








บทบรรณาธิการ

 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา-2019 ท�าให้การท�างานของท่านทั้งหลายอาจต้องม ี

การสะดดุ หยดุพกั ปรบัเปลีย่น แต่กระทรวงมหาดไทยยงัคงมุง่ม่ัน

ในเจตนารมณ์“บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข” เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ 

โดยตระหนักดีถึงการบริหารงานแบบบูรณาการภาครัฐ อนัมยีทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

เป็นเป้าหมายสร้างการเช่ือมโยงการพฒันาในทุกระดับ ทกุประเด็น ทกุภารกจิ ทกุพืน้ที ่หมายถงึ การบรหิาร

ท่ีมีการจัดท�าแผนท่ีดีเพื่อจะช่วยให้การบริหารงานส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ตลอดจน

สามารถบรหิารงบประมาณท่ีมอียูอ่ย่างจ�ากดัให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อประชาชนและประเทศชาต ิ

 เน้ือหาภายในเล่ม “นักวางแผนมืออาชีพ” ฉบับนี้จะท�าให้ท่านเข้าใจเรื่องการวางแผน  

ได้อย่างรวดเร็วเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายโดยเฉพาะการวางแผนระดับพื้นที่ให้มีความเชื่อมโยงกับ

ยทุธศาสตร์ชาต ิเหตุใดจึงมีการวางแผนคราวละ 5 ปี หลักการจัดท�าค�าของบประมาณ ข้อควรระวัง

ในการจัดท�าโครงการ การติดตามประเมินผลโครงการโดยระบบ eMENSCR ความเข้าใจบทบาท 

ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวัด ตลอดจนเทคนิคของการวางแผนสมัยใหม่ เส้นทางก้าวหน้า 

ในต�าแหน่งนักวางแผน นอกจากนีย้งัจะได้รบัทราบวิธกีารท�างานของกรมการปกครอง กรมการพฒันาชมุชน 

จงัหวดัยะลา และจงัหวดัเลย ท่ีมส่ีวนผลกัดนัโครงการพฒันาต�าบลแบบบรูณาการ (Tambon Smart 

Team) โคก หนอง นา โมเดล และการวางแผนโครงการส�าคญั เพือ่สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 

 กองบรรณาธกิารขอขอบคณุหน่วยงานและผูเ้ขยีนทกุท่านทีก่รุณาส่งบทความอนัเป็นประโยชน์

ส�าหรับเผยแพร่สู ่สาธารณะ ท่านผู้อ่านที่มีค�าแนะน�าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดท�าวารสาร 

ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอความกรณุาแจ้งได้ท่ีสถาบันด�ารงราชานภุาพ ส�านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  

ผ่านทางไปรษณีย์อเิลก็ทรอนกิส์ stabundamrong@gmail.com จะเป็นพระคณุยิง่ ทัง้นี ้บทความทัง้หมด

ในวารสารฉบับนี้ได้ด�าเนินการจัดเก็บรวบรวมไว้ในระบบคลังความรู้ของสถาบันด�ารงราชานุภาพ 

ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย ในเว็บไซต์ของสถาบนัด�ารงราชานภุาพ www.stabundamrong.go.th 

เพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบค้นต่อไป

  (นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ) 

  ผู้อ�านวยการสถาบันด�ารงราชานุภาพ

                          บรรณาธิการบริหารวารสารด�ารงราชานุภาพ
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 เมื่อพูดถึงค�ำว่ำ “One Plan” ในแวดวง

นกัวำงแผน หมำยถงึ ลกัษณะของกำรวำงแผนที่

ใช ้ ในระดับพื้นท่ี มีลักษณะเป ็นหน่ึงเดียว 

ทีต่อบสนองควำมต้องกำร จดุประสงค์ เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด ในลักษณะบนลงล่ำง (Top-Down)  

คือ กำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมแห ่งชำติ  แผนปฏิรูป  

แผนแม่บทต่ำง ๆ ลงไปสู่ระดับพื้นที่เพื่อใช้เป็น 

กรอบแนวทำงในกำรพฒันำ และลกัษณะล่ำงข้ึนบน 

(Bottom - Up) เป็นกำรเช่ือมโยงจำกระดับหมูบ้่ำน 

(แผนพัฒนำหมู ่บ ้ำน/ชุมชน) ระดับต�ำบล  

(แผนพฒันำต�ำบล/แผนพฒันำท้องถ่ิน) ระดบัอ�ำเภอ 

( แผนพัฒนำอ� ำ เ ภอ )  และระดั บ จั ง ห วั ด  

(แผนพัฒนำจังหวัด/แผนพัฒนำองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวดั) เช่ือมโยงไปสูแ่ผนพฒันำกลุม่จงัหวดั 

ซึง่เป็นกำรสะท้อนสภำพปญหำ และควำมต้องกำร

ของประชำชนในพื้นท่ี โดยมีแผนพัฒนำจังหวัด 

และแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดเป็นจุดเชื่อมส�ำคัญ 

(Focal Point) ในกำรประสำนนโยบำยระดับชำต ิ

และควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ 

 กฎหมาย/ระเบียบต่างๆท่ีใช้อยูใ่นปัจจบัุน

 เมื่อก่อนในสมัยที่ไม่มียุทธศำสตร์ชำต ิ 

กำรจัดท�ำแผนพัฒนำพ้ืนท่ีจะมีแผนพัฒนำ

หมู่บ้ำน แผนพัฒนำต�ำบล แผนพัฒนำท้องถ่ิน 

แผนพัฒนำอ�ำเภอ แผนพัฒนำจังหวัด ต่อมำ 

เมื่อมีกำรจัดตั้งกลุ ่มจังหวัดและภำคจึงให้ม ี

แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนำภำค  

ซ่ึงหำกถำมว่ำนิ่งแล้วหรือยังก็ตอบได้เลยว่ำยัง 

เพรำะก�ำลังจะมีกำรปรับปรุงยกเลิกกฎหมำย 

บำงฉบับที่มีลักษณะซ�้ำซ้อนของคณะกรรมกำร

ร ะ ดั บ ช ำ ติ  โ ด ย ส รุ ป ก ฎ ห ม ำ ย ที่ ส� ำ คั ญ 

และเกี่ยวข้อง ดังนี้

  	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 

– 2580) ให้มส่ีวนร่วมของประชำชนในกำรก�ำหนด

ทิศทำงกำรพัฒนำพื้นที่ ของตนเอง และ 

บูรณำกำรแผนให้มีควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกัน

ในทกุระดับเป็นแผนเดียวกนั ต้ังแต่ระดับหมูบ้่ำน 

ท้องถิ่น อ�ำเภอ จังหวัด จนถึงกลุ ่มจังหวัด  

มกีำรน�ำยทุธศำสตร์ชำตสิูก่ำรปฏบิตัใินทกุระดบั 

และมีกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ

ระเบียบกฎหมาย
การจัดท�าแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (One Plan)

 

 กองบรรณาธิการ



วารสารดำารงราชานุภาพ2

 	พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิม่เตมิ 

(ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2550 ให้จงัหวดัหรอืกลุม่จังหวดั

จัดตั้ งงบประมำณเองได ้  ให ้จังหวัดจัดท�ำ 

แผนพัฒนำจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทำง 

กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมในระดับชำติ/

ควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น

    พระราชกฤษฎีกาว่าด้้วยการบรหิาร

งานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

พ.ศ. 2551 ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรนโยบำย

กำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ ่มจังหวัดแบบ

บูรณำกำร (ก.น.จ.) ท�ำหน้ำที่ก�ำหนดกรอบ

นโยบำยและวำงระบบในกำรบริหำรงำนจังหวัด

และกลุ่มจังหวัด ก�ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ 

และวธิกีำรในกำรจดัท�ำ รวมทัง้พจิำรณำกลัน่กรอง

และให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำ แผนปฏิบัต ิ

รำชกำรประจ�ำปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

กำรจัดท�ำและบริหำรงบประมำณจังหวัด 

และงบประมำณกลุ่มจังหวัด

   ระเบยีบสํานกันายกรัฐมนตรว่ีาด้วย 

การบริหารงานเชิง พ้ืนที่แบบบูรณาการ  

พ.ศ. 2560 ระเบียบฉบับนี้มี เจตนำรมณ ์

ในกำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงแผนระดับชำติ 

กบัแผนในระดับพืน้ท่ี โดยก�ำหนดให้มกีำรจัดตัง้ภำค 

และจัดท�ำแผนพัฒนำภำคขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบ

ทิศทำงกำรพฒันำพืน้ทีซ่ึง่เชือ่มโยงแผนระดบัชำติ 

และนโยบำยรัฐบำล โดยปรับระยะเวลำ 

ของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

แผนพัฒนำภำค และแผนพัฒนำจังหวัด/ 

กลุ ่มจังหวัดให้เท ่ำกัน คือ 5 ป ตลอดจน 

ก�ำหนดให้มีองค์กรในกำรบริหำรข้ึนใหม่เรียกว่ำ 

คณะกรรมกำรบูรณำกำรนโยบำยพัฒนำภำค 

(ก.บ.ภ.) เพ่ือท�ำหน้ำที่ในกำรก�ำหนดกรอบ

นโยบำยและวำงระบบในกำรบริหำรงำนจังหวัด 

กลุ่มจังหวดัและภำค ก�ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ 

และวิธีกำรในกำรจัดท�ำ รวมท้ังพิจำรณำ 

ควำมรู ้พื้นฐำนส�ำหรับกำรจัดท�ำแผนพัฒนำ

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 	ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่่าด้วย

การจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ 

ในระดับ อําเภอและตําบล พ.ศ. 2562 ในระดับ

พื้นที่ กำรรับจัดสรรงบประมำณต้องรอแนวทำง

จำกกระทรวง กรม เพื่อจัดสรรงบประมำณ 

เพียงเท่ำน้ัน ย่อมท�ำให้บำงจังหวัดอำจจะไม่ได้

รับกำรจัดสรรงบประมำณเท่ำที่ควร ท�ำให ้

กำรด�ำเนินกำรแก้ไขปญหำของพื้นที่ไม่สำมำรถ

ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำง

ครอบคลมุทัง้หมด อนัเป็นผลมำจำกแผนกำรพฒันำ

ไม ่มี ควำม ชัด เจน ขำดกำร เชื่ อมโยงกัน 

ในระหว่ำงแผน ตั้งแต่ระดับหมู ่บ้ำน ต�ำบล 

อ�ำเภอจนมำถึงจังหวัด อำจเกิดจำกต่ำงม ี

กำรออกแบบกลไกของตนเอง กำรบริหำรงำน 

ในลกัษณะต่ำงคนต่ำงท�ำ หน่วยงำนมกีำรออกแบบ

หรือมีหนัง สือ ส่ังกำรเ พ่ือก�ำหนดแนวทำง 

ของหน่วยงำนตนเอง โดยไม่ได้พิจำรณำถึง 

ควำมสอดคล้องถึงทิศทำงว่ำมีกำรเชื่อมโยงกัน

หรือไม่อย่ำงไร

	 •	 วัตถุประสงค์ ของระเบียบกระทรวง

มหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท�ำแผนและประสำน

แผนพัฒนำพื้นที่ ในระดับอ�ำเภอและต�ำบล  

พ.ศ. 2562

    เพือ่ปรบัปรงุกลไกกำรจดัท�ำและ 

กำรประสำนแผนพัฒนำในระดับพ้ืนท่ีให้เกิด

ประสิทธภิำพและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ต้ังแต่กำรใช้
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กลไกคณะกรรมกำรหมูบ้่ำน คณะกรรมกำรชมุชน 

ในกำรจดัท�ำเวทปีระชำคมร่วมกนัเพือ่จดัท�ำเป็น

แผนพฒันำหมูบ้่ำน/แผนชมุชน กำรก�ำหนดกลไก

คณะกรรมกำรบริหำรงำนต�ำบลแบบบูรณำกำร 

(ก.บ.ต.) ในกำรจดัท�ำแผนพฒันำต�ำบล และกลไก

คณะกรรมกำรบรหิำรงำนอ�ำเภอแบบบรูณำกำร 

(ก.บ.อ.) ในกำรจัดท�ำแผนพัฒนำอ�ำเภอ

    เพื่ อ ยกระดั บคุณภำพแผน 

ในระดับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นแผนเดียว

     เพ่ือก�ำหนดแนวทำงกำรสนบัสนนุ 

ควบคมุ และก�ำกบัตดิตำมกำรจดัท�ำและประสำน

แผนพัฒนำในระดับพื้นที่ ให้เกิดประสิทธิภำพ 

	 •	 หลกัการดําเนนิงานทีสํ่าคญั 5 ประการ 

เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบฯ ประกอบด้วย

   ก�ำหนดแนวทำงกำรเชื่อมโยง 

และประสำนแผนพฒันำในระดบัพ้ืนทีใ่นลกัษณะ 

One Plan โดยไม่ส่งผลกระทบบทบำทอ�ำนำจ

หน ้ำที่ ในกำรจัดท�ำและประสำนแผนของ 

ส่วนรำชกำรหรอืขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบ กฎหมำยหรือแนวทำง

ปฏิบัติ

   ก�ำหนดแนวทำงกำรเชื่อมโยง 

ในกำรท�ำงำนร่วมกนัระหว่ำงกำรบรหิำรรำชกำร

ส่วนภูมิภำคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

โดยไม่มีผลบังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด�ำเนนิกำรใด ๆ  นอกเหนอืจำกระเบียบ/กฎหมำย

ท่ีก�ำหนดไว้ เป็นกำรอำศัยระเบียบ กฎหมำย 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้

อยูแ่ล้ว มำก�ำหนดแนวทำงปฏบิตัใิห้มคีวำมชดัเจน

มำกขึ้น และไม่เป็นกำรแก้ไขระเบียบ กฎหมำย

ที่ส่งผลกระทบต่อบทบำทอ�ำนำจหน้ำที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   ก�ำหนดเป้ำหมำยเพือ่ให้กำรจดัท�ำแผน

