน้อยูกบัขนาดตวัอยาง

และวธิกีารเลอืกตวัอยาง  ขนาดของตวัอยาง

มีวิธีการคิดอยางงายๆ คือ ถาจ�านวน

ประชากรต�่ากวารอยก็ไมควรใชวิธีการสุม

ตัวอยาง ถาจ�านวนนับดวยรอยใหใช 25%

ถานับดวยพันใหใช 10% และถานับดวย

หมื่นขึ้นไปใหใช 1% เมื่อก�าหนดขนาด

ตัวอยางไดแลวก็จะตองพิจารณาวิธีการ

เลือกตัวอยางตามจ�านวนที่ก�าหนด จาก

ประชากร ซึง่มอียู  2 วธิ ีคอื วธิกีารสุมตวัอยาง

ในเชิงที่เปนไปไมได (Non probability 

Sampling) กับวิธีการสุมตัวอยางในเชิงที่

เปนไปได (probability Sampling)

เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล

 เพือ่ใหไดขอมลูทีถ่กูตอง เครือ่งมอื

ทีใ่ชในการรวบรวมขอมลู ถอืวามคีวามส�าคญั

ทีจ่ะตองทดสอบใหมีความเที่ยงตรง และ

เชื่อถือได ซึ่งสวนใหญเครื่องมือที่จะใช

ทางสังคมศาสตรจะใชแบบสอบถาม  

ซึ่งประกอบดวยค�าถามตางๆ ในแตละ

ค�าถามจะเปนการวัดเรื่องที่จะท�าการ

ศึกษา ส�าหรับประเภทของค�าถามมีอยู 2 

ประเภท คือ ค�าถามปด และค�าถามเปด

วิธีการรวบรวมขอมูล

 เมื่อมีแหลงขอมูลซึ่งอาจจะเปน

ประชากรทั้งหมดหรือตัวอยาง และมี

เครื่องมือแลวเพื่อที่จะใหไดขอมูลก็จะ

ตองพิจารณาวิธีการรวบรวมขอมูล ซึ่งมี

อยู 3 วิธี คือ 1) วิธีการสอบถาม  2) วิธี

การสัมภาษณ และ 3) วิธีการสังเกตการณ

การวิเคราะห์ขอมูล

 ขอมูลจะมีความหมายเดนชัด    

ก็ตอเมื่อนักวิจัยไดท�าการวิเคราะห และ

ตีความขอมูลการวิเคราะห ตีความขอมูล

จึงเปนกระบวนการที่เกี่ยวของสัมพันธกัน

อยางใกลชิด  นักวิจัยมีขอมูลจ�านวนมาก

ที่จะตองใชวิธีการทางสถิติ ในการสรุป

ขอมูลซึ่งนักวิจัยจะตองมีความรู ที่จะ

เลือกใชสถิติอะไรในการวิเคราะหขอมูล

ของตน  จงึไดค�าตอบทีแ่นนอนและเทีย่งตรง
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การวเิคราะหขอมลูในตวัของมนัเอง ไมอาจ

ใหค�าตอบกบัปญหาทีว่จิยัได จะตองมกีาร

ตีความดวยจุดประสงคของการวิเคราะห

ข อมูลคือ เพื่อสรุปผลของการศึกษา

ในการที่สามารถใหค�าตอบกับปญหาที่

วจิยัไดในการตคีวามขอมลูนัน้ นกัวจิยัจะตอง

ใชความรู ความคิดตลอดจนสติปญญา

ของเขาในการวเิคราะห และตคีวามขอมลู

เมื่อรูปแบบของการวิจัยแตกตางกันไป

ก็จะท�าใหการวิเคราะหและตีความขอมูล

แตกตางกันไปดวย

 การวเิคราะหขอมลู คอื การวเิคราะห

คาของตวัแปรทีไ่ดมาจากการรวบรวมขอมลู

เพื่อที่จะทราบลักษณะของตัวแปรนั้นๆ 

แลวน�าผลการวิเคราะหนั้นมาตีความเพื่อ

หาค�าตอบใหกับปญหาที่วิจัยนั่นเอง

 ในการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ 

เปนการอธบิายประชากรทีจ่ะศกึษา นกัวจิยั

ตองอธิบายสรุปขอมูลที่รวบรวมมาได

จากตัวอยาง ในขั้นนี้ตองอาศัยการเขา

ตารางดวยตัวเลขดวย นอกจากนั้นตอง

คาดคะเนความเชื่อถือไดของการวางกฎ

ทั่วๆ ไป จากขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ

จะชวยอธิบายสรุป และคาดคะเนความ

เชื่อถือได เทคนิคทางสถิติที่น�ามาใช

ในการวเิคราะหขอมลูคอื สถติใินเชงิพรรณนา

(Descriptive Statistics) ใชบรรยายกลุม 

เชน คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน รอยละ

สดัสวนและสถติใินเชงิวเิคราะห (Inference

Statistics) ใชส�าหรบัอนมุานไปสูมวลประชากร

การใชสถติติองใหเหมาะสม บรรลเุปาหมาย

ของการวจิยั เปนส�าคญั

 สถติมิคีวามหมายสองประการ คอื

1) สถิติเปนเลขหรือคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ซึ่งบันทึกไว เชน สถิติคนวางงานในป 

พ.ศ. 2525 หมายถึง ตัวเลขแสดงจ�านวน

คนวางงานในปนั้น สถิติคือ การจดบันทึก

ตวัเลขเปนทีรู่จกักนัทัว่ไปและใชกนัแพรหลาย

มานานแลว 2) สถิติ หมายถึง เทคนิค

ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลหรือสรุปผล

เชน การใชรอยละ คาเฉลีย่ พสิยั สวนเบีย่งเบน

มาตรฐาน เปนตน

 ป  จจุบันนี้ สถิติมี ความหมาย

กวางขวางมากในทัศนะของ Hays (1973)

“สถติ”ิ เปนสาขาของคณติศาสตรประยกุต

ซึง่มรีะเบยีบวธิกีารตางๆ ทีช่วยใหนกัวจิยั

สามารถอธิบาย (Describing) และสรุป

เหตุผล (Reasoning) ไดจากสิ่งตางๆ

ทีส่งัเกต (Observation) สถติมิคีวามส�าคญั

ยิง่ส�าหรบังานคนควา เปนเครือ่งมอืซึง่นกัวจิยั

ทั้งแขนงวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร

ใชในการวางแผนทดลอง การเก็บตัวเลข 
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การประมาณคา และการสรุปผลงาน

ทดลอง สถิติเปนวิทยาการที่เกี่ยวของกับ

หนาที่ตอไปนี้ 1) การวางแผนทดลองและ

ส�ารวจ 2) การเก็บตัวเลขและประมวล

ขอมูล 3) การตรวจพิสูจนสมมติฐาน 

4) การคาดลักษณะของประชากร 5) การ

ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร

 ทุกๆ ครั้งที่ศึกษาเอกสารงาน

วจิยัตางๆ จะพบวา เกอืบทกุเรือ่ง จะตองมี

ความเกี่ยวของกับการใชหลักวิชาสถิติ

เขาวิเคราะหตัวเลข เพื่อสรุปผลวิชาสถิติ

จึงมีความส�าคัญตอการวิจัยมาก สถิติ

เปนเครื่องมือของนักวิจัยที่ชวยใหนักวิจัย

สามารถสรปุค�าตอบใหแกปญหาทีน่กัวจิยั

สนใจได กับทั้งชวยใหนักวิจัยสามารถ

ตรวจสอบ พสิจูนความถกูตองของค�าตอบ

ใหผูอื่นยอมรับวาเปนขอเท็จจริงไดโดยวิธี

การทางวิทยาศาสตร 

การวเิคราะหขอมลู (Data Analysis)

เปนงานขัน้ที ่3 ใน 4 ขัน้ ซึง่ถอืเปนงานสถติิ

งาน 4 ขั้น นั้นคือ 1) การรวบรวมขอมูล 

(Data Collection) 2) การประมวลผล

ขอมลู (Data Processing) 3) การวเิคราะห

ขอมูล (Data Analysis) 4) การน�าเสนอ

ขอมูล (Data Presentation) 