ทุกระดับมำจำกป ญหำควำมต ้องกำรของ

ประชำชน อย่ำงแท้จริง

   ก�ำหนดกลไกให ้มีหน ่วยงำน 

รบัผดิชอบกำรจดัท�ำแผนในทกุระดบัและมแีนวทำง

กำรปฏิบัติ ในกำรเชื่ อมโยงประสำนแผน 

เพ่ือให้กำรด�ำเนนิงำนไม่เกดิควำมซ�ำ้ซ้อน และเกดิ

ควำมคุ้มค่ำกับประชำชนมำกที่สุด

   ยึดประชำชนเป ็นศูนย ์กลำง 

(People Centric) ในกำรบริหำรรำชกำร โดย

ควำมร่วมมอืจำกภำคประชำชน เข้ำมำมส่ีวนร่วม

ในกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค

 •  แนวปฏิบัติรองรับการดําเนินงาน

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดั

ทําแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับ

อําเภอและตําบล พ.ศ. 2562

   เพ่ือให้กำรจัดท�ำแผนพัฒนำระดับ

พ้ืนที่มีแนวทำงปฏิบัติเพ่ือขับเคล่ือนเชื่อมโยง

และบูรณำกำรระหว่ำงกัน กระทรวงมหำดไทย

ได้ออกแนวทำงปฏิบัติ ฉบับปรับปรุง ประจ�ำ

ปงบประมำณ พ.ศ. 2564 สรุปได้ ดังนี้
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แผน ผู้จัดทำ�แผน ก�รเห็นชอบแผน/ผู้ให้คว�ม

เห็นชอบแผน

หน่วยรับผิดชอบ กำ�หนดรูปแบบ

ของเล่มแผน

แผนพัฒน�

หมู่บ้�น/แผนชุมชน 

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน/

คณะกรรมการชุมชน 

•	คณะกรรมการหมู่บ้านมีมติ

เห็นชอบ แล ้วประธาน

กรรมการหมู ่บ้านลงนาม

เห็นชอบ

•	คณะกรรมการชมุชนเห็นชอบ

แผนชุมชน แล้วประธาน

กรรมการชุ มชนอนุ มั ติ  

และประกาศใช้ 

•	ที่ท�าการปกครองอ�าเภอ

•	ส�านักงานพัฒนาชุมชน

อ�าเภอ สนับสนุนข้อมูล 

จปฐ. กชช. 2ค และข้อมูล

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล

ชุมชนในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพือ่การบรูณาการ

วางแผนงาน (CIA)

 หรือสืบค้นที่

 http://ebmn.cdd.go.th

- กรมการปกครอง 

 (แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

- กรมส่งเสริมการ 

 ปกครองท้องถิ่น

 (แผนชุมชน)

แผนพัฒน�ตำ�บล - คณะกรรมการ

บริหารงานต�าบล

แบบบูรณาการ 

(ก.บ.ต.)

-  คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น

•	คณะกรรมการบริหารงาน

ต�าบลแบบบูรณาการ มีมติ

เห็นชอบ แล ้วประธาน 

ก.บ.ต. ลงนามเห็นชอบ 

•	ส�านักงานพัฒนาชุมชน

อ�าเภอ ท�าค �าส ั ่งแต่งต ั ้ง 

ก.บ.ต. และนายอ�าเภอ

ลงนาม

กรมการพัฒนาชุมชน

แผนพัฒน�อำ�เภอ คณะกรรมการ

บริหารงานอ�าเภอ

แบบบูรณาการ 

(ก.บ.อ.)

•	ผ่ านการกลั่ นกรองจาก 

 คณะกรรมการกลั่นกรอง 

 แผนพัฒนาอ�าเภอ 

•	น�าเข้า ก.บ.จ. เพื่อทราบ

•	ผู้ว่าราชการจังหวดัเหน็ชอบ

 

- อ�าเภอ ท�าค�าสั่งแต่งตั้ง  

 ก.บ.อ. และผู้ว่าราชการ 

 จังหวัดลงนาม

- ที่ท�าการปกครองจังหวัด 

 เ ส น อ ค� า สั่ ง แ ต่ ง ต้ั ง 

 คณะกรรมการกลั่นกรอง 

 แผนพัฒนาอ�าเภอ โดยมี 

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น 

 ประธาน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 ลงนาม

กรมการปกครอง

แผนพัฒน�ท้องถิ่น คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น

•	ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา 

 อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

 และประกาศใช้แผนพัฒนา 

 ท้องถิ่น

-  องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั  

 พิจารณาโครงการของ  

 อปท. ใดควรอยู่ในแผน 

 พัฒนาขององค์การบริหาร 

 ส่วนจังหวัด

กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น

แผนพัฒน�จังหวัด  คณะกรรมการ

บริหารงานจังหวัด

แบบบูรณาการ 

(ก.บ.จ.)

•	ผ่ านการกลั่ นกรองจาก  

 อ. ก.บ.ภ.

•	ก.บ.ภ. เห็นชอบ

-  ส�านักงานจังหวัด - มติ ก.บ.ภ. 

 ส�าหรับปีงบประมาณ
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  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่่าด้วย

การจัดทําแผนพัฒนาขององค์ ์กรปกครอง 

ส่่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 และฉบบัแก้้ไขเพ่ิมเตมิ 

ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2559) และ ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2561) 

ให ้มีแผนพัฒนำท้องถ่ิน โดยแผนดังกล ่ำว 

จ ะ ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ แ ผ น พั ฒ น ำ จั ง ห วั ด 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนำอ�ำเภอ 

แผนพฒันำต�ำบล แผนพฒันำหมูบ้่ำนหรอืชมุชน 

   ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และนำยอ�ำเภอ 

ก�ำกับดูแลในกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น 

เรื่องกำรน�ำข้อมูลมำทบทวน ได้แก่ แผนพัฒนำ

ท้องถิ่นฉบับปจจุบัน และควำมสอดคล้อง 

กับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์จังหวัด 

ยุทธศำสตร์กลุ ่มจังหวัด แผนพัฒนำจังหวัด  

แผนพัฒนำกลุ ่ม จังหวัด แผนพัฒนำภำค  

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห ่ งชำติ 

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ป และเป้ำหมำยกำรพัฒนำ

ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 

: SDGs) นอกจำกนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จะต้องค�ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

ในกำรจัดท�ำแผนพัฒนำท้องถิ่น โดยกำรจัดให้มี

กำรประชุมประชำคมท้องถิ่น แบ่งออกเป็น  

4 รูปแบบคือ (1) ประชำคมระดับต�ำบล ส�ำหรับ

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลและเทศบำลต�ำบล  

(2) ประชำคมระดับเมือง ส�ำหรับเทศบำลเมือง

และเมอืงพัทยำ (3) ประชำคมระดับนคร ส�ำหรับ
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เทศบำลนคร (4) ประชำคมระดบัจงัหวดั ส�ำหรบั

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และในแผนพัฒนำ

ท้องถิ่นต้องจัดท�ำโครงกำรพัฒนำเพื่อบริกำร

สำธำรณะ กจิกรรมสำธำรณะ ตำมอ�ำนำจหน้ำที่

ในกำรจัดท�ำบริกำรสำธำรณะและกิจกรรม

สำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกรอบในกำรจัดท�ำ 

งบประมำณรำยจ่ำย รวมท้ังวำงแนวทำงเพื่อให้

มีกำรปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมโครงกำร

พัฒนำที่ ก� ำหนดไว ้ ในแผนพัฒนำท ้อง ถ่ิน  

และจัดท�ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ินได้ตำมกรอบท่ี

กระทรวงมหำดไทยก�ำหนด ผู้บริหำรท้องถิ่น

พิ จ ำ รณำอ นุ มั ติ ร ่ ำ ง แผนพัฒนำท ้ อ งถิ่ น  

และประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น

 •	 กรอบการประสานแผนเพือ่การจดัทาํ

แ ผ น อ ง ค ์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ ว น ท ้ อ ง ถิ่ น  

(พ.ศ. 2566 – 2570) ก�ำหนดว่ำ 

    กำรประสำนส�ำหรับองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล 

เทศบำล และเมืองพัทยำ ประสำนโครงกำร

พัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่ำน 

คณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 

ระดับอ�ำเภอ/จังหวัด แล ้วแต ่กรณี  และ 

ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดน�ำโครงกำร 

ที่ผ ่ำนกระบวนกำรคณะกรรมกำรดังกล่ำว 

บรรจุ ไว ้ ในแผนพัฒนำท ้อง ถิ่น  ท่ี เห็นว ่ ำ 

มคีวำมเหมำะสมและจ�ำเป็นในกำรพฒันำจงัหวดั

โดยองค์รวม ตำมศักยภำพขององค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัด และเมื่อองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

ได ้บรรจุโครงกำรประสำนแผนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงในแผนพัฒนำท้องถ่ิน

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแล้ว ให้แจ้ง

องค ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

ทุกแห่งได้ทรำบในเวลำอันสมควรโดยมิชักช้ำ

   กำรประสำนส�ำหรับจังหวัด 

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล เทศบำล องค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัด และเมืองพัทยำ ประสำน

โครงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผ่ำนคณะกรรมกำรบรหิำรงำนจงัหวัดแบบบรูณำกำร 

(ก.บ.จ.) และให้จงัหวดัน�ำโครงกำรทีข่อประสำน

บรรจุ ไ ว ้ ใ นแผนพัฒนำจั งหวั ดที่ เ ห็ น ว ่ ำ 

มคีวำมเหมำะสมและจ�ำเป็นในกำรพฒันำจงัหวดั

โ ดยอ งค ์ ร วมต ำมศั ก ยภำพขอ ง จั งหวั ด  

และเมื่อจั งหวัดได ้จัดท�ำแผนปฏิบั ติกำร/ 

แ ผ น ป ร ะ จ� ำ ป  ข อ ง จั ง ห วั ด แ ล ้ ว ใ ห ้ แ จ ้ ง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือได้วำงแนวทำง 

กำรพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง ต่อไป

   รำยละเอียดอื่น ๆ ให้ประกำศ

แต่งต้ังคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำ 

ท้องถิน่ระดบัอ�ำเภอ/จงัหวดั ในส่วนทีเ่ป็นอ�ำนำจ

หน้ำที่ของคณะกรรมกำรฯ ปรับใช ้กรอบ 

ระยะเวลำตำมปฏิทินกำรจัดท�ำและประสำน 

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมำะสม 

ของระยะเวลำ

 จะเห็นว่ำโครงกำรจะไม่เกิดควำมซ�้ำซ้อน 

เพรำะมีคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำ 

ท้องถิ่นระดับจังหวัดตรวจสอบโครงกำรจำก 

แผนพัฒนำท้องถิ่นของเทศบำลและองค์กำร

บริหำรส่วนต�ำบลเพ่ือมิให้โครงกำรซ�้ำซ ้อน 

กับแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
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   พระราชบัญญัติลักษณะปกครอง

ท้้องที่ พ.ศ. 2457 แก้้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) 

พ.ศ. 2551 ให้มกีำรจดัตัง้คณะกรรมกำรหมูบ้่ำน

เพื่อเป ็นองค ์กรในกำรจัดท�ำแผนหมู ่บ ้ำน 

เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรหมู่บ้ำน 

ของประชำชนในพ้ืนที ่มำตรำ 28 ตร ีในหมู่บ้ำนหนึง่

ให ้มีคณะกรรมกำรหมู ่บ ้ำน ประกอบด้วย 

ผู ้ใหญ่บ้ำน เป็นประธำน ผู ้ช ่วยผู ้ใหญ่บ้ำน 

สมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมี 

ภูมิล�ำเนำในหมู ่บ ้ำน ผู ้น�ำหรือผู ้แทนกลุ ่ม 

หรือองค์กรในหมู่บ้ำน เป็นกรรมกำรหมู่บ้ำน 

โดยต�ำแหน่ง และกรรมกำรหมูบ้่ำนผูท้รงคณุวฒุิ 

ซึ่งนำยอ�ำเภอแต่งตั้งจำกผู้ซึ่งรำษฎรในหมู่บ้ำน

เลือกเป ็นกรรมกำรหมู ่บ ้ ำนผู ้ทรงคุณวุฒิ 

จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำสองคน แต่ไม่เกินสิบคน 

ให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนเป็นองค์กรหลกัทีร่บัผดิชอบ

ในกำรบูรณำกำรจัดท�ำแผนพัฒนำหมู ่บ ้ำน  

และบริหำรจัดกำรกิจกรรมที่ ด� ำ เนินงำน 

ในหมู่บ้ำนร่วมกับองค์กรอื่นทุกภำคส่วน

   ระเบียบใหม่ที่กําลังจะมาทดแทน 

 เป ็นธรรมดำที่จะต ้องมีกำรปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเมื่อถึงเวลำเหมำะสม 

สืบเนื่องจำกส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชำต ิ(สศช.) เสนอว่ำ ปจจบุนักำรจดัท�ำ

และให ้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำจั งหวัด  

แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนำภำค แผน

ปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปของจังหวัด แผนปฏิบัติ

รำชกำรประจ�ำปของกลุ่มจังหวัด จะต้องปฏิบัติ

ตำมนโยบำย หลกัเกณฑ์ วิธีกำร และได้รบัควำม

เหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรสองคณะ ซึง่คณะกรรมการ

และเลขานุการทั้งสองคณะมีองค์ประกอบ 

และอํานาจหน้าที่คล ้ายคลึงกัน ระหว่ำง 

คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรงำนจังหวัด

และกลุ ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.)  

ซ่ึงเลขำธกิำร ก.พ.ร. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรบริหำรงำน

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณำกำร พ.ศ. 2551 

และคณะกรรมกำรบรูณำกำรนโยบำยพัฒนำภำค 

(ก.บ.ภ.) เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 

และสงัคมแห่งชำติ เป็นกรรมกำรและเลขำนกุำร 

ตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว ่ำด ้วย 

กำรบรหิำรงำนเชงิพืน้ทีแ่บบบรูณำกำร พ.ศ. 2560 

จึงเห็นควรยุบรวมโดยร่ำงพระรำชกฤษฎีกำ 

ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

แบบบรูณำกำร พ.ศ. ..... คณะรัฐมนตรีมมีติเหน็ชอบ

ในหลักกำร เมื่ อ วั นที่  6  ตุลำคม 2563  

และคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ คณะที่  13  

โดยมีนำยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธำน  

ได้มีมติให้ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 
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และสงัคมแห่งชำติ และส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร จัดรับฟงควำมคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะจำกจังหวัด กลุ ่มจังหวัด  

และส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 

  ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชำติ โดยส�ำนักงำนเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรบูรณำกำรนโยบำยพัฒนำภำค 

(ก.บ.ภ.)1 ได้จัดประชุมเพื่อรับฟงควำมคิดเห็น 

ต่อร่ำงพระรำชกฤษฎกีำดงักล่ำวเมือ่วนัอังคำรที่ 

8 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ 

ประตูน�้ำ กรุงเทพมหำนคร ซึ่งเป็นกระบวนกำร

ระดมควำมคดิเหน็ท่ีเกดิจำกปญหำและอปุสรรค

ในกำรด�ำเนินกำรที่เกิดขึ้นจริง ท�ำให้ได้รับทรำบ

ถึงประเด็นต่ำง ๆ มำกมำย ในกรณียกเลิก

ระเบยีบส�ำนกันำยกรฐัมนตรว่ีำด้วยกำรบริหำรงำน

เชงิพืน้ทีแ่บบบรูณำกำร พ.ศ. 2560 และปรบัปรงุ

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรบริหำรงำนจังหวัด

และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร พ.ศ. 2551 

หมำยถึงจะไม่มีอีกแล้วท้ัง ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. 

ถ้ำพระรำชกฤษฎีกำใหม่มผีลบงัคบัใช้ แต่ให้เป็น

หน้ำทีข่องคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน 

เชงิพืน้ท่ีแบบบรูณาการ (ก.บ.บ.) เข้ำมำทดแทน

	 •	 ผลจากการระดมความคิดเห็น.. 

รูปั้ญหา เพือ่นําไปปรบัปรงุร่างพระราชกฤษฎกีา

ให้เหมาะสม 

  ตัวอย่ำงของปญหำที่ได้จำกกำรระดม

ควำมคิดเห็น อำทิเช่น กำรขำดควำมเข้ำใจ 

และเชือ่มโยงแผนระดบัพ้ืนทีก่บัแผนของส่วนรำชกำร 

1สรปุผลกำรระดมควำมคดิเหน็ต่อร่ำงพระรำชกฤษฎกีำว่ำด้วยกำรบริหำรงำนเชงิพืน้ทีแ่บบบรูณำกำร พ.ศ. ... [ออนไลน์] จำก ส�ำนกังำน
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบูรณำกำรนโยบำยพัฒนำภำค ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เว็บไซต์ : 
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=11358&filename=index (สืบค้นข้อมูล : 24 พฤษภำคม 2564)

กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดท�ำ

โครงกำรของภำค/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด รวมถึง

เครื่องมือและกำรประสำนแผนงำนโครงกำร 

ในระดับพื้นที่มีน้อย เครื่องมือที่มีประสิทธิภำพ

ในกระบวนกำร ข้ันตอนและระยะเวลำในกำรประสำน

แผนงำนโครงกำรขำดควำมชัดเจน ช่วงเวลำ 

ของแผนแต่ละระดบัไมส่อดคล้องกนั ผลกระทบ

ต ่ อกำรบู รณำกำรแผนและงบประมำณ  

กำรแต่งต้ังหัวหน้ำกลุ่มจังหวัดในนำมบุคคล  

ซึง่บำงครัง้ไม่ได้อยูป่ฏบิตัหิน้ำที ่หรอืมกีำรโยกย้ำย

และเกษียณอำยรุำชกำร องค์ประกอบของ ก.บ.จ.  

ในส่วนภำคเอกชนยงัไม่ครอบคลมุ ขำดกำรบูรณำกำรกัน

ระหว่ำงกลุม่จงัหวดัใกล้เคยีง กำรบริหำรงบประมำณ

จงัหวดั/กลุม่จงัหวดัมข้ีอจ�ำกดัในกำรมอบอ�ำนำจ

ให ้ กับหน ่ วยงำนส ่ วนกลำง ท่ี ต้ั ง ใน พ้ืน ท่ี  

กรอบระยะเวลำในกำรจัดท�ำแผนน้อยมำก 

เมื่อเทียบกับกำรด�ำเนินกำรจริงในขณะที่ 

ระยะเวลำ ในกำรจัดท�ำแผนล่วงหน้ำนำนเกนิไป 

จึงเป ็นสำเหตุให ้มีกำรเปลี่ยนแปลงยกเลิก

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำป  

จ�ำนวนมำก ปฏิทินกำรจัดท�ำแผนพัฒนำ 

ทุกระดับจัดท�ำพร้อมกนั ท�ำให้มคีวำมซ�ำ้ซ้อนกนั

ในกระบวนกำรจัดท�ำแผนพัฒนำ ไม่สำมำรถส่งต่อ

โครงกำรได้อย่ำงทันท่วงที 

  ขณะเดียวกนัแนวคดิในกำรจัดท�ำแผน

นั้นมีกระบวนกำรจัดท�ำแผนพัฒนำซ�้ำซ ้อน  

มีกำรค�ำนึงถึงควำมต้องกำรของประชำชนน้อย 

โครงกำรควำมต้องกำรของประชำชนทีเ่สนอผ่ำน
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และอ�ำเภอ ไม่ได้รบั

กำรพิจำรณำ เนื่องจำกเป็นภำรกิจถ่ำยโอน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำรกิจ 

ของอ�ำเภอ กำรประสำนเชื่อมโยงหรือส่งต่อ 

แผนงำนโครงกำรระหว่ำงส่วนรำชกำรทัง้ส่วนกลำง

และในพื้นที่กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดยังมีไม่มำก

เท่ำที่ควรและหรือไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

บำงครั้งซ�้ำซ้อนแผนพัฒนำจังหวัดและกลุ ่ม

จังหวัด จังหวัด/กลุ่มจังหวัดไม่ทรำบแผนงำน

โครงกำรของส่วนรำชกำรทีจ่ะด�ำเนนิกำรในพืน้ที่

ในแต่ละป เนื่องจำกหน่วยงำนไม่ให้ควำมส�ำคัญ

กับกำรบรรจุแผนงำนโครงกำรของตนเองใน 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปของจังหวัด/กลุ่ม

จงัหวัด โครงกำรกลุม่จงัหวดัยงัไม่มกีำรเชือ่มโยงกนั

อย ่ ำ งแท ้จริ ง  กำรก� ำหนดเขตพื้ นที่ ง ำน 

ของแต่ละส ่วนรำชกำรไม ่เหมือนกัน และ 

ไม่สอดคล้องกับกำรแบ่งจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  

งบประมำณจังหวัดได ้รับงบประมำณน้อย 

และถูกปรับลดลงทุกป ปญหำเกิดจำกกำร

ก�ำหนดส ่วนงบประมำณระหว ่ำงงบลงทุน 

และงบด�ำเนินงำน 75 : 25 ในกำรจัดสรร 

งบจังหวัดและกลุ ่มจังหวัดตำมแผนปฏิบัติ

รำชกำรประจ�ำป กำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่เป็นไป

ตำมกรอบระยะ เวลำที่ ก� ำหนด รวมทั้ ง 

กำรก�ำกับ ติดตำม ประเมินผล ไม่เป็นไปตำม 

ตัวช้ีวัดเป็นรูปแบบลักษณะของกำรติดตำม 

เร่งรัดให้ทันงบประมำณ ดูผลผลิต แต่ไม่มี  

กำรประเมินผลของโครงกำร 

  นอกจำกรูปแบบกำรด�ำเนินงำนแล้ว 

ยังมีข้อจ�ำกัดด้ำนบุคลำกรกลุ่มงำนยุทธศำสตร์

และข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำจังหวัด ส�ำนักงำน

จังหวัดที่มีปริมำณของบุคลำกรไม่เพียงพอ  

มีกำรปรับเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่ตลอด ส่งผลต่อ 

กำรท�ำงำนขำดควำมต่อเนื่องและบุคลำกรที่มี

ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรปรับปรุงพัฒนำแผน/ 

งบประมำณ กฎระเบียบของส ่วนรำชกำร 

มกีระบวนกำรด�ำเนนิงำนทีใ่ช้เวลำ อำจมผีลกระทบ

ต่อกำรด�ำเนินงำนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตลอดจน

ทมีบรูณำกำรกลำงมกีำรปรบัปรุงระเบยีบกฎเกณฑ์

ทุกป ท�ำให้ระเบียบต่ำง ๆ มีควำมซับซ้อน 

มำกขึ้น เป็นต้น 

	 •	 มคีณะกรรมการนโยบายการบรหิารงาน

เชิงพืน้ทีแ่บบบรูณาการ (ก.บ.บ.) สะท้อนอะไร

  กำรยุบเหลือเพียงคณะกรรมกำร 

เดยีวนัน้สะท้อนให้เหน็ว่ำ กำรก�ำหนดหลกัเกณฑ์

วิธีปฏิบัติ ในกำรจัดท�ำแผนพัฒนำจั งหวัด  

แผนพัฒนำกลุ ่ม จังหวัด แผนพัฒนำภำค  

แผนปฏิบัติ รำชกำรประจ� ำป ของจั งหวัด  

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปของกลุ ่มจังหวัด  

กำรจัดท�ำและบริหำรงบประมำณจังหวัด  

กลุม่จงัหวัด ตลอดจนส่วนรำชกำรทีจ่ะด�ำเนนิกำร

ตำมแผนพัฒนำภำคตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำร

งบประมำณ เพือ่ให้เกดิกำรบรูณำกำรกำรท�ำงำน

ร่วมกัน ลดควำมซ�้ำซ้อนและสำมำรถด�ำเนินงำน

ตำมแผนให้เป็นไปอย่ำงมปีระสิทธภิำพ สำมำรถ

ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิน่

ให้ได้รับประโยชน์อย่ำงสูงสุด 

  โดยคณะกรรมกำรนโยบำยกำรบรหิำรงำน

เชงิพืน้ทีแ่บบบรูณำกำร (ก.บ.บ.) มนีำยกรฐัมนตรี

เป็นประธำน เลขำธิกำร สศช. เป็นกรรมกำร 

และเลขำนุกำร โดยมีกรรมกำรและผู ้ช ่วย

เลขำนุกำรร่วมจำก สศช. กระทรวงมหำดไทย 

ส�ำนกังบประมำณ ส�ำนกังำน ก.พ.ร. มกีำรเพิม่ขึน้

และลดลงของกรรมกำรโดยเพิ่มเลขำธิกำร 
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สภำควำมมั่ นคงแห ่ งชำติ  จำก เ ดิม ไม ่มี 

ทั้ ง ใน ก .น.ภ.  หรือ  ก .บ.ภ.  และลดลง 

คือ ประธำนสมำคมธนำคำรไทย ซึ่ ง เดิม 

ด�ำรงต�ำแหน่งใน ก.บ.ภ. แต่กลับไม่มีต�ำแหน่ง 

ในร่ำงของ ก.บ.บ. ชุดใหม่ มีกำรเปลี่ยนหน้ำท่ี

งำนธุรกำรจำกเดิม ท�ำหน้ำที่โดยส�ำนักงำน 

ก.พ.ร. เปลี่ยนเป็น สศช. เพียงหน่วยงำนเดียว

เท่ำนัน้ ซึง่คณะกรรมกำรชดุดงักล่ำวจะมบีทบำท

ส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนแผนและประสำน 

แผนพัฒนำในระดับพื้ นที่  (One Plan)  

เป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกได้มีหน้ำท่ีและอ�ำนำจ

หลำยประกำร ได้แก่ 

   ก�ำหนดกรอบนโยบำยและวำงระบบ

ในกำรบริหำรงำนจังหวัด กลุ ่มจังหวัด และ 

ภำคแบบบูรณำกำรเพื่อให้สำมำรถบริหำรงำน 

แก ้ ไขป ญหำ และพัฒนำพื้นที่ ได ้อย ่ ำงมี

ประสิทธิภำพและตอบสนองควำมต้องกำร 

ของประชำชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

  ก�ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ และ 

วธิกีำรในกำรจดัท�ำแผนพฒันำจงัหวัด แผนพฒันำ

กลุ่มจังหวัด แผนพฒันำภำค แผนปฏบิตัริำชกำร

ประจ�ำปของจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำร 

ประจ�ำปของกลุ่มจังหวัด กำรจัดท�ำและบริหำร

งบประมำณจังหวดั และงบประมำณกลุม่จงัหวดั

  บูรณำกำรแผนของส่วนรำชกำร 

และแผนพฒันำระดับพืน้ท่ี เพือ่ให้กำรขับเคลือ่น

แผนในพื้นที่ของกระทรวง กรม สอดคล้องกับ

ศกัยภำพหรอืประเดน็ปญหำในพืน้ทีแ่ละเชือ่มโยง

ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสั งคมแห ่ งชำต ิ

และแผนพัฒนำประเทศด้ำนต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

รวมตลอดท้ังนโยบำยของรัฐบำล และควำมต้องกำร

ของประชำชนในท้องถิ่น

  พิ จำรณำ กลั่ นกรอง และให  ้

ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำ

กลุม่จงัหวดั แผนพฒันำภำค แผนปฏบิตัริำชกำร

ประจ�ำป ของจังหวัด แผนปฏิ บั ติรำชกำร 

ประจ�ำปของกลุ่มจังหวัด งบประมำณจังหวัด 

และงบประมำณกลุ่มจังหวดั ตำมกฎหมำยว่ำด้วย

วิธีกำรงบประมำณ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรี 

เพื่อทรำบ

  ก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินกำรตำม 								
		และ  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

  แต ่ ง ต้ั งคณะอนุกรรมกำรหรือ 

คณะท�ำงำนเพือ่ปฏบิตัหิน้ำทีต่่ำง ๆ  ตำมทีม่อบหมำย

  ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีคณะรัฐมนตรี

มอบหมำย

 อย่ำงไรก็ตำม กำรยุบคณะกรรมกำร 

สองคณะกรรมกำรเหลือเพียงคณะกรรมกำร

เดียวคือ ก.บ.บ. แต ่ เนื้อหำภำยในไม ่ ได ้

เปลี่ยนแปลงมำกนัก ยังคงชุดคณะกรรมกำร 

ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบ

บูรณำกำร (ก.บ.จ.) ซ่ึงมีผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

เป็นประธำนกรรมกำร มีหัวหน้ำส�ำนักงำน

จังหวัดเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร รวมถึง 

คณะกรรมกำรบริหำรงำนกลุ ่มจังหวัดแบบ

บูรณำกำร (ก.บ.ก.) มีหัวหน้ำกลุ ่มจังหวัด 

เป็นประธำนกรรมกำร โดยให้ปลัดกระทรวง

มหำดไทยแต่งตั้งข้ำรำชกำรในสังกัดกระทรวง

มหำดไทยคนหนึ่งเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

พร้อมทัง้มหีวัหน้ำส�ำนกังำนจงัหวดัของทกุจงัหวดั
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ในกลุม่จงัหวดัเป็นกรรมกำรและผูช่้วยเลขำนกุำร 

ส่วนระยะเวลำของแผนก�ำหนดให้มีระยะเวลำ  

5 ป ส�ำหรับกลุ่มจังหวัด และภำคเช่นกันให้มีอยู่

ต่อไป เว้นแต่เมือ่พระรำชกฤษฎีกำนีม้ผีลใช้บังคบั

เมื่อใดจึงจะมีกำรออกประกำศ หลักเกณฑ์ 

แนวทำง มติ หรือค�ำสั่ง ที่มำเปลี่ยนแปลง อำทิ

เช่น นโยบำย หลักเกณฑ์และวิธีกำรท�ำแผน  

กำรพิจำรณำจัดตั้งกลุ่มจังหวัด ภำค จังหวัด 

ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติกำรของกลุ่มจังหวัด หัวหน้ำ

กลุ ่มจังหวัด เป ็นต ้นนั้นข้ึนอยู ่กับ ก.บ.บ.  