 วัตถุประสงค ที่ ส� าคัญในการ

วิ เคราะห ข อมูลก็ เพื่อให ข อมูลที่ เก็บ

รวบรวมมา และไดรับการประมวลผล

ส�าเรจ็แลวอยูในรปูทีม่คีวามหมายเดนชดัขึน้

และสามารถน�าไปใชเปนพื้นฐานในการ

อธิบายขอสรุปเกี่ยวข องกับเรื่องหรือ

สถานการณ ที่สามารถอธิบายจากขอมูล

ซึง่เกบ็รวบรวมมา โดยยอขอมลูทีเ่กบ็มาได

ในรูปที่อานเขาใจงาย โดยไมตองกลับไป

ดูขอมูลเดิมอีก งานวิเคราะหขอมูลอาจ

จะท�าไปพรอมกับการประมวลผลขอมูล

ก็ได  โดยเฉพาะการวิ เคราะห ข อมูล

จ�านวนมาก ตองอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร

เขาชวย อาจใชโปรแกรมส�าเร็จรูป เชน

SAS (Statist ical Analys is System)

ประกอบดวยโปรแกรมส�าเรจ็รปู ใชในการ

วิ เคราะห ข อมูลเชิงสถิติในเรื่องของ 

Regression Analysis of Variance, 

Factor Analysis หรือ SPSS (Statistical  

Package for the Social Science)

ใชในการค�านวณ Frequence Distribution,

Precent, Multipe Correlation and 

Regression,  Factor  Analysis,  Scalogram

Analysis ฯลฯ ซึ่งเหมาะส�าหรับใชในการ

วิเคราะหขอมูลทางดานสังคมศาสตร

 กอนที่นักวิจัยจะวิเคราะหขอมูล

จะตองตรวจสอบขอมูลวา มีลักษณะเปน
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ตวัแทนของประชากรหรอืไม แหลงทีม่าของ

ขอมลูจะตองเชือ่ถอืได และปราศจากอคติ

สามารถวัดหรือทดสอบซ�้าได และขอมูล

มีความส�าคัญตอทฤษฎีและสามารถน�า

ไปประยุกตใช ได  ข อมูลที่ เป นตัวเลข

ควรตรวจสอบดวยความระมัดระวังกอน

ค�านวณ เพือ่ปองกนัขอผดิพลาดในการอนมุาน

หรือสรุปเกี่ยวกับประชากรที่ศึกษา

 ขั้นตอนที่ส�าคัญของการวิเคราะห

ขอมูล มีดังตอไปนี้

 1. การแยกประเภทขอมูล

 2. การลงรหัส

 3. การเขาตาราง

 4. การอานและวิเคราะหขอมูล

จากตาราง

 5. การพิจารณาและตีความหมาย

ของขอมูล

การแยกประเภทขอมูล

 เมือ่นกัวจิยัรวบรวมขอมลูมาไดแลว

นักวิจัยจะตองแยกประเภทของขอมูลเพื่อ

สะดวกในการวิเคราะห จัดเขาตาราง

หาความสัมพันธระหวางกัน การจัดแยก

ประเภทนั้นจะตองเปนไปตามปญหาและ

วตัถปุระสงคในการวจิยั ถาหากไมท�าตาม

ความตองการของปญหาในการวิจัย ก็ไม

อาจใหค�าตอบในการวิจัยได ในการแยก

ประเภทของขอมูลนั้น  จะตองวางแผนไว

กอนเก็บขอมูลซึ่งจะอยูในแผนการวิจัยวา

จะใชแบบใด  เมื่อเก็บขอมูลมาแลวจึงน�า

มาแยกประเภทตามแผนทีว่างไว  ซึง่มกัจะท�า

เปนตารางเปลา (Dummy Table) ไวกอน

ขอมูลที่น�ามาวิเคราะหตองจัดเขาหมวด

หนึง่หมวดใด เทานัน้ (Mutually Exclusive)

การที่จะจัดไดสะดวกขึ้นอยูกับค�าจ�ากัด

ความในเชงิปฏบิตั ิ (Operation  Definition)

การใหความหมายของตัวแปรตางๆ ตอง

ชดัเจนและไมคลมุเครอื มฉิะนัน้แตละราย

อาจจะเขาหมวดหมูไดเกินกวา 1 หมวด

หมูก็ได

การลงรหัส

 การลงรหสั คอื การเปลีย่นขอมลูดบิ

เปนสัญลักษณ ซึ่งปกติก็เปนตัวเลขท�าให

สามารถจัดเขาตารางและนับจ�านวนได 

เชน รหัส 1 เพศชาย 2 เพศหญิง และ

เปนรหัสของการวิจัย มักจะเปนตัวเลข

เกือบทั้งหมด การลงรหัสนี้ไมใชท�าโดย

อตัโนมตั ิ ตองอาศยัการตดัสนิใจของผูลง

รหสัเอง ในการสรางแบบสอบถามกจ็ะตอง

ก�าหนดค�าตอบใหเพียงพอ ถามีค�าตอบ

ไมเพียงพอในบางครั้งอาจไมตรงกับ

วัตถุประสงคของการวิจัย เพราะฉะนั้น

ผูวิจัยจะตองตั้งค�าถามใหชัดเจน เพื่อจะ
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ท�าใหไดค�าตอบที่เพียงพอในการลงรหัส

โดยเชือ่ถอืได  การลงรหสันีม้คีวามจ�าเปน

เพราะการวิเคราะหขอมูลในทางสถิตินั้น  

จะใชค�านวณคาไดโดยตวัเลขเทานัน้ ดงันัน้

นักวิจัยจะต องแปลงข อมูลที่ เป นตัว

หนังสือใหเปนตัวเลขที่จะค�านวณหาคา

ทางสถิติ

การแจกแจงนับและการเขาตาราง

 การเขาตาราง คอื การนบัเพือ่ทราบ

จ�านวนของรายการตางๆ ทีแ่ยกประเภทได

วิธีการนี้ใช แบบสอบถามทั้งที่ซับซอน  

และไมซบัซอน ใชกบัแบบสอบถามทีใ่ชรหสั

วิธีจัดขอมูลตารางนี้จะชวยนักวิจัยในการ

แยกหมวดหมู และสะดวกในการแจกแจง

ความถี่ และสามารถตรวจสอบไดหากมี

ข อผิดพลาด การเข าตารางประเภท

Cross Tabulations หมายถงึ การเขาตาราง

รายการตางๆ โดยแยกเปน 2 ประเภท

หรือเกินกวา  2 ประเภท เชน เขาตาราง

โดยมทีัง้การศกึษาสงูและรายไดต�า่ การเขา

ตารางแยกประเภทถือเป นขั้นตอนที่

ส�าคัญ ในการคนหาหรือทดสอบความ

สัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ 

 การเขาตารางอาจท�าโดยใชมือ

หรือเครื่องจักรก็ได  แตละอยางมีข อ

ไดเปรยีบและเสยีเปรยีบ โดยทัว่ไปการเขา

ตารางโดยใชมอืประหยดักวาใชเวลานอยกวา

ถามีจ�านวนที่ศึกษาที่ไม มากนัก และ

เขาตารางแยกประเภทไมมาก แตถา

จ�านวนมากรายที่ศึกษาและตารางแยก

ประเภทมากขึ้น การเขาตารางโดยใช

เครื่องจักรประหยัดกวา แตถาค�านึงถึง

การใชเครื่องจักรเปนรายชั่วโมงนับวา

แพงมาก การใชเครื่องจักรจึงควรใชกับ

ขอมูลจ�านวนมาก และมีการวิเคราะห

ทางสถิติซับซอน

การอานและวเิคราะห์ขอมลูจากตาราง

 การอานและการวิเคราะหขอมูล  

ไมมีหลักแนนอนวาจะตองวิเคราะหอยาง

นั้นอยางนี้ขึ้นอยู กับตัวของนักวิจัยเอง  

เพราะฉะนั้น ในการวิจัยนักวิจัยตองเลือก

วิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับปญหาที่ศึกษา

นกัวจิยัตองเลอืกแบบของการวจิยั วธิรีวบรวม

ขอมูล วิธีจัดและแบบในการวิเคราะห

สวนประกอบเหลานี้ตองสอดคลองกัน 

เขากนัได สิง่ส�าคญั คอื แบบของการวจิยั

วธิรีวบรวมขอมลู การวดั และการวเิคราะห

ทางสถติ ิ ตองเหมาะสมกบัปญหาในการวจิยั

ในการวเิคราะหเรือ่งทีซ่บัซอน การตคีวาม

ปรากฏการณหลายอยาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

ปญหาและค�าตอบที่ตองการ
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การพจิารณาและตคีวามหมายของขอมลู