เป็นผู้พิจำรณำก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ

ให้ควำมเห็นชอบแล้วประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำ 

  สรุป 
  ระเบียบกฎหมำยมีควำมเกี่ยวข้อง 

กับกำรจัดท�ำแผนและประสำนแผนพัฒนำ 

ในระดับพ้ืนที ่(One Plan) ส่งผลต่อทกุภำคส่วน 

เพ่ือให้กำรถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 

กฎหมำยในยคุสมัยหนึง่เมือ่ถงึเวลำจ�ำเป็นจะต้อง

มีกำรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ทันต่อสถำนกำรณ์ 

พร ้ อมส ่ ง เสริ มสนับสนุน ให ้ กำรปฏิ บัติ มี 

ควำมคล่องตัว แต่ควำมส�ำเรจ็ คอื กำรมส่ีวนร่วม

และเอำใจใส่อย่ำงจริงจังของทุกภำคส่วนที่ 

จะขับเคลื่อนแผนพัฒนำในระดับพื้นที่ให้เป็น

แผนที่ตอบสนองต ่อป ญหำควำมต ้องกำร  

ตลอดจนยุทธศำสตร์ในทุกระดับ 
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พระรำชบัญญัติ กำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ  

พ.ศ. 2560 โดยก�ำหนดให้มีคณะกรรมกำร

ยุทธศำสตร์ชำติ เพื่อรับผิดชอบในกำรจัดท�ำ

ยุทธศำสตร์ชำติ และเม่ือได้รับควำมเห็นชอบ 

จำกคณะรัฐมนตรีและสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ

แล้วให้นำยกรฐัมนตรนี�ำขึน้ทลูเกล้ำทลูกระหม่อมถวำย 

เพ่ือมีพระบรมรำชโองกำรประกำศใช้เป ็น

ยุทธศำสตร์ชำติ ต่อไป 

  กำรวำงเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ 20 ป 

คือ กรอบระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำนของแผน

ยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งภำยใต้แผนพัฒนำใน 20 ปนี้ 

จะมต้ีองมกีำรบรรลเุป้ำหมำยในด้ำนต่ำง ๆ ทกุ ๆ 5 ป 

เพื่อให้เห็นกำรพัฒนำของประเทศ

  เป้าหมายใน 5 ปแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) 

จ�ำเป็นต้องมีกำรปรบัเปล่ียนระบบต่ำง ๆ  ครัง้ย่ิงใหญ่ 

โดยเน้นแก้ไขสิ่งที่ เป็นจุดอ่อนของประเทศ  

และใช้จุดแข็งของประเทศให้เกิดประโยชน์  

ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ำมำผสมผสำนเพ่ือเพ่ิม

มูลค่ำทำงเศรษฐกิจ

  เป้าหมายใน 10 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ประเทศจะต้องมรีะบบเศรษฐกจิท่ีดี โดยเร่ิมจำก

กำรสนับสนุนกำรวิจัย และกำรน�ำเทคโนโลยี 

มำผสมผสำนกบัสนิค้ำกลุม่เกษตรและสำธำรณสขุ 

นอกจำกนี้ผู้ประกอบกำรจะต้องทันเทคโนโลยี 

และยงัต้องสร้ำงบคุลำกรทำงกำรวจัิย เพือ่รองรบั

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีจะเข้ำมำมีบทบำทมำกขึ้น 

ในอนำคต

แผน 5 ปี
   กองบรรณาธิการ

 เป็นทีท่รำบกนัดอียูแ่ล้วว่ำ รอบกำรจดัท�ำแผน

เพื่อของบประมำณจะท�ำล่วงหน้ำก่อน 2 ป  

โดยวธิกีำรจดัท�ำแผนอะไรบ้ำงอย่ำงไรน้ัน เพือ่ให้

สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำของประเทศ  

มุง่เน้นกำรเชือ่มโยงแผนของทัง้ประเทศท้ังระบบ

เข้ำด้วยกนั เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพและประสทิธผิล

ในกำรพัฒนำประเทศในภำพรวม เริ่มจำก 

แผนยุทธศำสตร์ชำติซึ่งเป็นกรอบแผน 20 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนำเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชำติเป็นกรอบแผน 5 ป ขณะนี้

ก�ำลังอยู ่ในช่วงเตรียมท�ำแผนฯ ฉบับท่ี 13  

(พ.ศ. 2566 - 2570) และลดหลัน่ระดบัย่อยลงมำ

เป็นแผนพัฒนำภำค แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด  

แผนพัฒนำจั ง ห วั ด  แผนพัฒนำอ� ำ เ ภอ  

แผนพัฒนำต�ำบล แผนพัฒนำท้องถิ่น (เทศบำล 

/องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบล) แผนพฒันำหมูบ้่ำน/

ชุมชน ที่เป็นแผน 5 ปทั้งสิ้น 

แผนยุทธศาสตร์ชาตไิทย มคีวามเป็นมา
อย่างไร ทาํไมจงึวางแผนไว้ 20 ป

  

 รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 65 

บญัญติัให้รัฐพงึจดัให้มยุีทธศำสตร์ชำติ  เป็นเป้ำหมำย

กำรพฒันำประเทศอย่ำงย่ังยืนตำมหลกัธรรมำภบิำล 

เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจดัท�ำแผนต่ำง ๆ  ให้สอดคล้อง

และบรูณำกำรกันเพือ่ให้เกดิเป็นพลงัผลกัดนัร่วมกนั

ไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว และต่อมำได้มีกำรตรำ
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  เป้าหมายใน 15 ป (พ.ศ. 2571 - 2575) 

ประชำกรในประเทศจะต้องเป็นประชำกร 

ที่มีคุณภำพ โดยจะพัฒนำให้บุคลำกรทุกช่วงวัย 

มีศักยภำพสูง มีควำมรู้และทักษะ นอกจำกนี้

สังคมไทยจะเป็นสังคมที่เท่ำเทียม และลดควำม

เหลือ่มล�ำ้ โดยกำรจดัสรรทรพัยำกร และกระจำย

บริกำรจำกภำครัฐอย่ำงทั่วถึง

  เป้าหมายใน 20 ป (พ.ศ. 2576 - 2580) 

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต้องมเีสถียรภำพ 

ระบบรำชกำรของไทยจะเป ็นแบบดิ จิทัล  

มีคุณภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ นอกจำกนี้ 

ยังได้วำงแผนในกำรฟื้นฟูพ้ืนที่ป่ำไม้ในประเทศ 

เพ่ือควำมยั่งยืนของระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม

ในประเทศอีกด้วย

 

ค่อย ๆ  เดนิสู่เป้าหมายทีละ 5 ป แต่ 
พ.ศ. 2563 เกดิสถานการณ์โควดิ-19 
จึงผุดแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

       

 ตำมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 4 

ธนัวำคม พ.ศ. 2560 เหน็ชอบกำรจ�ำแนกแผนเป็น  

3 ระดับ และวิธีกำรเสนอแผนตำมที่ส�ำนักงำน

สภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ (สศช.) เสนอ 

โดยแผนระดับท่ี 3 ก�ำหนดให้ส่วนรำชกำร 

และหน่วยงำนของรัฐน�ำเสนอแผนตำมแนวทำง

ที่ สศช. ก�ำหนด และให้ สศช. เป็นผู้ด�ำเนินกำร

ชี้แจงและสร้ำงควำมเข้ำใจเก่ียวกับแนวทำง 

กำรเสนอแผนกับทุกภำคส่วน 
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  แผนระดับ 1 หมำยถึง ยุทธศาสตร์ชาติ

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ 

ซึ่งเป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงย่ังยืน

ตำมหลักธรรมำภิบำล เพื่ อ ใช ้ เป ็นกรอบ 

ในกำรจดัท�ำแผนต่ำง ๆ  ให้สอดคล้องและบรูณำกำรกนั

เพือ่ให้เกดิเป็นพลงัผลกัดนัร่วมกนัไปสูเ่ป้ำหมำย

ดังกล่ำว (รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  

พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบำยแห่งรฐั มำตรำ 65) 

มพีระรำชโองกำร ประกำศเรือ่ง ยทุธศำสตร์ชำติ 

(พ.ศ. 2561 - 2580) ลงวนัที ่8 ตลุำคม พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 6 ยุทธศาสตร์

 1.  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง

 2.  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 3. ยุทธศำสตร ์ชำติด ้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร ้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย ์

 4.  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม

 5. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 6.  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
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  แผนระดับ 2 ประกอบด้วย 4 แผน ดังนี้ 

  1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

หมำยควำมว่ำ แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้ำหมำย 

ตำมที่ก�ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ (พระรำช

บัญญัติกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 

มำตรำ 3) มีประกำศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

    1.1  ประกำศส�ำนักนำยกรัฐมนตรี 

เรือ่ง กำรประกำศแผนแม่บทภำยใต้ยทุธศำสตร์ชำติ 

(พ.ศ. 2561 - 2580) ลงวันที่ 18 เมษำยน  

พ.ศ. 2562

   1.2 ประกำศส�ำนักนำยกรัฐมนตรี  

เรื่อง กำรประกำศแผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้

ยุทธศำสตร์ชำติอันเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์ 

โควดิ-19 พ.ศ. 2564 - 2565 ลงวนัที ่24 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2563

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. 2561 - 2580) 23 ประเดน็ 140 ประเดน็ย่อย

1. ประเด็นความมั่นคง 13. ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมี
  สุขภาวะที่ดี

2. ประเด็นการต่างประเทศ 14.  ประเด็นศักยภาพการกีฬา

3. ประเด็นการเกษตร 15.  ประเด็นพลังทางสังคม

4. ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 16.  ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก

5. ประเด็นการท่องเที่ยว 17. ประ เด็นความเสมอภาคและหลัก 
  ประกันทางสังคม

6. ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 18.  ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน

7. ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส ์
 และดิจิทัล

19. ประเด็นการบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ

8. ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง 
  และขนาดย่อมยุคใหม่

20. ประเด็นการบริการประชาชนและ 
   ประสิทธิภาพภาครัฐ

9. ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 21. ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ 
  ประพฤติมิชอบ

10. ประเด็นการปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 22. ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

11. ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 23.  ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

12.  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
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แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด - 19  

พ.ศ. 2564 – 2565 

 4 ประเด็นการพัฒนา 

  1.  กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำกภำยในประเทศ (Local Economy) 

  2.  กำรยกระดบัขดีควำมสำมำรถของประเทศเพือ่รองรับกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยนืในระยะยำว  

  (Future Growth) 

  3.  กำรพฒันำศกัยภำพและคณุภำพชวีติของคนให้เป็นก�ำลังหลักในกำรขบัเคล่ือนกำรพัฒนำ 

  ประเทศ (Human Capital)

 4.  กำรปรับปรุงและพัฒนำปจจัยพื้นฐำนเพ่ือส่งเสริมกำรฟื ้นฟูและพัฒนำประเทศ  

  (Enabling Factors) 

 2. แผนการปฏิรูปประเทศ หมำยถึง  

แผนและขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ

ตำมพระรำชบญัญตั ิแผนและข้ันตอนกำรด�ำเนนิกำร

ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 

  เดิมที เมื่อวันที่ 6 เมษำยน พ.ศ. 2561  

รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนกำรปฏิรูป

ประเทศจ�ำนวน 11 ด้ำน ต่อมำมติคณะรัฐมนตรี

เห็นชอบเมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563  

เพิ่มเติมอีก 2 ด้ำน รวมเป็น 13 ด้ำน 

แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน
  1. ด้ำนกำรเมือง   8. ด้ำนสือ่สำรมวลชน เทคโนโลยสีำรสนเทศ
  2. ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน   9. ด้ำนสังคม
  3. ด้ำนกฎหมำย 10.  ด้ำนพลังงำน
  4. ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 11.  ด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ  
 5. ด้ำนเศรษฐกิจ   และประพฤติมิชอบ
  6. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 12.  ด้ำนกำรศึกษำ
  7. ด้ำนสำธำรณสุข 13.  ด้ำนวฒันธรรม กฬีำ แรงงำน และกำรพฒันำ 
       ทรัพยำกรมนุษย์
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 แผนกำรปฏริปูประเทศส่งผลต่อกำรบรรลุ

เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บท

ภำยใต ้ยุทธศำสตร ์ชำติ  ซึ่ งทุกหน ่วยงำน 

ต้องด�ำเนินกำรตำมกิจกรรมปฏิรูปประเทศ 

ที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน

อย่ำงมีนัยส�ำคัญ (Big Rock) น�ำไปสู่กำรปฏิบัติ

ตำมหลักควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal 

Relationship : XYZ) (Z หมำยถึง เป้ำหมำย

ของยุทธศำสตร์ชำติ Y หมำยถึง เป้ำหมำย 

ของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ทั้งนี้ 

ภำยใน Y ยังแบ่งเป็น Y1 คือ เป้ำหมำยในระดับ

แผนย่อยของแผนแม่บท และ Y2 คือ เป้ำหมำย

ในระดับประเด็นแผนแม่บท และ X หมำยถึง 

โครงกำรส�ำคัญที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ

ผลลัพธ์ Y และ Z) เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำม

เป้ำหมำยของยทุธศำสตร์ชำตขิองแต่ละช่วงเวลำ 

5 ป โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง

จะด�ำเนินกำรคู่ขนำนไปกับเล่มแผนกำรปฏิรูป

ประเทศฉบับเดิม 

 ยกตัวอย่ำงประเด็น Big Rock ตำมแผน

ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส ่งผลให้เกิด 

กำรเปลี่ยนแปลง ต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส�ำคัญ 

(Big Rock) ป พ.ศ. 2564 - 2565 ทีก่ระทรวงมหำดไทย

รับผิดชอบ

  BR 0602 การบรหิารจดัการเขตทางทะเล

และชายฝั่งรายจังหวัด มีหน่วยงำนหลัก คือ 

กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย แต่หำก

เปรียบเทียบกับประเด็นการรักษาความม่ันคง

ทางทะเล ของนโยบำยและแผนระดับชำติ  

ว่ำด้วยควำมมัน่คงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 – 2565) 

ที่ส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ เป็นหน่วย

รับผิดชอบหลัก นั้น มีควำมต่ำงกันคือ Big Rock 

เพื่อบรรลุเป้ำหมำยย่อย 3 เรื่อง ในขณะที่

นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคง

แห่งชำติ (พ.ศ. 2562 – 2565) จะก�ำหนดเป็น

ตัวชี้วัด 2 เรื่อง 
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	 •	 เปรียบเทียบ

ก�รบริห�รจัดก�รเขตท�งทะเล
และช�ยฝั่งร�ยจังหวัด

ประเด็นก�รรักษ�คว�มมั่นคงท�งทะเล

(1)  มีร่างแผนที่เขตการปกครองของจังหวัด 

 ทางทะเล

(2) การจัดท�ากฎหมายเพ่ือรองรับการก�าหนด 

 เขตจังหวัดในทะเลและชายฝั่ง

(3) บรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากร 

 ทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษา

(1) ระดับความส�าเร็จในการป้องกัน แก้ไข  

 และยับยั้งภัยคุกคามทางทะเล 

(2) ระดับความคืบหน้าในการจัดท�าปรับปรุง 

 กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บการรั กษา 

 ความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติ 

 ทางทะเลภายในประเทศ ให้สอดคล้อง 

 กับอนุสัญญาสหประชาชา ติว่ าด้ วย 

 กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United  

 Nations Convention on the Law of  

 the Sea : UNCLOS)

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

หมำยควำมว่ำ แผนส�ำหรบัถ่ำยทอดยทุธศำสตร์ชำติ

สู ่กรอบและแนวทำงในกำรพัฒนำประเทศ 

ในแต่ละช่วงระยะเวลำ 5 ป มีควำมส�ำคัญมำก

โดยจุดเปลี่ยนส�ำคัญจำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชำต ิฉบบัที ่12 จะเริม่ก�ำกบักรอบ

เป้ำหมำยและแนวทำงหลักในระยะยำวด้วย

ยทุธศำสตร์ชำต ิ20 ป เชือ่มต่อกับกำรแปลงแผน

สู่กำรปฏิบัติกับแผนในระดับต่ำง ๆ ให้มีกรอบ

ทิศทำงก�ำกับที่ชัดเจนขึ้น มีกำรก�ำหนดแนวทำง

กำรพัฒนำจังหวัด ภำค เมือง เพื่อให้สอดคล้อง

กับเป้ำหมำยรวมของประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบับแรก 6 ป ต่อมาจึงเหลือ 5 ป 

          

 ประเทศไทยได้มีกำรริเริ่มจัดท�ำแผน

พฒันำเศรษฐกจิของชำติมำต้ังแต่ป  พ.ศ. 2502  

ในสมัยรัฐบำลจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ โดย

ก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ  เพ่ือให้ประชำชนมีชีวิตและ 

ควำมเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ให้ประชำชนเข้ำมำมส่ีวนร่วม

ของทุกขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบ ในป พ.ศ. 2504 

ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำต ิ

ฉบับแรกข้ึน ซ่ึงแผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติ 
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ฉบับที่ 1 มีระยะเวลำของแผน 6 ป (พ.ศ. 2504 

– 2509) โดยที่แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติฉบับต่อจำกนั้น มีระยะเวลำของแผน  

5 ป หน่วยงำนทีม่หีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรจดัท�ำแผน 

คือ  ส� ำนักงำนสภำพัฒนำกำร เศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชำติ ปจจุบันประเทศไทยอยู ่ 

ในช่วงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 มี 10 ยุทธศาสตร์

 ยุทธศำสตร ์กำรเสริมสร ้ำงและพัฒนำ 

 ศักยภำพทุนมนุษย์

  ยุทธศำสตร ์กำรสร ้ำงควำมเป ็นธรรม 

 และลดควำมเหลื่อมล�้ำในสังคม

 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำง 

 เศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน

 ยุทธศำสตร ์กำรเติบโตท่ี เป ็นมิตรกับ 

 สิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

  ยทุธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมัน่คงแห่งชำติ 

 เพือ่กำรพฒันำประเทศสูค่วำมมัง่คัง่และยัง่ยนื

  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ  

 กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและ 

 ธรรมำภิบำลในสังคมไทย

 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  

 และระบบโลจิสติกส์

 ยุทธศำสตร ์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร  ์ 

 เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

 ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที ่

 เศรษฐกิจ

	ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

 เพื่อกำรพัฒนำ

 เป้ำหมำยของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชำติ เป็นส่วนหนึ่งส�ำหรับกำรจัดท�ำ

แผนระดบั 3 ทีผู่ท้�ำแผนจ�ำเป็นจะต้องรูเ้ป้ำหมำย 

โดยควำมเช่ือมโยงจำกแผนพัฒนำภำค ซึ่งถ่ำย

ระดับเป้ำหมำยกำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติ

และแผนระดับที่ 2 เพื่อส่งต่อให้แผนพัฒนำกลุ่ม

จังหวดั แล้วแผนพัฒนำกลุ่มจังหวดัพิจำรณำจำก

เป้ำหมำยของแผนพัฒนำภำค และแผนพัฒนำ

จังหวัดพิจำรณำจำกเป้ำหมำยของแผนพัฒนำ

กลุ่มจังหวัด
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) สงสัยหรือไม่ 

พ.ศ. 2565 หำยไปไหน 

  สืบเนื่องมำจำกเพื่อให ้สอดคล้องกับ 

กำรบรรลเุป้ำหมำยยทุธศำสตร์ชำตคิรำวละ 5 ป 

และพระรำชบัญญัติสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำติ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้

ตัง้แต่วนัที ่29 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ก�ำหนดว่ำให้ 

แผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิฉบบัที ่12 

(พ.ศ. 2560 – 2564) ตำมประกำศพระรำชโองกำร 

ลงวันที่ 29 ธันวำคม พุทธศักรำช 2559 ที่ใช ้

อยู่ก่อนพระรำชบัญญัตินี้ถือว่ำเป็นแผนพัฒนำ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำติตำมพระรำชบญัญติันี้ 

และยงัให้คงใช้ได้ถงึวนัที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2565  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)
4 ประเด็น 13 หมุดหมาย

 รัฐบำลได้ก�ำหนดกรอบแนวทำง คือ  

“มุ ่งพลิกโฉมประเทศไทย” (Thailand’s  

Transformation) ให้เท่ำทันและสอดคล้อง 

กับกำรเปล่ียนแปลงของโลก มุ ่งสร้ำงสมดุล 

ในกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม คุณภำพชีวิต 

พร้อมรักษำควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่ งแวดล ้อม ให ้ ไทยเป ็นประเทศท่ีมี 

“เศรษฐกจิสร้ำงคณุค่ำ สงัคมเดนิหน้ำอย่ำงยัง่ยนื” 

โดยมี 13 หมุดหมำย (milestone) ที่ไทยจะให้

ควำมส�ำคัญในช่วงระยะเวลำ 5 ป (พ.ศ. 2566 

– 2570) ขณะนี้อยู่ในช่วงรับฟงควำมคิดเห็น 

ผ่ำนโลกออนไลน์และระดมควำมเหน็จำกทกุภำคส่วน

ในเวทีภูมิภำค ก่อนท่ีจะได้มีกำรพิจำรณำ 

ผ่ำนควำมเห็นชอบ ไปจนถึงมีพระรำชโองกำร

ประกำศใช้ต่อไป 

  สรุป 4 ประเด็น 13 หมุดหมำยที่จะเป็น 

กรอบกำรแปลงแผนสู่กำรปฏิบัติ 
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ประเด็นท่ี 1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมีเป้ำหมำยให้เศรษฐกิจไทย 

มีควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขันสูง บนพื้นฐำน 

ของกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม จำกกำรพัฒนำ ต่อยอด 

และใช้ประโยชน์จำกองค์ควำมรู ้ ควำมคิด

สร้ำงสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมกับ

กำรลดผลกระทบต ่อสิ่ งแวดล ้อม และใช ้

ทรัพยำกรธรรมชำติอย ่ำงมีประสิทธิภำพ 

ประกอบด้วย

 (1) เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง

 (2) กำรท่องเทีย่วเน้นคณุค่ำและควำมยัง่ยืน 

 (3) ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ 

 (4) กำรแพทย์และสุขภำพครบวงจร 

 (5) ประตกูำรค้ำ กำรลงทนุและโลจสิตกิส์

ของภูมิภำค 

 (6) อเิลก็ทรอนกิส์อจัฉริยะและบริกำรดจิทัิล

ประเดน็ท่ี 2. สงัคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค

โดยทุกกลุ ่มคนมีโอกำสในกำรเลื่อนสถำนะ 

ทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเต็มศักยภำพ 

ได้รบัควำมคุม้ครองทำงสงัคมทีเ่พยีงพอ มส่ีวนร่วม

และได ้รับประโยชน ์จำกกำรเจริญเติบโต 

ทำงเศรษฐกิจอย่ำงเสมอภำค และประเทศ 

มีควำมเหลื่อมล�้ำลดลง ท้ังในเชิงธุรกิจ พื้นที่  

รำยได้ และควำมมั่งคั่ง  ประกอบด้วย 

  (7) SMEs วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจ

เพื่อสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 

  (8) พื้นที่และเมืองมีควำมเจริญทันสมัย 

และน่ำอยู่ 

 (9) ควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและได้รับ

ควำมคุ้มครองทำงสังคมเพียงพอ 

ประเด็นที่ 3. วิถีชีวิตที่ยั่งยืน โดยทุกภำคส่วน

ในสังคมมีรูปแบบกำรด�ำเนินชีวิตและกิจกรรม

ทำงเศรษฐกิจที่ เ อ้ือให ้ เกิดควำมยั่ งยืนต ่อ 

สิ่ งแวดล ้อม พร ้อมทั้ งสำมำรถรับมือและ 

มีภูมิคุ้มกันจำกสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ประกอบด้วย 

  (10) เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม

คำร์บอนต�่ำ 

  (11)  ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ 

ประเด็นที่ 4. ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉม

ประเทศ เพือ่เอือ้ต่อกำรเปลีย่นผ่ำนประเทศไปสู่

กำรเป็นเศรษฐกิจสร้ำงคุณค่ำ สังคมเดินหน้ำ

อย่ำงยั่งยืน ประกอบด้วย 

  (12) ก�ำลังคนมีสมรรถนะสูงตอบโจทย์

กำรพัฒนำแห่งอนำคต และ 

  (13) ภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง

 

 4. แผนความมั่นคง หมำยถึง นโยบำย

และแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ 

ตำมกฎหมำยว ่ำด ้วยควำมมั่นคงแห ่งชำติ  

ซ่ึงเป็นนโยบำยและแผนหลักของชำติที่เป็น 

กรอบหรือทิศทำงในกำรด�ำเนินกำรป้องกัน  

แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับ ยับยั้งภัยคุกคำม 

เพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งควำมมั่นคงแห่งชำติ

  ในท�ำนองเดียวกันนโยบำยและแผน 

ระดั บชำติ ว ่ ำ ด ้ ว ยควำมมั่ นค งแห ่ ง ช ำติ  

(พ.ศ. 2562 - 2565) ได้มปีระกำศพระบรมรำชโองกำร

ในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อป พ.ศ. 2562 
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   19 แผน และหน่วยรับผิดชอบหลัก

19 แผน หน่วยรับผิดชอบหลัก

1.  การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

2.  การข่าวกรองและการประเมินด้านสถานการณ์  

 ความมั่นคง

ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ

3. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก 

 ของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

4. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

5. การพัฒนาศักยภาพการปกครองประเทศ กระทรวงกลาโหม

6. การสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย

7. การปอ้งกันและแกไ้ขปญัหาการกอ่เหตรุนุแรง 

 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

8. การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

9. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

10.  การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส�านกังานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปราม

ยาเสพติด

11.  การเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต ส�านกังานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ

12.  การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

13.  การรักษาความมั่นคงทางทะเล ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

14.  การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

15.  การป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

16.  การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่าง 

  ประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

17. การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน กระทรวงพลังงาน

18. การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน�้า ส�านักสภาความมั่นคงแห่งชาติ

19.  การรักษาความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

  และสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 แผนระดับ 3 หมำยถึง แผนที่จัดท�ำขึ้น

เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของแผนระดับที่ 1 

และแผนระดบัที ่2 สู่กำรปฏบัิตใิห้บรรลเุป้ำหมำย

ทีก่�ำหนดไว้ หรอืจดัท�ำขึน้ตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด 

หรือจัดท�ำขึ้นตำมพันธกรณีหรืออนุสัญญำ

ระหว่ำงประเทศ รวมถึงแผนปฏิบัตกิำรทุกระดบั 

โดยนบัตัง้แต่วนัที ่4 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 คณะรฐัมนตรี 

มมีติก�ำหนดกำรตัง้ชือ่แผนในระดบัที ่ 3 ให้ใช้ชือ่ว่ำ 

“แผนปฏบิตักิำรด้ำน … ระยะที ่... (พ.ศ. .... - ....)” 

เว้นแต่ได้ม ีกำรระบชุือ่แผนไว้ในกฎหมำยก่อนที่

จะมมีตคิณะรฐัมนตร ีวนัที ่4 ธนัวำคม 2560 เช่น

พระรำชบญัญัต ิพระรำชก�ำหนด พระรำชกฤษฎกีำ 

กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น ว่ำให้ใช้

ชื่อแผนว่ำแผนแม่บทด้ำน... แผนพัฒนำ... หรือ 

แผนอื่น ๆ ... จึงจะสำมำรถใช้ชื่อแผนตำมที่

บัญญัติไว้ในกฎหมำยนั้น ๆ แผนปฏิบัติกำร

ด้ำน.... (พ.ศ .... - ....), แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 

3 ป (พ.ศ ....-....), แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ป 

(พ.ศ ....-....) แผนพัฒนำภำค, แผนพัฒนำกลุ่ม

จังหวัด, แผนพัฒนำจังหวัด, แผนพัฒนำอ�ำเภอ, 

แผนพัฒนำต�ำบล แผนพัฒนำท้องถิ่น (เทศบำล 

/องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบล) แผนพฒันำหมูบ้่ำน/ชมุชน 

ตัวอย่ำงเช่น ท�ำปแรกแผนพัฒนำจังหวัด...... 