 การตีความหมายของข อมูล  

ไดแก การแปลตวัเลขจากขอมลูทีไ่ดออกมา

เพือ่ใหผูอานเขาใจวาตวัเลขในเรือ่งดงักลาว

ออกมาอยางนั้น หมายความวาอยางไร

การตีความข อมูลทางสถิติส วนใหญ

จะเปนขอความทีม่ลีกัษณะนาจะเปนไปได

จึงไมสามารถจะยึดถือการตีความทาง

สถิติอยางเดียวในการตัดสินใจ หรือการ

ยอมรับวาสมมติฐานที่ตั้งไวเปนความจริง   

จะตองท�าการวจิยัซ�า้ และพยายามเชือ่มโยง

ขอมลูทีไ่ดกบัการศกึษาของผูอืน่ทีไ่ดท�าไว

รวมทัง้การใชทฤษฎแีละประสบการณของ

นักวิจัยมาชวยในการตีความดวย

สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics)

 ในการวเิคราะหขอมลูเชงิพรรณนา

ใชเพื่ออธิบายลักษณะและสรุปขอมูล 

ปกตใิชอธบิายขอมลูในลกัษณะดงัตอไปนี้  

 1. อธิบายวาอะไรเปนลักษณะ

แบบอยางของกลุม เชน ตองการรูวาจ�านวน

บคุคลทีไ่ปลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้สมาชกิ

สภาผูแทนราษฎร ถวัเฉลีย่มเีทาไร สถติทิี่

น�ามาใชคือ การหาแนวโนมเขาหาศูนย  

(Central Tendency) ไดแก การใชมชัฌมิ

เลขคณิต (Arithmetic Mean) ถัวเฉลี่ย

(Average) เปนตน วิธีนี้เปนการวิเคราะห

ในเชิงสถิติแบบงายๆ

 2. ชีว้าบคุคลในแตละกลุมผนัแปร

ไปเพียงใด วิธีวัดที่ใชกันบอย คือ การวัด

การกระจาย (Dispersion) พิสัย (Rang) 

สวนเบีย่งเบนเฉลีย่ (Average Deviation)

ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard   

Deviation) เปนตน

 3. แสดงวาแตละบคุคลจะกระจาย

ไปตามตวัแปรทีว่ดัอยางไร โดยแสดงใหเหน็

ถึงการกระจายเปนเสนโคงแบบใด

สถิติวิเคราะห์ (Statistical Analysis)

 คือ การวิเคราะหขอมูลโดยอาศัย

วิธีการทางสถิติเปนเครื่องชี้น�า โดยมี

วัตถุประสงคดังตอไปนี้

 1. แสดงความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรตางๆ เชน ความสัมพันธระหวาง

ผูไปลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กบัเพศ รายได

และอาย ุเปนตน ตองการแสดงวาการผนัแปร

ในลักษณะหนึ่งจะเกี่ยวของสัมพันธกับอกี

ลกัษณะหนึง่หรอืไม วธิแีสดงความสมัพนัธกนั

มหีลายวธิ ีเชน สหสมัพนัธ (Correlation)

ระหวางตวัแปรและความสมัพนัธในเชงิเหตผุล

(Causal Relationship)  เปนตน  ส�าหรับ

การวัดสหสัมพันธวัดไดหลายอยาง เชน  

The product moment coefficient of 
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correlation(r) the rank - order coefficient

of correlation(p) distance measue (d)

การวัดสหสัมพันธดังกลาวไมวาจะมวีธิวีดั

ที่แตกตางกันอยางไร แตก็มีวัตถุประสงค

อยางเดียวกัน เปนการวัดชุดของตัวแปร

คูหนึ่งวามีความสัมพันธรวมกัน ส�าหรับ  

coefficient of correlation ปกติ จะมีคา

ผันแปรระหวาง -1.00 + 1.00 หรือ 0 ถา

คาเทากับ -1.00 แสดงวามีความสัมพันธ

ในเชิงนิเสธโดยสมบูรณ ถาเทากับ  +1.00  

แสดงว า มีค าในเชิงปฏิฐานสมบูรณ

สวนคา  0 แสดงวาไมมคีวามสมัพนัธกนัเลย 

 2. อธิบายความแตกตางระหวาง  

2 กลุ ม หรือ เกินกว า 2 กลุ ม ปกติ

การเปรียบเทียบการวัดการผันแปรของ

แตละกลุม และสัมพันธระหวางตัวแปร

ของทั้ง 2 กลุมก็ได (อ�านวยวิทย : 2519 :

306 - 307)  

เทคนิคที่ส�าคัญๆ ในการวิเคราะห์
ขอมูลเบื้องตน

 เทคนิคการวิเคราะหขอมูลมีอยู 

หลายอยาง แตละอยางมคีวามเหมาะสมที่

จะใชไมเหมือนกัน แลวแตวาขอมูลที่เขา

รวบรวมมาเป นข อมูลเกี่ยวกับอะไร    

หรือแล วแต ว าก�าลังศึกษาเรื่องอะไร 

ขอมูลแตละอยาง ใชระเบียบวิธีวิเคราะห

แตกตางกันออกไป ดังนั้น นักวิจัยจะตอง

ท�าความเขาใจกับเทคนิคแตละอยาง 

และเลือกใชใหเหมาะสมกับลักษณะของ

ขอมูล ใหเหมาะสมกับเรื่องราวที่ก�าลัง

วิเคราะหหรือพยายามหาขอสรุปจาก

ขอมูล

 เทคนคิแรก คอื วธิกีารจ�าแนกขอมลู

(Data Classification) เนื่องจากขอมูล

ที่รวบรวมอาจไมเปนหมวดหมู นักวิจัยจะ

ตองจัดแบงขอมูลออกเปนพวกๆ หรือ

เปนกลุมๆ อยางมีระบบ ทั้งนี้โดยอาศัย

การพจิารณาลกัษณะทีเ่หมอืนกนับางอยาง

โดยทั่วๆ ไปขอมูลที่นักวิจัยรวบรวมมาได

นั้นพอจะจ�าแนกได 2 ลักษณะ คือ 

 1. จ�าแนกตามปรมิาณ (Quantitative

Classification) หมายถงึ การจ�าแนกขอมลู

ตามจ�านวน หรือปริมาณซึ่งวัดออกเปน

ตัวเลขไดชัดเจน เชน จ�าแนกครัวเรือน

โดยระดับรายได จ�าแนกครัวเรือนเกษตร

โดยเนื้อที่ถือครอง เปนตน

 2. จ�าแนกตามคณุภาพ (Qualitative

Classification) หมายถงึ การจ�าแนกขอมลู

ตามลักษณะที่ขอมูลมีรวมกันบางอยาง    

ซึ่งลักษณะดังกลาวไมอาจวัดเปนปริมาณ

หรือตัวเลขไดโดยตรง เชน การจ�าแนก

ประชากรกลุมอาชีพ การจ�าแนกครูตาม
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วุฒิ เปนตน

 ห ลั ก เ กณฑ  ที่ ส� า คั ญ ใ น ก า ร

วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการจ�าแนกขอมูล  

ไมวาจะเปนการจ�าแนกตามปริมาณหรือ

คุณภาพ คือ  

 1. ตองใหมีความแนนอนในค�า

จ�ากดัความ และมาตรฐานการจ�าแนก เชน

อาชีพ การศึกษา อายุ ขนาด ประเภท   

ฯลฯ เปนตน

 2. พยายามอยาใหมกีลุมไมสามารถ

จ�าแนกไดอยางชดัเจน ซึง่มกัเรยีกวา “อืน่ๆ”

มีความถี่ (Frequency) สูงนักจนขอมูล

ขาดความหมายที่เดนชัดไป

 3. ถาเปนการจ�าแนกตามปริมาณ   

ก็จะศึกษาและท�าคามเขาใจหลักการใช

อันตรภาคชั้น (Class Interval) ใหถูกตอง

และสะดวกกบัการค�านวณตางๆ เชงิสถติดิวย

 การวเิคราะหขอมลูโดยการจ�าแนก

ขอมูล อาจเปนการจ�าแนกขอมูลตาม

ลกัษณะหนึง่ลกัษณะใดอยางเดยีว เรยีกวา

One-Way Classification เชน

 การจ�าแนกประชากรตามหมวดอายุ

จ�าแนกโรงงานอุตสาหกรรมตามขนาด   

จ�าแนกการใชเนื้อที่การเกษตรตามพืช 

หรืออาจจะเปนการจ�าแนกตามลักษณะ   

2 อยางพรอมๆ กนั เชน จ�าแนกขาราชการ

ตามเพศและชัน้ จ�าแนกโรงงานตามประเภท

และขนาด จ�าแนกครวัเรอืนตามรายไดและ

อาชพี ซึง่เรยีกวา Two-Way Classification

หรืออาจเปนการจ�าแนกตามลักษณะ 3

อยางพรอมๆ กนั เชน การวเิคราะหขอมลู

เกีย่วกบัครใูนจงัหวดั อาจจ�าแนกขอมลูออก

เปน 3 ลกัษณะ ตามเพศ คณุวฒุ ิประสบการณ

ในการสอน (นิยม : 2530:29-21)
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เพศ   จ�านวน   รอยละ

ชาย     224           89.60

หญิง         26      10.40

รวม       250                   100.00

ตารางจ�าแนกขอมูลดานเดียว

 ตารางที่ 1 แสดงอัตรารอยละของหัวหนาครัวเรือนจ�าแนกตามเพศ

ตารางจ�าแนกขอมูล 2 ดาน

 ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธระดับการศึกษากับผลการปฏิบัติงาน

ระดับการศึกษา    ผลการปฎิบัติงาน

    สูง    ปานกลาง    ต�่า        รวม

ประถมปที่ 4   22.5     34.3       28.4         85.2

    (23)     (35)  (29)         (87)

สูงกวาประถมปที่ 4  10.5      3.0        1.0         14.4

    (11)      (3)   (1)         (15)

รวม    33.3     37.3       29.4        100.0

    (34)     (38)  (30)        (102)
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ตารางจ�าแนกขอมูล 3 ดาน

 ตารางที่ 3 อัตราอุบัติเหตุในการขับรถของผูชายและผูหญิงตามระยะทางที่ขับ

เคยมีอุบัติเหตุ       ผูชายขับ   ผูหญิงขับ

         ขับเกินกวา   ขับ 1000 ไมล  ขับเกินกวา  ขับ 1000 ไมล

         1000 ไมล     หรือต�่ากวา     1000 ไมล   หรือต�่ากวา

      %            %       %            %

อยางนอยหนึ่งครั้ง    52            25             52           24

ไมเคยมีอุบัติเหตุ    48            75             48           75

รวม        100           100            100          100

       (5,010)        (2,070)        (1,915)       (5,035)

 เทคนิคการวิเคราะหข อมูลอีก

ชนดิหนึง่ คอื การสรปุยอขอมลู (Condensation

and Summarization of Data) การวเิคราะห

ขอมูลโดยการสรุปยอที่ส�าคัญ และใชกัน

อยางแพรหลายมากทีส่ดุมอียู 2 อยาง คอื   

 1. การท�าการแจกแจงความถี่

(Frequency Distribution) คือ วิธีที่จะ

ชวยใหเกบ็ หรอืเขาใจขอมลูตางๆ ทีใ่หได

ดีนั้น โดยการน�าเอาขอมูลเหลานั้นมา

เรยีงล�าดบัเขาใหเหน็พวก โดยอาศยัขนาดและ

จัดเปนพวกแบบเลือกชวงหางของขอมูล   

หรอือนัตรภาคชัน้ (Size of Class Interval)

การเลือกใช ขนาดของอันตรภาคชั้น   

และจ�านวนของอนัตรภาคชัน้ โดยทัว่ๆ ไป

ไมมีกฎเกณฑที่ตายตัวว าควรจะเปน

เทาไร แตจะตองพิจารณาจากจ�านวน

คาตัวเลขของขอมูลที่วิเคราะหโดยอาศัย

ขั้นตอนส�าคัญ 3 ขั้นตอน คือ  

    1.1 หาคาสูงสุด (Maximum 

Value) และคาต�่าสุด (Minimum Value) 

      1.2 หาคาพิสัย (Range) ของ

ขอมูล ซึ่งก็คือ ผลตางระหวางคาสูงสุด

และคาต�่าสุดของขอมูล

 Range =  XMAX  WMAX

    1.3 แบงพสิยัหรอื Range ออกเปน

จ�านวนชั้น (Class) ที่ตองการ โดยทั่วไป

มักจะใชระหวาง 5 – 20 ชั้น แลวแตวา

ผู  วิ จั ยต  อ งการรายละ เอี ยดในการ

วิเคราะห การแจกแจงความถี่มากนอย
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แคไหน เพียงไร และขึ้นอยู กับจ�านวน