(พ.ศ. 2563 – 2565) ถัดมำเมื่อจะจัดท�ำแผน 

ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำติ 

ฉบับที่  13 จะเป ็นแผนพัฒนำจังหวัด.. . . . .  

(พ.ศ. 2566 – 2570) ด้วยเช่นกัน

  การจัดทําโครงการและการดําเนินงาน

ในแผนระดับ 3 ว่ำให้มีกำรท�ำแผนในระยะ 5 ป 

และรำยปเพ่ือขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนให้บรรลุ

เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติประจ�ำปงบประมำณ 

พ.ศ. 2566 – 2570 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  

5 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องยึด 

4 แนวทำง ซึ่งต้องเป็นกำรด�ำเนินกำรที่มีข้อมูล

สนบัสนุน (data driven) บนฐำนข้อมลูเชงิประจกัษ์ 

(evidence base) ได้แก่ (1) มองเป้าหมายร่วมกัน 

โดยหน่วยงำนเจ้ำภำพและที่เกี่ยวข้องร่วมกัน

พิจำรณำหำช่องว่ำงกำรพัฒนำ (gap analysis) 

และทบทวนควำมเหมำะสมของห่วงโซ่คุณค่ำ

ของเป้ำหมำยแผนในระดับพื้นที่ เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลประกอบกำรจัดท�ำโครงกำร (2) จัดทํา

โครงการและดําเนินงาน โดยหน่วยงำนเจ้ำภำพ

และหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องใช้ข้อมลูจำกห่วงโซ่คณุค่ำ 

ข้อมลูสถติ ิสถำนกำรณ์ และงำนวจิยั ประกอบกำร

ด�ำเนินกำร เพื่อบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด 

ตำมหลักควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  

(3) จัดลําดับความสําคัญและความเร่งด่วน

ของโครงการ (prioritization) และ (4) จัดทํา

แผนปฏิบัติราชการราย 5 ป และรายป 
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 สศช. ได้สรุปไว้ในแนวทำงกำรเสนอ 

แผนระดับที่  3  เข ้ ำสู ่ กำร พิจำรณำของ 

คณะรัฐมนตรี เรื่องกำรปรับปรุงและจัดท�ำ 

แผนปฏิบัติรำชกำร ไว้ว่ำ ส่วนรำชกำรไม่จ�ำเป็น

ต้องส่งแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ป และประจ�ำป 

ของส่วนรำชกำร ให้ สศช. พิจำรณำ เนื่องจำก 

ไม่ต ้องมีกำรน�ำเสนอ ครม. พิจำรณำก่อน 

กำรประกำศใช้ตำมทีร่ะบุไว้ในพระรำชกฤษฎกีำ

ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีำรบรหิำรกจิกำรบ้ำนเมอืงทีด่ี 

พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2562 โดยหน่วยงำน  

มีขั้นตอนกำรปรับปรุงและจัดท�ำแผนปฏิบัติ

รำชกำรรำย 5 ป และรำยปงบประมำณ ดังนี้ 

  แผนปฏิบัติราชการราย 5 ป วาระแรก 

ท�ำระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ส่วนรำชกำร

ด�ำเนินกำรจัดท�ำแผนฯ ให ้สอดคล ้องกับ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทฯ แผนกำรปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนำฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกำศใช้ 

และน�ำแผนฯ เข้ำระบบ eMENSCR ตำมระเบยีบ

ว่ำด้วยกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผล 

กำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผน 

กำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562

   แผนปฏิบัติราชการประจําป ต้ังแต่ป 

2562 เป็นต้นไป ส่วนรำชกำรด�ำเนินกำร

ปรับปรุง/ จัดท�ำแผนฯ ให ้สอดคล ้องกับ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทฯ แผนกำรปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนำฯ  และอื่ น  ๆ  ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง  

และเสนอต่อรัฐมนตรีเจ้ำสังกดัให้ควำมเหน็ชอบ

ก่อนกำรประกำศใช้และกำรด�ำเนินกำรตำม

แผนฯ และขั้นตอนของระบบงบประมำณต่อไป 

พร ้อมทั้งน�ำแผนฯ เข ้ำระบบ eMENSCR  

ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ  

และประเมนิผลกำรด�ำเนนิกำรตำมยทุธศำสตร์ชำติ 

และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 
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  ทาํแผนระดับ 3 ให้อยูใ่นกรอบเค้าโครง

  แผนพัฒนำภำค แผนพัฒนำจังหวัด  

แผนพัฒนำกลุ ่มจังหวัด หรือแผนปฏิบัติกำร

ด้ำน....ระยะที่... (พ.ศ ....-....) (ชื่อส่วนรำชกำร) 

ที่จะสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 ก็จะเป็นแผนระยะ  

5 ปด้วยเช่นกันคือ (พ.ศ. 2566 - 2570) สัมพันธ์

สอดคล้องกับ “กรอบแผนพัฒนำเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 

2570)” ดังที่ได้กล่ำวแล้ว

   การทบทวนแผน 5 ป ในทุกระดับ 

  ในปจจุบัน พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย 

กำรบริหำรงำนจั งห วัดและกลุ ่ มจั งหวั ด 

แบบบรูณำกำร พ.ศ. 2551 มำตรำ 19 วรรคสำม 

ก�ำหนดว่ำเม่ือแผนพฒันำจังหวดัได้รบัควำมเหน็ชอบ

จำกคณะรฐัมนตรแีละประกำศใช้แล้ว กำรจดัท�ำ

แผนพฒันำท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

และกำรด�ำเนินกิจกรรมของจงัหวัดและหน่วยงำน

ของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนำ

จังหวัดดังกล่ำว ประกอบกับระเบียบส�ำนัก 

นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรงำนเชิงพื้นที่

แบบบูรณำกำร พ.ศ. 2560 ข้อ 7 ก�ำหนดให ้

แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำกลุ ่มจังหวัด  

และแผนพฒันำภำคมีระยะเวลำ 5 ป ดงันัน้ ขณะนี้

จึงอยู่ในห้วงกำรจัดท�ำแผนในทุกระดับ

บรูณาการแผนและงบประมาณระหว่าง
จังหวดักบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร 

จดัท�ำแผนพฒันำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ท�ำให้

เกิดกำรเชื่อมโยงกำรท�ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (องค์กำรบรหิำร

ส่วนจงัหวดั เทศบำล เมอืงพทัยำ องค์กำรบรหิำร

ส่วนต�ำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

ท่ีมีกฎหมำยจัดต้ัง ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร)  

และมกีระบวนกำรประสำนแผนให้เกดิศกัยภำพ 

เริ่มจำก (1) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก�ำหนด

กรอบยุทธศำสตร ์กำรพัฒนำขององค ์กร  

ปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัด (2) คณะกรรมกำร

ประสำนแผนพัฒนำท ้องถิ่นระดับอ�ำ เภอ  

เสนอโครงกำรที่เกินศักยภำพของเทศบำล และ 

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล ไปยังคณะกรรมกำร

ประสำนแผนพัฒนำท ้องถิ่นระดับจังหวัด  

(3) คณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถ่ิน

ระดับจังหวัด เสนอโครงกำรที่เกินศักยภำพ 

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดรวมถึงโครงกำร 

ท่ีจ�ำเป็นแต่ไม่อยู่ในอ�ำนำจหน้ำท่ีขององค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัด ไปยังคณะกรรมกำรบริหำร

งำนจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.บ.จ.) 

แผนพฒันาจงัหวดั เชือ่มโยงแผนพฒันา
ระดับพื้นที่ One Plan 

  ในป พ.ศ. 2562 ได้มีระเบียบกระทรวง

มหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท�ำแผนและประสำน

แผนพัฒนำพื้นที่ ในระดับอ�ำเภอและต�ำบล  

พ.ศ. 2562 ขึ้นเพื่อให ้ เกิดกำรบูรณำกำร 

ในกำรจัดท�ำแผนและประสำนแผนพัฒนำในระดับ

พื้นที่หมู่บ้ำน ชุมชน ต�ำบล และอ�ำเภอ ให้เกิด

ควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ 
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ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภำค และประเทศ 

ไปในทิศทำงเดียวกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

เกดิควำมคุม้ค่ำ น�ำไปสูค่วำมมัน่คง ม่ังคัง่ และยัง่ยนื 

ซึ่งในบทเฉพำะกำล ข้อ 32 ได้กล่ำวถึงเรื่อง  

กำรจัดท�ำแผนพัฒนำอ�ำเภอ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 

2565) ฉบับทบทวนในป พ.ศ. 2562

   สรุป

 ทุกหน่วยงำนทรำบดีว่ำเรำมีจุดหมำย

เดยีวกัน คือกำรท�ำแผนต่ำง ๆ  ให้ส�ำเรจ็เพือ่บรรลุ

วิสัยทัศน์ของประเทศ คือ “ประเทศไทยมี 

ความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแล้ว

ด ้ ว ยกา รพัฒนาตามหลั กปรั ชญาของ 

เศรษฐกจิพอเพยีง” แต่เส้นทำงท่ีเดนิไปมนัไม่ง่ำย 

ด ้วยพื้นที่  คน ป จจัยทั้ งภำยในประเทศ 

และต่ำงประเทศ สถำนกำรณ์โรคโควิด-19  

ดงันัน้ กำรเดนิทำงสูเ่ป้ำหมำยกำรพฒันำประเทศ

ภำยในระยะเวลำ 20 ป จึงจ�ำเป็นต้องก�ำหนด

กรอบกำรวำงแผน กำรบูรณำกำร กำรติดตำม

ประเมนิผล ให้มคีวำมเช่ือมโยงจำกยทุธศำสตร์ชำติ

ไปสู่กำรวำงแผนในทุกระดับ 

  ในกำรวำงแผน 5 ป   และประเมิน 

ควำมส�ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยของแผนทกุระยะ 5 ป 

ที่ผ่ำนมำจึงยังผลให้มีกำรปรับปรุงแผนแม่บท 

หรือระเบียบกฎหมำยต่ำง ๆ กำรเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลำของแผนท้องถิ่นจำกเดิม 4 ป ก็ปรับ

เปลี่ยนเป็น 5 ป เพื่อให้เหมำะสมสอดคล้องเป็น

แบบเดียวกันทั้งประเทศ

  อย่ำงไรก็ตำม องค์กำรท่ีเป็นแกนหลัก 

ในกำรวำงนโยบำย ยุทธศำสตร์ของชำติ คือ 

ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ (สศช.) ซ่ึงได้ออกแบบนวัตกรรม 

ในกำรวำงระบบติดตำมประเมินผลแห่งชำติ 

หรือระบบ e-MENSCR ไปแล้วนั้น ก�ำลังสรรหำ

เคร่ืองมือใหม่ ๆ มำเพ่ิมเติมเสริมกลยุทธ ์

กำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่จำกที่หน่วยงำน

ต่ำง ๆ มีและใช้อยู่ เช่น ข้อมูล จปฐ. กชช. 2ค 

ระบบบรหิำรจดักำรข้อมลู กำรพฒันำคนแบบชีเ้ป้ำ 

(TPMAP) ระบบข้อมูลส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

ระบบศูนย์ข ้อมูลกลำงกระทรวงมหำดไทย 

และจังหวัด เป็นต้น โดยสร้ำงควำมร่วมมือของ

สถำบันนโยบำยสำธำรณะและกำรพัฒนำ  

(IPPD) กับส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศ 

และภูมิสำรสนเทศ (องค์กรมหำชน) (GISTDA) 

พัฒนำระบบ IPPD Map ให้เป็นแผนที่วิเครำะห์

ข้อมลูหลำยตวัแปร จำกกำรน�ำข้อมลูเชงิประจักษ์

จำกข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ ทั้งใน 

เชงิภมูศิำสตร์ ประชำกรศำสตร์ กำรศกึษำ สขุภำพ 

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ เกษตรกรรม มำใช้

วิเครำะห์นโยบำยด้ำนต่ำง ๆ ของประเทศ  

เพื่อควำมอยู่ดีมีสุข ควำมสำมำรถในกำรปรับตัว

ของประเทศ และควำมพร้อมส�ำหรับอนำคต  

เพื่อย่ำงก้ำวไปอย่ำงมั่นใจให้ดีที่สุดส�ำหรับ 

นักวำงแผน 
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 “หลักการจัดท�าแผนที่ดี” 
(ตามนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�าแผนฯ ที่ ก.บ.ภ. ก�าหนด)

 กลุ่มงานประสานยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ 
 สํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด  

 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

การจัดทําแผนจากอดีตสู่ปัจจุบัน
 กำรจัดท� ำแผนพัฒนำจั งห วัดและ 

กลุ ่มจังหวัดได้มีพัฒนำกำรมำอย่ำงต่อเน่ือง 

ตั้งแต ่แผนพัฒนาจังหวัดถูกเรียกในช่ือว ่ำ 

โครงการพัฒนาจังหวัด มีกระทรวงมหำดไทย

และส� ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (ในขณะนั้น)  

ท�ำหน้ำที่ประสำนหลักกำรนโยบำยและแจ้ง

วงเงินจัดสรรให้จังหวัดแต่ละจังหวัดจัดท�ำ

โครงกำรให้สอดคล้องกับหลักกำร นโยบำย 

และวงเ งินที่ คณะกรรมกำรพัฒนำชนบท 

และกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำค (กชช.ภ.) 