ขอมูลที่มีอยูอีกอยางหนึ่ง

    1.4 ก�าหนดขนาดหรือช วง

หรอืความกวางของอนัตรภาคชัน้ (Size of   

Class Interval) ใหมีความตอเนื่องกัน

จากนอยไปหามาก โดยใชหลักเกณฑวา

ขนาดของอันตรภาคชั้น (Size of Class   

Interval) ไมควรจะกวางหรือแคบเกินไป

เพราะถากวางเกินไปจะท�าใหมองไมเห็น

การแจกแจงที่ชัดเจนนัก และในทาง

ตรงกนัขาม การใชขนาดของอนัตรภาคชัน้

ที่เล็กหรือแคบจนเกินไป ก็อาจจะเปนผล

ท�าใหเกดิความไมสม�า่เสมอ หรอืความไมเปนไป

ตามปกติธรรมชาติของการแจกแจงของ

ลักษณะที่สนใจไปไดเชนกัน

 2. การสรปุขอมลูโดยวธิกีารหาคา

ทางสถิติที่ เป นคาวัดลักษณะส�าคัญๆ 

ของขอมูล ในบางกรณีการวิเคราะห

ขอมลูเพือ่หาขอสรปุเกีย่วกบัเรือ่งใดเรือ่งหนึง่

อ าจท� า ได  ง  า ยๆ โดยการค� านวณ

หาอัตราสวนระหวางยอดรวมของขอมูล 

2 ชดุ ทีม่คีวามสมัพนัธกนั เชน การวเิคราะห

ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการศึกษา อาจหา

อัตราสวนระหวางครูตอนักเรียนที่เปนอยู

เปรียบเทียบกัน การวิเคราะหข อมูล

เกี่ ย วกั บสภาพของการบริ การทาง

อนามัยหรือสาธารณสุขของทองถิ่น อาจ

หาอัตราสวนระหวางจ�านวนบุคลากร

ทางการแพทยตอคนไขที่มาใชบริการ

ในชวงเวลาหนึ่งๆ เชน ตอวัน ตอเดือน   

ตอป เปนตน

 รอยละ (Percentage) เปนระเบยีบ

วิธีทางสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบอยาง

หนึ่ง ในบางครั้งไมอาจวัดพฤติกรรม

ทัศนคติ หรือคุณลักษณะบางอยางได

โดยตรง แตอาจคิดเปนรอยละโดยการ

ประมาณจากตวัอยาง หรอืขอมลูทีม่รีอยละ

หรือเปอรเซ็นตเปนตัวเลขที่ใชกันมาก

ทางสถิติ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ

เปรยีบเทยีบขอมลู อยางไรกด็กีารใชรอยละ

ในการสรุปขอมูล หรือเรื่องราวบางอยาง

จะตองท�าดวยความระมดัระวงั พอสมควร

เพราะถาหากใชไมระวังก็จะท�าใหเกิด

ความสับสนในการใชเลขฐานค�านวณหา

รอยละจากตัวเลขจ�านวนนอยเกินไป 

ใชจุดทศนิยมผิด คิดเลขผิดพลาด

 วิธีการค�านวณหารอยละ หรือ

เปอรเซ็นตเพื่อวิเคราะหสรุปสถานการณ

ตางๆ จากขอมลูทีม่อียู โดยใชการเปรยีบเทยีบ

ตัวเลขจ�านวนหนึ่งหรือหลายจ�านวนกับ

ตวัเลขอกีจ�านวนหนึง่ ตวัเลขทีใ่ชเปรยีบเทยีบ

ด วยนั้น เรียกว า ฐาน (Base) ก็จะ
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สามารถค�านวณหาเปอรเซ็นตไดโดยใช

ตัวเลขจ�านวนที่ตองการจะเปรียบเทียบ

กับฐานตั้งแลวหารดวยฐาน

 ในการใชรอยละหรือเปอรเซ็นต

สวนใหญ มักจะใชสรุปสถานการณจาก

ขอมูลจ�านวนมาก เชน การวิเคราะห

อตัราการเกดิและอตัราการตาย การวเิคราะห

อัตราการว างงานในเมืองและชนบท  

การวิเคราะหการหยั่งเสียงประชามติ 

ฯลฯ

ร
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   ายงานผลเปาหมายการพัฒนา
แหงสหัสวรรษของประเทศไทย

ดร. สุชาดา วัฒนา 1

   ายงานผลเปาหมายการพัฒนา   ายงานผลเปาหมายการพัฒนา
แหงสหัสวรรษของประเทศไทย
ร

 ผูเขยีนมคีวามเหน็วาความรูเกีย่วกบั

นโยบาย หรือทิศทางการพัฒนา ที่

นั กวิ เคราะห น โยบายและแผนของ

กระทรวงมหาดไทยควรรู ไมควรจ�ากดัอยู

เพยีงนโยบายของรฐับาล ทศิทางการพฒันา

ประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 5 ป นโยบายกระทรวง

มหาดไทยเทานัน้ แตนกัวเิคราะหนโยบาย

และแผนในยุคโลกาภิวัตน ควรตอง

ท�าความเขาใจแนวนโยบายระดับภูมิภาค
1 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ช�านาญการ ส�านักนโยบายและแผน ปฏิบัติหนาที่ผูแทน (ส�ารอง) 
  กระทรวงมหาดไทยในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดท�ารายงานผลเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 
  ของประเทศ ฉบับที่ 2 
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เชน ความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค

อาเซยีน และนโยบายหรอืแนวทางการพฒันา

ระดับโลกดวย เพราะแนวทางการพัฒนา

เหลานี้ลวนเกิดจากความเห็นพองตองกัน

ของประเทศต างๆ ว ายั งมีประเด็น

หรือเรื่ องที่ทุกประเทศต องประกาศ

เจตนารมณทางการเมือง (political will) 

รวมกันที่จะแกปญหา หรือมีเปาหมาย

การพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน และ

เปาหมายการพัฒนาเหลานี้จะเปนหนึ่ง

ในกรอบ หรือแนวทางที่หนวยงานของรัฐ

ตองด�าเนินการเพื่อใหเปนไปตามพันธะ

ผกูพนัทีป่ระเทศไดลงนามความรวมมอืไว 

 เปาหมายการพฒันาแหงสหสัวรรษ

(Millennium Development Goals : 

MDG) เปนหนึ่งในเปาหมายการพัฒนา

ที่ประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทยได

ใหค�ารับรองไวในปฏิญญาแหงสหัสวรรษ 

(Mil lennium Declaration) ตั้งแตป  

พ.ศ. 2543 หรือ ค.ศ. 2000 วาจะก�าหนด

เปนวาระการพัฒนาเพื่อส งเสริมการ

พัฒนาคน และลดชองวางการพัฒนา 

ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ 

โดยก�าหนดกรอบเวลาที่จะสัมฤทธิผล

ภายในป พ.ศ. 2558 บทความนีจ้งึขอเสนอ

ความเปนมาของเปาหมายการพัฒนา

แหงสหัสวรรษ และการจัดท�ารายงานผล

ตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ

ของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ เปนรายงานฯ 

ฉบับที่ 2 และกระทรวงมหาดไทยไดมี

บทบาทในการจดัท�ารายงานฉบบัดงักลาว

ดวย

1.  ปฏิญญาแหงสหัสวรรษ คืออะไร

 ปฏญิญาแหงสหสัวรรษ เปนผลมาจาก

การประชมุสดุยอดแหงสหสัวรรษ ซึง่จดัขึน้

ระหว างวันที่  6 - 8 กันยายน 2543

หรือ ค.ศ. 2000 ซึ่งเปนเวลาเริ่มตนแหง

สหสัวรรษใหม โดยมผีูแทนจาก 189 ประเทศ

เขารวมประชุมและใหค�ารับรอง ที่ประชุม

ดงักลาวไดเหน็พองตองกนัวา คณุคาพืน้ฐาน

บางประการที่มีความส�าคัญอยางยิ่งตอ

ความสมัพนัธระหวางประเทศในทศวรรษที่

21 ประกอบดวย

 เสรีภาพ ชายและหญิงมีสิทธิที่

จะใชชีวิตและเลี้ยงดูบุตรอยางมีศักดิ์ศรี 
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ปลอดจากความหวิโหย และความหวัน่เกรง

ตอความรนุแรง การกดขี ่หรอืความอยตุธิรรม

ธรรมาภิบาลที่มีความเปนประชาธิปไตย

และประชาชนมสีวนรวม 

ความเทาเทยีมกนั ผูคนทุกคนและ

ทุกชาติจักตองไมถูกปฏิเสธโอกาสที่จะ

ไดรับประโยชนจากการพัฒนา สิทธิ และ

โอกาสทีเ่ทาเทยีมกนัระหวางชายและหญิง

เอกภาพ ปญหาและความทาทาย

ตางๆ ในระดับโลกตองไดรับการจัดการ

ในลักษณะที่มีการกระจายตนทุน และ

ภาระตางๆ ออกไปอยางเปนธรรมและ

ความยุติธรรมในสังคม ผูที่ประสบความ

ยากล�าบากหรอืไดรบัผลประโยชนนอยทีส่ดุ

สมควรไดรับความชวยเหลือจากผูไดรับ

ประโยชนมากที่สุด 

ขันติธรรม มนุษยตองใหความ

เคารพซึง่กนัและกนั ไมวาจะมคีวามแตกตาง

หลากหลายในดานความเชือ่ วฒันธรรม และ

ภาษา 

 ความเคารพตอธรรมชาติ ในการ

จดัการตอสิง่มชีวีติ และทรพัยากรธรรมชาติ

ตองด�าเนนิการดวยความรอบคอบ ใหเปนไป

ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ลักษณะ

แบบแผนการพัฒนาที่ไมยั่งยืนที่เปนอยู

ในปจจุบันจะตองไดรับการเปลี่ยนแปลง

เพื่อประโยชนในภายภาคหนาของเราเอง

และลูกหลาน

 ความรับผิดชอบรวมกัน จะตองมี

การแบงปนความรบัผดิชอบในการจดัการ

การพฒันาดานเศรษฐกจิและสงัคมทัว่โลก

และควรด�าเนินการในลักษณะพหุภาคี 

โดยเห็นวาสหประชาชาติ เปนองคกรที่มี

ความเปนสากลมากทีส่ดุ และประกอบดวย

ผูแทนจากชาติตางๆ มากที่สุด สมควร

เปนหนวยงานที่มีบทบาทหลักเพื่อจะน�า

คุณคาตางๆ ที่ยึดถือรวมกันเหลานี้ไปสู

การปฏิบัติ

2. เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ ที่

ทุกประเทศเห็นพองตองกันประกอบดวย

อะไรบาง 

 ปฎิญญาแหงสหัสวรรษไดก�าหนด

เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ  หรือ 

MDG ซึ่ งมีก� าหนดระยะเวลาบรรลุ
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สัมฤทธิผลภายในป 2558 ประกอบดวย

เปาหมายหลกั 8 ประการ ไดแก 

 เป าหมายหลักที่ 1 ขจัดความ

ยากจนและหิวโหย มีเปาหมายยอย 2 

เปาหมาย คือ มุ งลดสัดสวนประชากร

ยากจนลงครึง่หนึง่ และลดสดัสวนประชากร

หวิโหยลงครึง่หนึง่ในชวงป 2533 – 2558  

 เปาหมายหลักที่ 2 ใหเด็กทุกคน

ทั้งชายและหญิงไดรับการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา ภายในป 2558  

 เปาหมายหลกัที ่3 สงเสรมิบทบาท

สตรแีละความเทาเทยีมกนัทางเพศ โดยมี

เปาหมายขจดัความไมเทาเทยีมกนัทางเพศ

ในการศึกษาระดับประถมศึกษา และ

มธัยมศกึษา ภายในป 2548 และในทกุระดบั

การศึกษาภายในป 2558 

 เปาหมายหลักที่ 4 ลดอัตราการ

ตายของเด็ก โดยมีเปาหมายลดอัตราการ

ตายของเดก็อายตุ�า่กวา 5 ป ลงสองในสาม

ในชวงป 2533 - 2558 

 เปาหมายหลักที่ 5 พัฒนาสุขภาพ

สตรีมีครรภ์ โดยมีเป าหมายลดอัตรา

การตายของมารดาลงสามในสี่ ในชวงป 

2533 - 2558 

 เปาหมายหลักที่ 6 ตอสูโรคเอดส์

มาลาเรยี และโรคส�าคญัอืน่ๆ มเีปาหมาย

ยอยที่จะชะลอและลดการแพรระบาด

ของโรคเอดส ปองกันและลดการเกิดโรค

มาลาเรยีและโรคส�าคญัอืน่ๆ ภายในป 2558 

 เป าหมายหลักที่  7 รักษาและ

จดัการสิง่แวดลอมอยางยัง่ยนื มเีปาหมายยอย

3 เปาหมาย คือ ก�าหนดนโยบายและ

แผนพัฒนาประเทศให สอดคลองกับ

แนวทางการพฒันาทีย่ัง่ยนืและลดการสญูเสยี

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม ลดสดัสวน

ประชากรที่ไมสามารถเขาถึงแหลงน�้า

สะอาดและสวมที่ถูกสุขลักษณะครึ่งหนึ่ง

ภายในป 2558 และยกระดับคุณภาพชีวิต

ประชากรในชมุชนแออดั 100 ลานคน ทัว่โลก

ภายในป 2563 

 เปาหมายหลักที่ 8 สงเสริมการ

เปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาในประชาคม

โลก มีเปาหมายยอย 2 เปาหมาย คือ 

ใหความส�าคัญกับประเทศที่มีการพัฒนา

น อยที่สุด และร วมมือกับบรรษัทยา

ด� า เนินการให ประเทศก�าลั งพัฒนา

สามารถเขาถึงยาที่จ�าเปน 

3. รายงานผลตามเปาหมายการพัฒนา

แหงสหัสวรรษของประเทศไทย 

 ประเทศไทยเปน 1 ใน 189 ประเทศ
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ที่ไดใหค�ารับรองปฏิญญาแหงสหัสวรรษ 

และมีพันธกิจที่จะขับเคลื่อนการพัฒนา

ตามเปาหมาย MDG โดยมีส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ เปนหนวยงานกลางใน

การประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้ง

ภาครั ฐ  เ อกชน และประชาสั งคม

ในประเทศไทยจดัท�ารายงานผลการพฒันา

ตาม MDG “รายงานผลตามเปาหมาย

การพฒันาแหงสหสัวรรษของประเทศไทย

พ.ศ. 2547“ เปนรายงานฉบับแรกของ

รฐับาลไทยทีน่�าเสนอผลการพฒันา ความ

กาวหนา และความทาทายในการด�าเนนิงาน

เพื่อบรรลุเปาหมาย MDG รายงานฉบับ

ดังกลาวแสดงใหเห็นว าประเทศไทย

ไดบรรลเุปาหมาย MDG ดานการลดสดัสวน

ประชากรยากจน และประชากรหิวโหย

สามารถขจัดความไมเทาเทียมกันทาง

เพศในการศึกษา สามารถชะลอ และ

ลดการแพรระบาดของโรคเอดส

และมาลาเรีย อีกทั้งใกล จะ

บรรลุ เปาหมายดานการศึกษา 

และมีความกาวหนาที่นาพอใจใน

การดูแลดานสิ่งแวดลอม 

 อยางไรก็ดี จากการจัดท�า

“รายงานตามเปาหมายการพฒันา

แหงสหสัวรรษของประเทศไทย พ.ศ. 2552“

พบวา ประเทศไทยประสบปญหาความยัง่ยนื

ของความส�าเรจ็ ทีจ่ะสงผลใหโอกาสในการ

บรรลุเปาหมายในป 2552 ลดลง เชน 

การชะลอและการลดการแพรระบาด

ข อ ง โ ร ค เ อ ด ส   ซึ่ ง ส า ม า ร ถบ ร ร ลุ

เปาหมายแลวในป 2547 แตใน 2 - 3 ป

ทีผ่านมามกีารเปลีย่นแปลงรปูแบบการตดิเชือ้

เอชไอวใีนกลุมเสีย่งใหมๆ  จงึท�าใหเปาหมายนี้

เปลี่ยนสถานะจากการบรรลุเปาหมาย

แลวเปนมีโอกาสสูงที่จะบรรลุ และถาเกิด

การระบาดของการระบาดของโรคเอดส

รอบใหม อตัราการปวยและตายดวยวณัโรค

มแีนวโนมทีจ่ะไมลดลง และมคีวามเสีย่งสงู

ทีจ่ะระบาดขึน้อกี นอกจากนัน้ มบีางเปาหมาย

ที่ไมสามารถประเมินความกาวหนาได 

เนือ่งจาก MDG ทีก่�าหนดขึน้ไมเหมาะสม

กบัประเทศไทย เชน การลดอตัราการตาย

ของเด็ก การลดอัตราการตายของมารดา 
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เปนตน

 จากผลความกาวหนาในการพฒันา

ทีส่ามารถบรรลเุปาหมาย MDG ในระดบัที่

น าพอใจ ประเทศไทยจึงริเริ่มแนวคิด 

“MDG Plus” และ “MDG จังหวัด” เพื่อน�า

เสนอใน “รายงานตามเปาหมายการพฒันา

แหงสหสัวรรษของประเทศไทย พ.ศ. 2552“ 

4. MDG Plus คืออะไร 

 เนื่องจากเปาหมายการพัฒนา

แหงสหัสวรรษ หรือ MDG บางเปาหมาย

ไมสอดคลองกับบริบทการพัฒนาของ

ประเทศไทย หรือประเทศไทยสามารถ

บรรลุเป าหมายบางเปาหมายไปแลว 

ประเทศไทยจึงก�าหนดเปาหมายการ

พัฒนาขึ้นใหมเพื่อใหสอดคลองกับบริบท

การพัฒนาของประเทศไทย และมีความ

ทาทายกวา MDG ที่ถูกก�าหนดขึ้นใน

ปฏญิญาแหงสหสัวรรษ ทีเ่รยีกวา MDG Plus

หรือ MDG+ เชน ภายใตเปาหมายหลัก 1

ขจดัความยากจนและหวิโหย ประเทศไทย

จะลดสัดสวนประชากรยากจนใหต�่ากวา

รอยละ 4 ภายในป 2552 และภายใต

เปาหมายหลักที่ 2 ประเทศไทยจะท�าให

เ ด็ กทุ กคนทั้ ง ช ายและหญิ ง ส� า เ ร็ จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ภายในป 2549 และใหเด็กทุกคนส�าเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ภายในป 2558  เปนตน 