ก�ำหนดขึ้น ต่อมำเมื่อคณะรัฐมนตรีมีนโยบำย

กระจำยอ�ำนำจกำรบริหำร สนับสนุนให ้

กำรปฏิบติัรำชกำรของจงัหวดัต่ำง ๆ  เป็นการบรหิาร

งานจังหวัดแบบบูรณาการและเห็นชอบให้ 

ผูว่้ำรำชกำรจังหวดัเป็นผูบ้รหิำรสงูสดุของจังหวดั 

(Chief Executive Officer : CEO) และ 

ได้ประกำศใช้ “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบ

บรูณาการ พ.ศ. 2546” เพือ่รองรบักำรบรหิำรงำน

จังหวัด กลุ ่มจังหวัดและภำคแบบบูรณำกำร  

กำรจัดท� ำแผนเชิ งพื้ นที่ จึ ง เ ริ่ มมี ลั กษณะ 

บูรณำกำรงำนของพื้นที่ บูรณำกำรควำมร่วมมือ

ของทกุภำคกีำรพฒันำ จนกระทัง่ในป พ.ศ. 2550 

รัฐบำลได้ประกำศใช้พระราชบัญญัติระเบียบ

บรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิม่เตมิ

พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการแผ่นดนิ 

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ซ่ึงก�ำหนดให้จังหวัด 

ห รือกลุ ่ มจั งหวัดสำมำรถยื่ นค� ำขอจัดตั้ ง 

งบประมำณได ้  โดยให ้ถือว ่ำจังหวัดหรือ 

กลุม่จงัหวดัเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย

วิธีการงบประมาณ และก�ำหนดให้มีกำรจัดท�ำ

แผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และภำยหลังได้มี

กำรประกำศใช ้พระราชกฤษฎีกาว ่าด ้วย 

การบริหารงานจังหวัดและกลุ ่มจังหวัด 

แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นกำรก�ำหนด

แนวทำงกำรบริหำรงำน กำรจัดท�ำแผนพัฒนำ 

กำรจัดสรรงบประมำณของจังหวัดและกลุ ่ม

จังหวัดแบบบูรณำกำร ตลอดจนก�ำหนดให้ 

คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรงำนจังหวัด 

และกลุม่จงัหวดัแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ด�ำเนนิกำร

จัดตั้งกลุ่มจังหวัด จ�ำนวน 18 กลุ่มจังหวัด  

และก�ำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติกำรของ 
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กลุ ่มจังหวัด โดยกำรตั้งกลุ ่มจังหวัดนั้นเอง  

ถือเป็นกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรบริหำร 

ส่วนภูมิภำคครั้งส�ำคัญของประเทศไทย 

 ในป พ.ศ. 2560 รัฐบำลมีนโยบำย 

ให้ปรับปรุงรูปแบบกำรบูรณำกำรในลักษณะ 

“ภาค” ในครำวประชุมคณะกรรมกำรบริหำร

รำชกำรแผ่นดินตำมกรอบกำรปฏิรูปประเทศ 

ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง (ป.ย.ป.) เม่ือวนัที ่30 มกรำคม พ.ศ. 2560 

ซ่ึงก�ำหนดให้มีกำรจัดท�ำแผนงานบูรณาการ

ระดับภาคออกเป็น 6 ภาค และมตคิณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 24 ตุลำคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบให้ม ี

กำรจดัตัง้คณะกรรมการบรูณาการนโยบายพัฒนาภาค 

(ก.บ.ภ.) ตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตร ี

ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนเชิงพื้นที่แบบบูรณำกำร 

พ.ศ. 2560 โดยมีอ�ำนำจหน้ำที่ก�ำหนดกรอบ

นโยบำยและวำงระบบในกำรบริหำรงำนภำค 

ก�ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ์ และวธิกีำรในกำรจัดท�ำ

แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำกลุ ่มจังหวัด  

และแผนพฒันำภำค และเชือ่มโยงกลไกกำรจัดท�ำ

แผนและประสำนแผนแต่ละระดับเข้ำด้วยกัน  

ท้ังกำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง กำรบริหำร

รำชกำรส่วนภูมภิำค กำรบรหิำรรำชกำรส่วนท้องถิน่ 

โดยมุ่งหวังให้กำรด�ำเนินงำนสำมำรถตอบสนอง

ควำมต้องกำรของพื้นที่ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ

เจตนารมณ์ในการบรหิารงานจงัหวดัและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร

แผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และพระรำช

กฤษฎีกำว ่ ำด ้ วยกำรบริหำรงำนจั งหวั ด 

และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร พ.ศ. 2551  

มีเจตนำรมณ์ส�ำคัญในกำรบริหำรงำนจังหวัด 

และกลุ่มจังหวัด 2 ประกำร คือ

 1. การบรหิารแบบบรูณาการในลกัษณะ

ยดึพ้ืนทีเ่ป็นหลัก (Area - Based Approach) 

   เพื่อกระจำยกำรพัฒนำและลด 

ควำมเหลื่อมล�้ำของควำมเจริญเติบโตระหว่ำง

พืน้ทีต่่ำง ๆ  ในประเทศ แบ่งเป็น 18 กลุม่จงัหวดั

และ 76 จังหวัด และให้แต่ละพื้นที่มียุทธศำสตร์ 

ทิศทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจน ค�ำนึงถึงควำม

สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ

และสั ง คมแห ่ ง ช ำติ แ ละคว ำมต ้ อ งก ำ ร 

ของประชำชนในท้องถิ่นในจังหวัด โดยจัดท�ำ

แผนพัฒนำจังหวัดและแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด  

รวมทั้งกำรแปลงแผนพัฒนำฯ ไปสู่แผนปฏิบัติ

รำชกำรประจ�ำปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

ซ่ึงทิศทำงกำรพัฒนำดังกล ่ำวจะต ้องผ ่ำน 

กำรเห็นชอบร่วมกันจำกทุกภำคส่วนในจังหวัด

เพื่อให ้ เกิดควำมยั่ งยืนและร ่วมมือร ่วมใจ 

ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ

 2. การสร้างความร่วมมอืในการบริหาร

จัดการที่ดี (Collaboration for Good  

Governance)

  เป็นกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์แนวดิ่ง

ระหว่ำงส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนท้องถิ่น 

โดยแบ ่งหน ้ำ ท่ีกันตำมแต ่ละยุทธศำสตร ์  

ซึง่จะช่วยลดควำมซ�ำ้ซ้อนของกำรใช้งบประมำณ
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แผ่นดิน ระดมทรัพยำกรเข้ำมำใช้ร่วมกันให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์  

รวมทั้งเป็นกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์แนวนอน

ระหว ่ำงภำครัฐและภำคส ่วนอื่นในสังคม  

(ภำคเอกชน และภำคประชำสงัคม) โดยทกุภำคส่วน

จะมีกำรด�ำเนินกำรท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนำ

จังหวัดและกลุ ่มจังหวัด ซึ่งเป ็นแผนที่ผ ่ำน 

ควำมเหน็ชอบร่วมกันเพือ่ประโยชน์ต่อประชำชน

ในพื้นที่ โดยก�ำหนดให้ “ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด” 

เป็นผู ้ประสำนเพื่อบูรณำกำรกำรด�ำเนินกำร 

ของฝ่ำยต่ำง ๆ ให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับ 

แผนพัฒนำจังหวัดและแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด

  ดงันัน้ การจดัทาํแผนพฒันาเชงิพืน้ทีดี่ 

จะต้องคํานึงถึง

 1. หลักความสอดคล้องและเชื่อมโยง 

ระหว่ำงนโยบำยระดบับน ได้แก่ ยทุธศำสตร์ชำติ 

(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภำยใต้

ยทุธศำสตร์ชำต ิแผนปฏริปูประเทศ แผนพฒันำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยส�ำคัญ 

ของรฐับำล ฯลฯ กับศักยภำพ ปญหำ ควำมต้องกำร

ของพื้นที่  ตลอดจนควำมต้องกำรที่มำจำก

ประชำชนในท้องถิ่น 

 2. ห ลั ก ก า ร บู ร ณ า ก า ร  ตั้ ง แ ต ่

กระบวนกำรวำงแผนก�ำหนดยุทธศำสตร ์  

กำรจัดท�ำแผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำ 

กลุม่จงัหวดั กำรบรหิำรตำมแผนและยทุธศำสตร์ 

กำรบริหำรงบประมำณที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่  

รวมไปถึงกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำง

ภำครัฐ ภำคธุรกิจเอกชน ภำคประชำสังคม  

และใช้หลกักำรบรหิำรเชงิกลยุทธ์ เปน็เครื่องมือ

ในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือพัฒนำจังหวัดให้ม ี

ควำมเข้มแขง็ มศีกัยภำพในกำรแข่งขนั สำมำรถ

แก้ไขปญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 

ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพและขับเคล่ือนกำรพัฒนำ

จังหวัด ให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

 3. หลักการมส่ีวนร่วม โดยผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดมีบทบำทในกำรประสำนและสร ้ำง 

กำรมีส่วนร่วม จำกทุกภำคีกำรพัฒนำผ่ำนกลไก 

กำรจัดท�ำแผนในแต ่ละระดับตั้ งแต ่กลไก 

คณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวดัแบบบรูณำกำร 

(ก.บ.จ.) คณะกรรมกำรบริหำรงำนกลุ่มจังหวัด

แบบบรูณำกำร (ก.บ.ก.) คณะกรรมกำรบรหิำรงำน

อ�ำเภอแบบบูรณำกำร (ก.บ.อ.) โดยทุกภำคส่วน

ร่วมกันก�ำหนดยุทธศำสตร์ ร่วมแสดงควำมเห็น 

และร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำพื้นที่เพื่อบรรลุ 

เป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ตำมแผนพัฒนำจังหวัด 

และแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดที่ก�ำหนดไว้

นโยบาย หลกัเกณฑ์และแนวทางในการจดัทํา
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 เพือ่ให้จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัด�ำเนนิกำร

จัดท� ำแผนพัฒนำจั งหวัดและแผนพัฒนำ 

กลุ ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ  

(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภำยใต้

ยทุธศำสตร์ชำติ แผนปฏรูิปประเทศ แผนพฒันำ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิฯลฯ มตคิณะกรรมกำร 

บูรณำกำรนโยบำยพัฒนำภำค (ก.บ.ภ.) คร้ังท่ี 

1/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2563  

ได้ก�ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดท�ำ

แผนพัฒนำจังหวัดและแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด 

พ .ศ .  2565  มี ส ำ ระส� ำคัญ ในทำงปฏิบั ติ  

ประกอบด้วย 
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 1. นโยบายการจัดทําแผนพัฒนา

จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

    ยึดยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 

- 2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล รวมทั้ง 

แผนรำยสำขำ แผนเฉพำะด้ำนต่ำง ๆ ที่ผ่ำน 

ควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีแล้ว และ 

ข ้อสั่ งกำรของนำยกรัฐมนตรี  เป ็นกรอบ 

กำรด�ำเนินงำนจัดท�ำแผน

     ให้ควำมส�ำคญักบัแผนพฒันำภำค 

เพือ่เป็นแผนชีน้�ำกำรพฒันำในภำพรวมของพืน้ที่ 

เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน 

ในทกุพืน้ที ่และเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 

อันจะก ่อให ้ เ กิดประโยชน ์ต ่อประชำชน 

ได้อย่ำงทั่วถึง

   กำรจัดท� ำแผนพัฒนำกลุ ่ ม

จังหวัดและจังหวัด ให้ใช้กระบวนกำรประชำคม 

แบบมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนหรือกำรจัดเวที

ระดมควำมคิดเห็นของประชำชนเพื่อให้ได้มำ 

ซึ่งปญหำ และควำมต้องกำรจำกประชำชน 

ในพ้ืนที่ รวมทั้งให้มีกำรประสำนแผนในระดับ

พื้นที่ โดยกำรรวบรวมและจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ

ของปญหำและควำมต้องกำรของประชำชน 

ในพื้นที่ ผ่ำนกลไกกำรจัดท�ำแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 

แผนชมุชน แผนพฒันำต�ำบล แผนพฒันำท้องถิน่ 

และแผนพฒันำอ�ำเภอ เพ่ือให้แผนมคีวำมเชือ่มโยง

สอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน  

(One Plan) ภำยใต้ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย

ว่ำด้วยกำรจัดท�ำแผนและประสำนแผนพัฒนำ

พื้นที่ในระดับอ�ำเภอและต�ำบล พ.ศ. 2562

   กำรขบัเคลือ่นประเดน็กำรพฒันำ 

มุ ่ ง เน ้นกำรท�ำงำนแบบเครือข ่ำยร ่วมกัน 

ทุกภำคส ่วนทั้ งส ่วนรำชกำร (ส ่วนกลำง  

ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถ่ิน) ภำคเอกชน  

ภำคประชำสังคมหรือประชำรัฐ และชุมชน  

เพ่ือร่วมกนัวำงยทุธศำสตร์กำรพัฒนำให้เหมำะสม

กับโอกำสและศักยภำพของภำค กลุ่มจังหวัด 

และจังหวัด รวมทั้งร่วมมือกันในกำรสนับสนุน

กำรขับเคลื่อนประเด็นกำรพัฒนำที่ส�ำคัญ 

ของภำค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด สู่กำรปฏิบัติ

อย่ำงสัมฤทธิผ์ล โดยจะต้องมกีำรก�ำหนดเป้ำหมำย

และตัวชี้วัดที่ชัดเจน

    ใ ห ้ เ ส น อ แ ผ น พั ฒ น ำ ภ ำ ค  

แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนำจังหวัด 

ในช่วงปแรกของแผน 5 ป ส�ำหรับกำรทบทวน

หรือปรับปรุงแผนพัฒนำภำค แผนพัฒนำ 

กลุ่มจังหวดั และแผนพัฒนำจังหวดัให้ด�ำเนนิกำร

เฉพำะเมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงสถำนกำรณ ์

อย่ำงมีนัยส�ำคัญที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย 

ของกำรพัฒนำภำค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด  

เพือ่ให้ทันสถำนกำรณ์ และยดืหยุน่ต่อกำรเปลีย่นแปลง 

อย ่ำงไรก็ตำม ไม ่จ� ำ เป ็นต ้องขอทบทวน 

หรือปรับปรุงแผนทุกป หำกไม่มีเหตุกำรณ ์

หรือสถำนกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อกำรบรรล ุ

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ

 2. หลักเกณฑ์การจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ของจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั โดยมตคิณะกรรมกำร 

บูรณำกำรนโยบำยพัฒนำภำค (ก.บ.ภ.) คร้ังท่ี 

1/2563 เมือ่วนัท่ี 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ก�ำหนด

ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท�ำแผนปฏิบัติ

รำชกำรประจ�ำปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
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โดยแผนดั งกล ่ ำ วจะต ้ อ งสอดคล ้ อ ง กับ

วัตถุประสงค์และแนวทำงกำรพัฒนำตำมแผน

พัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ท้ังนี้ โครงกำร 

ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปของจังหวัด 

และกลุ่มจังหวัดจะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยง

กับแผนงำนที่ก�ำหนดไว้ในแผนพัฒนำจังหวัด 

และกลุ่มจังหวัด

  โครงกำรท่ีด�ำเนินกำรโดยจังหวัด 

และกลุม่จงัหวดั ตำมแผนปฏบัิตริำชกำรประจ�ำป

ของจังหวัดและกลุ ่มจังหวัด ซึ่งจะเสนอเป็น 

ค�ำของบประมำณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

จะต้องมีลักษณะของโครงกำร ดังต่อไปนี้ 

   โครงกำรต้องมีควำมสอดคล้อง

และเชื่อมโยงกับแนวทำงกำรพัฒนำจังหวัด 

และกลุ่มจังหวัด และ ก.บ.จ/ก.บ.ก. ต้องเสนอ

โครงกำรโดยมีกำรจัดล� ำดับควำมส� ำคัญ 

ของโครงกำร เพื่อเสนอ อ.ก.บ.ภ. ภำค พิจำรณำ 

แล้วเสนอ ก.น.จ. พิจำรณำกลั่นกรอง และเสนอ 

ก.บ.ภ. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ โดย ก.บ.ภ. 