 อย างไรก็ดี เนื่องจาก MDG+ 

เปนเปาหมายที่ทาทายมาก เปาหมาย

สวนใหญจึงยังไมสามารถด�าเนินการ

ใหบรรลุเปาหมายได หรือมีโอกาสต�่า

ที่จะบรรลุเปาหมาย ไดแก เปาหมายลด

สดัสวนประชากรยากจนใหต�า่กวารอยละ 4

ภายในป 2552 เปาหมายใหเด็ก ทุกคน

ส�าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน

ภายในป 2549 เปาหมายเพิ่มสัดสวน

ผูหญงิในรฐัสภา องคการบรหิารสวนต�าบล

และต�าแหน งผู บริหารระดับสู งของ

ราชการเปนสองเทา ในชวงป 2545 - 2549

เปาหมายลดอัตราการตายของเด็กอายุ

ต�า่กวาหาป ในเขตพืน้ทีส่งู จงัหวดัภาคเหนอื

บางแหง และสามจังหวัดชายแดนภาคใต

ลงครึง่หนึง่ในชวงป 2548 – 2558 รวมทัง้

เปาหมายเพิ่มสัดสวนการน�าขยะมูลฝอย

มาใชประโยชนเปนรอยละ 30 ภายในป 2549

5. MDG จังหวัด คืออะไร 

 MDG จงัหวดั คอืการน�า MDG ที่

เปนเปาหมายสากลไปสู การปฏิบัติใน

ทองถิน่ (localization) ประเทศไทยไดรเิริม่

การจดัท�ารายงาน MDG ระดบัจงัหวดัครัง้แรก

ในป 2548 โดยเลือกจังหวัดแมฮองสอน
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ซึ่งเปนจังหวัดชายแดนภาคเหนือ มีสภาพ

เป นพื้นที่สูง ที่มีชนกลุ มน อยมากถึง

รอยละ 90 และมีประชากรยากจนมาก

ที่สุดในประเทศ เปนจังหวัดน�ารอง ตอมา

ในป 2549 ได เลือกจังหวัดนครพนม

ซึ่งเปนจังหวัดชายแดนภาคตะวันออก

เฉียงเหนือที่มีสัดสวนคนจนสูงที่สุด เปน

ตัวแทนของภาคะวันออกเฉียงเหนือ และ

ในป 2550 ไดคัดเลือกจังหวัดตรังเปน

ตวัแทนจงัหวดัภาคใต ซึง่แมวาจงัหวดัตรงั

จะไมใชจังหวัดยากจน แตมีลักษณะทาง

ประชากร วฒันธรรม และศาสนาแตกตาง

จังหวัด ในรูปของ MDG+ และ MDG* 

(MDG Star) เพื่อก�าหนดยุทธศาสตร

การด� า เนินงานให บรรลุ เป  าหมาย

ในล�าดบัตอไป กรณจีงัหวดัตรงั การพฒันา

ในภาพรวมสามารถบรรลุเปาหมาย และ

ใกลบรรลุเปาหมายเปนสวนใหญแลว 

ซึ่งใกลเคียงกับสถานการณการพัฒนา

ประเทศโดยรวม ยกเวนการเขาถึงแหลง

น�้าสะอาดและสวมถูกสุขลักษณะ ที่ยังมี

อตัราต�า่กวาในระดบัประเทศ ขณะเดยีวกนั

ถาเปรียบเทียบระหวางจังหวัดน�ารอง 3

จงัหวดั จงัหวดัตรงัมผีลการพฒันากาวหนา

ก ว  า จั ง ห วั ด แม  ฮ  อ ง สอน

และจังหวัดนครพนม โดย

เฉพาะด าน ความยากจน

แตกลับพบวา การจัดการ

สิ่ ง แ วดล  อม ในจังหวัดตรัง

ยังอยูในระดับที่ตองใหความ

ส�าคัญเพิ่มมากขึ้น จังหวัด

ตรังจึงไดเพิ่มเติมเปาหมาย

อื่นๆ ที่เห็นวามีความส�าคัญตอจังหวัด

เพือ่ใหผูเกีย่วของไดตระหนกั และรวมพฒันา

ไปในทศิทางเดยีวกนั จดุเดนของการจดัท�า

MDG จังหวัด คือ สามารถเปดโอกาส

ใหการเขามามีสวนรวมของทุกภาคสวน

จากพื้นที่อื่นๆ 

 การจัดท�า MDG จังหวัดยังคง

ยึดเปาหมายหลักทั้ง 8 เปาหมายที่เปน

พื้นฐานการพัฒนา แลวก�าหนดเปาหมาย

ยอยและตัวชี้วัดที่ เหมาะสมกับบริบท

การพัฒนาหรือประเด็นการพัฒนาของ
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ได กว างขวางกว าในระดับประเทศ

โดยมีการแตงตั้งคณะท�างานขึ้นคณะหนึง่ 

ประกอบดวยผู แทนหนวยงานตางๆ

ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคการ

พัฒนาเอกชน โดยมีผูวาราชการจังหวัด

เปนประธาน กระบวนการ MDG จังหวัด

จึงเปนเวทีที่หนวยงานระดับภูมิภาคและ

ทองถิ่น ไดรวมกันวิเคราะหสถานการณ

การพัฒนาจังหวัด ศึกษาเปาหมายและ

ตัวชี้วัด MDG พรอมกับปรับเปาหมาย

และตัวชี้วัดใหเหมาะสมกับพื้นที่แลวจึง

จดัเกบ็ขอมลูทีเ่กีย่วของ จดุออนของ MDG

จังหวัด คือ เปาหมายและตัวชี้วัด MDG 

ไดถูกบูรณาการกับเปาหมายการพัฒนา

ชดุอืน่ๆ ของจงัหวดั จงึมกัขาดการตดิตาม

ผลการด�าเนินงานเพื่อใหบรรลุ MDG ใน

ภาพรวมจังหวัดอยางตอเนื่อง 

 กลาวโดยสรุป การขับเคลื่อนสู 

เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษของ

ประเทศไทยในภาพรวม แสดงใหเห็น

ความกาวหนาอยางตอเนื่อง การก�าหนด 

MDG+ สะทอนใหเห็นความมุงมั่นของ

ประเทศไทยที่จะพัฒนาประเทศไปใน

ทิศทางที่สอดคลองกับค านิยมสากล 

แมวาจะยงัมปีญหาพืน้ที ่และกลุมประชากร

ที่ไดรับผลประโยชนจากการพัฒนานอย 

หรอืลาชากวาพืน้ทีห่รอืประชากรกลุมอืน่ๆ

เชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปน

พื้นที่ที่มีสัดสวนประชากรยากจนสูงกวา

พื้นที่อื่นๆ จังหวัดภาคเหนือบนพื้นที่สูง

มีลักษณะดอยโอกาส และขาดแคลน

เฉพาะตวั อนัเนือ่งมาจากสภาพภมูปิระเทศ

ที่ เป นอุปสรรคตอการด�ารงชีวิต และ

การเขาถงึบรกิารของรฐั สามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต เปนพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะตัว

ในดานศาสนา ภาษาและวฒันธรรม ท�าให

ประชากรมีขอจ�ากัดในการเขาถึงบริการ

ของรฐั ประกอบกบัปญหาความไมสงบใน

พื้นที่ ท�าใหเปนอุปสรรคตอการขยาย

บริการของรัฐ ในขณะที่ประชากรกลุ ม

ผูสูงอายุ เปนประชากรที่มีสัดสวนเพิ่มขึ้น

อยางรวดเร็ว และมีความเปราะบางตอ

ความยากจนและปญหาสขุภาพ โดยเฉพาะ

ผูสงูอายทุีค่วรใหความส�าคญัเปนพเิศษ คอื

กลุ มผู สูงอายุที่ต องดูแลลูกหลานใน

ชนบท และผูสงูอายทุีอ่ยูโดยล�าพงั เปนตน 

 ผูเขยีนมคีวามเหน็วา ภายใตแนวคดิ

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการที่

ยดึพืน้ทีเ่ปนตวัตัง้ (area-based approach)

และกระบวนการพัฒนาที่เปดโอกาสให

ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนากลุม

จังหวัดและจังหวัด การน�าเป าหมาย
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การพัฒนาแหงสหัสวรรษ หรือ MDG ไป

บูรณาการกับเปาหมายการพัฒนาจังหวัด 

จะชวยใหประเทศไทยมีความกาวหนาใน

การขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ ตาม

ที่ประเทศไทยไดใหสัตยาบันไวกับนานา

ประเทศ ทั้งยังจะชวยแกปญหาความไม

เทาเทียมกันของพื้นที่ และกลุมประชากร

ที่จะไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา
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     วามสํานึกในความเปนคนไทย
ภายใตรมพระบารมี

หมอมหลวงปนัดดา  ดิศกุล

     วามสํานึกในความเปนคนไทย     วามสํานึกในความเปนคนไทยค

 หม  อมหลวงปนั ดดา ดิ ศกุ ล  

ผู ว าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะ

กรรมการเอกลกัษณ์ของชาต ิกลาวถงึกรณี

สถาบนัส�าคญัของชาตไิดรบัการลวงละเมดิ

ในหวงเวลา ที่ผานมาในสังคมที่เรียกวา

ประชาธิปไตย และมองถึงหนทางแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้…

 ประการแรกเลย สังคมตองมี

ความเขาใจวา ความหมายของประชาธปิไตย

ทีแ่ทจริงนั้น คืออะไร เพราะประชาธิปไตย

ที่สรางสรรคจะตองเปนประชาธิปไตยที่

มีระเบียบแบบแผนตามสมควรเพื่อน�าพา

ความเจริญสูสังคมของคนในชาติ ไมใช

ประชาธิปไตยที่นิยมการกลาวค�าเท็จ

ใหรายปายสตีอกนัไดอยางกบัเปนเรือ่งธรรมดา

ที่เกิดขึ้นในยามนี้ เปนนิสัยที่ใชไมได

ที่ใหไวเปนแบบอยางที่ไมดีแกเด็ก และ

เมือ่โกหกกนัไปโกหกกนัมา กเ็ลยกลบักลาย
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เปนเรื่องของความกาวลวงจารีตประเพณี 

คอื การไมรูจกับญุคณุแผนดนิ และบรรพชน

เพราะความหมายของสถาบนัส�าคญัของชาติ

คือ ความกตัญูที่คนปจจุบันจะตองมี

อยู  ในใจให ไว ส�าหรับคุณความดีของ

บรรพชนในอดีต  มิเชนนั้นการเสริมสราง

คุณความดีของคนในทุกยุคทุกสมัยก็ไมมี

ความหมาย  ไมเชือ่เรือ่งเวรเรือ่งกรรมตาม

ค�าสอนของพระพุทธองค แตจะพูดกันถึง

แตเรื่องความเอารัดเอาเปรียบที่ เป น

วตัถนุยิม หรอืทนุนยิมทีส่อนใหคนเหน็แกตวั

มือใครยาวสาวไดสาวเอา ไมใชคตินิยม

ที่มุ งสอนใหคนไมฟุงเฟอฟุมเฟอย และ

มีความพอเพียงในชีวิต

 เปนเรื่องเศราใจที่คนไทยบางคน

ผู สร างป ญหาทางสังคมลืมเรื่องชาติ  

แต กลับพูดกันถึงแต  เรื่ องอ�านาจอัน

ปราศจากความรับผิดชอบ เพราะอ�านาจ

อันมีความชอบธรรม จะตองเปนอ�านาจ

ที่เชิดชูความเจริญใหกับชาติบานเมือง  

เปนอ�านาจทีต่องมาพรอมกบัความรบัผดิชอบ

แล  ว  กลับกลาย เป นความส� านึ กที่

กวางใหญไพศาลของพี่นองประชาชน  

ไมใชความแตกแยก หรือการเขาประหัต

ประหารระหวางกนัอยางทีเ่ปนอยู ณ ตรงนี้

ค�าวา “ประชาธิปไตย” จึงจะตองมีการ

พิจารณาบัญญัติความหมายกันเสียใหม

วา  จะตองไมสรางความแตกแยกใหเกดิขึน้

ในชาต ิ ในหมูผูคนพลเมอืง  อาจคดิตางกนั

ไดในเชิงความหมายของประชาธิปไตย  

แตไมใชการทะเลาะวิวาทถึงขั้นแตกหัก

จนกลบักลายเปนสงครามกลางเมอืง  ผลลพัธนี้

ไมใชรัฐลมเหลว แตเปนประชาธิปไตย

ลมเหลวที่หาใชสืบเนื่องมาจากระบบ   

แตเปนการกระท�าของบุคคลเพียงบางคน

ที่ถือวาเปนคนสวนนอย แตมีความร�่ารวย

มหาศาลผดิมนษุยมนา และไมเคยมคี�าวา

หยุดหรือพอแลวส�าหรับคนเหลานี้ที่มีแต

ความเห็นแกตัว

 ผมจึงมักเชื่อวา.... ผู ที่มีความ

ร�่ารวยมากชนิดเปน “Millionaire” และ

เปนผูบริหาร (CEO) ไดแก เจาของธุรกิจ

การคามากมายอาจจะไมเหมาะที่จะเขา

มาเลนการเมอืงโดยทางตรง เชน การเปน

ผูน�ารัฐบาล หรือนายกรัฐมนตรี เพราะ

ทายที่สุดเขาก็มักจะแยกแยะบทบาท

หนาที่ของตนไมออกวา ในเวลาหนึ่ง  

หมวกใบไหนแนทีต่นสวมใสอยู แลวมนัจะ

กลับกลายเปนความเสียหายใหญหลวง

ตอระบบอยางที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

ซึง่ผลสดุทายกก็ลบักลายเปนประชาธปิไตย

ที่ไรระบบ ไรขื่อไรแป เปนอนาธิปไตย
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จนกระทั่งจะตองมีการเริ่มตนกันใหม  

ความสูญเสียเวลาอันมากมายนี้จึงมีที่มา

จากการกระท�าของบุคคลที่ขาดความ

ส�านกึตอระบบ โลภ และเหน็แกตวั ใครเปน

ใครบาง ครูอาจารยทางรัฐศาสตรจะตอง

ช วยกันบันทึกจดจ�าไว  เป นบทศึกษา

ส�าหรับอนาคต

 คิดว าเมื่อสังคมกลับฟ  นคืนดี  

และสามารถฝาฟนวกิฤตการณในครัง้นีก้นั

ไปไดคนไทยจะกลับมารักใครปรองดอง

กันยิ่งกวาเกา เพราะสถานการณที่เกิดขึ้น

ไดกอใหเกิดสัญลักษณของคนในชาติ

บางประการทีไ่มใชคนไทย เพราะโดยฐานราก

ของความเปนคนไทยนัน้มคีวามโอบออมอารี

รักใครสามัคคี และมีเมตตา คนไทยฝน

ธรรมชาติประการนี้ไมได  

 เวลานี้ประชาชนคนไทยก็มีความ

รู สึกโดดเดี่ยว และเศราหมองกันเต็มที

กบัสภาพสงัคมทีด่�าเนนิอยู เพราะเราอยาก

กลับไปเปนคนไทยภายใตรมพระบารมี  

มีชาติภูมิ และความส�านึกอันลึกซึ้งของ

ความเปนชนชาติไทยดังแตเกากอน ที่

ทุกคนลวนมีความภาคภูมิใจ
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