ก.น.จ. และ อ.ก.บ.ภ. ภำค จะให้ควำมส�ำคัญ 

และพิจำรณำเห็นชอบโครงกำรที่ จั งหวัด 

แ ล ะ ก ลุ ่ ม จั ง ห วั ด จั ด ท� ำ เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น 

กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ แผนระดับชำติ 

นโยบำยรฐับำล ทิศทำงกำรพฒันำภำค ศกัยภำพ

และปญหำ/ควำมต้องกำรของประชำชนในพืน้ที่

เป็นส�ำคัญ

   แ ผ น ง ำ น โ ค ร ง ก ำ ร ต ้ อ ง ม ี

ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับห่วงโซ ่คุณค่ำ 

ของแผนพฒันำจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั เพือ่แก้ไข

ปญหำในจังหวัดและกลุ ่มจังหวัดอย่ำงยั่งยืน  

หรือสร้ำงคุณค่ำให้แก่ผลิตภัณฑ์และพัฒนำ

ศักยภำพของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

   โครงกำรต้องมีควำมเหมำะสม

และเป็นไปได้ทั้งด ้ำนเทคนิค (วิธีกำรหรือ 

รูปแบบที่ใช้ในกำรด�ำเนินกำร) ด้ำนกำยภำพ  

(ควำมพร้อมของพื้นที่ด�ำเนินงำน บุคลำกร  

กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรบริหำรจัดกำร) 

ด้ำนงบประมำณ (ควำมสมเหตุสมผลของวงเงิน

กับประโยชน์ที่ได ้จำกกำรด�ำเนินโครงกำร)  

ด้ำนระยะเวลำที่ด�ำเนินกำรได้แล้วเสร็จภำยใน

ปงบประมำณ รวมทั้งกำรวิเครำะห์ผลกระทบ 

เชิงบวกและเชิงลบในกำรด�ำเนินโครงกำร  

ซึง่ ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ อ.ก.บ.ภ. ภำค จะพจิำรณำ

และให ้ควำมเห็นชอบเฉพำะโครงกำรที่มี 

ควำมพร้อมในกำรด�ำเนินโครงกำรเท่ำนั้น

   โครงกำรต ้องมีควำมคุ ้มค ่ำ 

ผลลัพธ์ หรือประโยชน์ของโครงกำรที่คำดว่ำ 

จะได้รบัทัง้ทำงด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม ควำมมัน่คง 

ทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม อำท ิจ�ำนวน

ประชำกร จ�ำนวนเกษตรกร พื้นที่เพำะปลูก  

รำยได้ ฯลฯ โดยเฉพำะในส่วนของผลประโยชน์

ที่กระทบต่อประชำชนในพื้นที่

   โครงกำรต ้องมีรำยละเอียด

ข้อมูลที่ครบถ้วนตำมแบบฟอร์มที่  ก.บ.ภ. 

ก�ำหนด โดยกรณีที่เป็นโครงกำรก่อสร้ำงจะต้อง

ระบุควำมพร้อมของพื้นที่ด�ำเนินงำน รวมทั้ง 

รูปแบบรำยกำรโดยสังเขปพร้อมด้วยเอกสำร

ยนืยนัว่ำสำมำรถด�ำเนนิโครงกำรได้ทนัทหีลงัจำก

ผ่ำนกำรพิจำรณำของ ก.บ.ภ.

   โครงกำรต ้องมีรำยละเอียด

ประมำณกำรค่ำใช ้จ ่ำยที่สำมำรถพิจำรณำ 

ควำมเหมำะสมของค่ำใช้จ่ำยได้ หำกโครงกำรใด

ไม่มรีำยละเอยีดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย โครงกำรน้ัน

จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ 
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   โครงกำรที่เป็นงบลงทุนและ/

หรือครุภัณฑ์ ต้องแสดงถึงหน่วยงำนที่พร้อม 

จะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดขึ้นในปต่อไป 

รวมทั้งต้องมีร่ำงบันทึกข้อตกลงระหว่ำงจังหวัด

และกลุ ่ มจั งหวั ดกั บหน ่ วยงำนดั งกล ่ ำ ว 

ในกำรขอตั้งงบประมำณ และกำรโอนสินทรัพย ์

ท่ีเกิดจำกกำรด�ำเนินโครงกำรต่อไป โดยมี 

กำรจดัท�ำบนัทกึข้อตกลงแนบมำพร้อมกบัค�ำขอ

โครงกำร หำกไม่มเีอกสำรบนัทกึข้อตกลงแนบมำ 

โครงกำรนั้นจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ

   จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั สำมำรถ

เสนอโครงกำรทีต้่องใช้ระยะเวลำในกำรด�ำเนนิกำร

มำกกว่ำหนึง่ปได้ โดยต้องแสดงเหตุผลควำมจ�ำเป็น

ที่ต ้องด�ำเนินกำรต่อเนื่องมำกกว่ำหนึ่งปว ่ำ  

หำกไม่ด�ำเนินกำรต่อเนื่องจะส่งผลต่อกำรบรรลุ

เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงไร และโครงกำร 

ที่ต้องใช้ระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำรมำกกว่ำ

หนึ่งป ต้องมีกำรเตรียมกำรล่วงหน้ำ ก่อนที่จะ

เสนอค�ำขอโครงกำร เช่น รำยงำนกำรวิเครำะห์

ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) กำรศกึษำ/ออกแบบ

ส�ำหรบักำรจดัท�ำโครงกำรทีจ่ะเกดิข้ึนในอนำคต 

เช่น เขียนแบบก่อสร้ำง เป็นต้น เพื่อให้สำมำรถ

ด�ำเนินกำรได้ภำยในปงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติ

งบประมำณ

   โครงกำรท่ีต ้องด�ำ เ นินกำร 

ในพืน้ทีท่ีต้่องได้รบักำรอนมุตั/ิอนญุำต ต้องได้รบั

กำรอนุมัต/ิอนุญำต จำกเจ้ำของพืน้ที/่หน่วยงำน

เจ้ำของพื้นที่ก่อนที่จะเสนอขอโครงกำร เช่น 

โครงกำรที่จะต้องเข้ำไปด�ำเนินกำรในพ้ืนท่ี

อุทยำนป่ำไม้ เป็นต้น รวมถึงโครงกำรที่จะต้อง

ประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม เพือ่ให้สำมำรถ

ด�ำเนินโครงกำรที่ได้รับจัดสรรงบประมำณได้

ภำยในปงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติ โดยยื่น

เอกสำร/หลักฐำนยืนยันกำรได้รับกำรอนุมัติ/

อนญุำตจำกเจ้ำของพ้ืนที/่หน่วยงำนเจ้ำของพ้ืนที่ 

และ/หรือเอกสำรกำรประเมินผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม มำพร้อมกับค�ำขอโครงกำร

  	โครงกำรต้องไม่มีลักษณะดังนี้

    	ไม ่ เ ป ็ นกำร จัด ซ้ื อวั ส ดุ

ครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ำยแก่ประชำชนโดยตรง 

ยกเว้นในกรณขีองครุภัณฑ์ทีจั่ดซ้ือนัน้  เป็นส่วนหนึง่

ของกิจกรรมภำยใต้โครงกำรที่สอดคล้องกับ

แนวทำงกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

     	ไม่เป็นกำรจัดซื้อครุภัณฑ์

เพื่อใช้งำนตำมภำรกิจปกติของส่วนรำชกำร 

ยกเว้นในกรณขีองครุภณัฑ์ท่ีจัดซ้ือน้ัน เป็นส่วนหน่ึง

ของกิจกรรมภำยใต้โครงกำรที่สอดคล้องกับ

แนวทำงกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

      ไม่เป็นค่ำใช้จ ่ำยส�ำหรับ 

กำรปรบัปรงุ ซ่อมแซม หรอืก่อสร้ำงอำคำรสถำนที่

ของส่วนรำชกำร

     	ไม่มวีตัถปุระสงค์หลกัเก่ียวกับ

กำรศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน เว้นแต่ฝึกอบรม 

ด้ำนอำชพี ด้ำนควำมมัน่คง หรือเป็นประเด็นส�ำคญั

ของจังหวัด/กลุ ่มจังหวัด และกลุ ่มเป้ำหมำย 

ต้องไม่ใช่เจ้ำหน้ำทีข่องรฐั และไม่ใช่กลุม่เป้ำหมำย

เดียวกับส่วนรำชกำรอื่น รวมทั้งจะต้องแสดง 

เป้ำหมำยโดยรวม และขอบเขตกำรด�ำเนินงำน

ระหว่ำงจังหวัด/กลุ่มจังหวัดกับส่วนรำชกำร 

ให้ชัดเจน

     	ไม ่ เป ็น ในลักษณะของ

กิจกรรมย่อย ควรมีกำรจัดกลุ่มเป็นโครงกำร

เดียวกันและ/หรือบูรณำกำรกิจกรรม/โครงกำร

ที่เกี่ยวข้องเข้ำด้วยกันเป็นแผนงำน



วารสารดำารงราชานุภาพ 35

    	ไม ่ เป ็นกำร เดินทำง ไป 

ต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่มีข้อผูกพัน 

ในเรื่องกำรเจรจำด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน  

กำรท่องเที่ยว และกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์

กบัประเทศในกลุม่ประชำคมอำเซยีน สำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน ญ่ีปุ ่น และสำธำรณรัฐเกำหลี  

ทั้งนี้  จังหวัดและกลุ ่มจังหวัดจะต้องมีแผน 

กำรด�ำเนนิงำนทีส่ะท้อนถงึประโยชน์จำกกำรไป

รำชกำรต่ำงประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรม กรณีที ่

ไม่ได้มีข้อผูกพันกับต่ำงประเทศ จะต้องแสดง 

ให้เห็นถึงควำมคุ้มค่ำของกำรด�ำเนินงำน กรณี

เป็นกำรเดินทำงเพื่อไปเจรจำเกี่ยวกับกำรค้ำ 

กำรลงทุน หรือกำรเจรจำที่มีผลให้เกิดข้อผูกพัน

ระหว่ำงกนั จะต้องขอควำมเหน็เกีย่วกบัประเดน็

ท่ีจะไปเจรจำจำกหน่วยงำนหลกัทีเ่กีย่วข้องก่อน 

และจะต้องจัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน 

ภำยหลังจำกกำรเดนิทำงไปต่ำงประเทศทกุกรณี 

ทัง้นี ้จะเสนอต่อ อ.ก.บ.ภ. ภำค ก.น.จ. และ ก.บ.ภ. 

เพื่อรับทรำบผลกำรด�ำเนินงำนที่ตอบสนองต่อ

แนวทำงกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ ่มจังหวัด  

รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนท่ีเป็นประโยชน์กับพื้นท่ี

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และจัดส่งรำยงำนผล 

กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวมำยังฝ่ำยเลขำนุกำร 

ก.บ.ภ. ภำยใน 45 วัน หลังกำรเดินทำง

     	ไม่เป็นภำรกิจขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ เว้นแต่มเีหตผุลควำมจ�ำเป็น

และเกนิศกัยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

รวมทั้งให้มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ ทัง้นี ้เฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ที่ยังไม่ได้เป็นหน่วยรับงบประมำณโดยตรง

การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับ
นโยบายและแผนในระดบัพืน้ที ่(ONE PLAN)
 จำกนโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำร 

ในกำรจัดท�ำแผนพัฒนำท่ียึดโยงตำมนโยบำย

และหลักเกณฑ์ในลักษณะ Bottom-Up  

ที่กล่ำวมำข้ำงต้นแล้วนั้น จะต้องให้ควำมส�ำคัญ

ต่อประเด็นควำมต้องกำรพัฒนำและประเด็น

ปญหำทีส่ะท้อนจำกระดบัพ้ืนทีด้่วย ซึง่กระทรวง

มหำดไทยได ้ ให ้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดท�ำ 

แผนพัฒนำจั งหวั ดและกลุ ่ มจั งหวั ด ให ้ม ี

ค ว ำม เ ชื่ อ ม โ ย ง สอดคล ้ อ ง กั นทั้ ง ร ะบบ  

โดยเป็นกำรเชื่อมโยงแผนพัฒนำทั้งในลักษณะ

บนลงล่ำง (Top - Down) คือ กำรเช่ือมโยง

ยุ ทธศำสตร ์ ช ำติ  แผนพัฒนำ เศรษฐ กิจ 

และสั งคมแห ่ งชำติ  แผนปฏิรูปประเทศ  

แผนแม่บทต่ำง ๆ และแผนพัฒนำภำค ลงไปสู่

แผนพฒันำในระดับพืน้ทีเ่พือ่ใช้เป็นกรอบแนวทำง

ในกำรพัฒนำ และล่ำงขึ้นบน (Bottom - Up) 

คอื กำรเชือ่มโยงจำกแผนพัฒนำหมูบ้่ำน แผนชมุชน 

แผนพัฒนำต�ำบล แผนพัฒนำท้องถิ่น และ 

แผนพัฒนำอ�ำเภอข้ึนไปสู่แผนพัฒนำจังหวัด  

ซึง่เป็นกำรสะท้อนสภำพปญหำ และควำมต้องกำร

ของประชำชนในพื้นที่ โดยมีแผนพัฒนำจังหวัด 

และแผนกลุ่มจังหวัดเป็นจุดเชื่อมส�ำคัญ (Focal 

Point) ในกำรประสำนนโยบำยระดับชำติ  

และควำมต ้องกำรของประชำชนในพื้นที่  

โดยมีกลไกในแต่ละระดับที่สำมำรถเชื่อมโยง 

กำรจัดท�ำและประสำนแผนในแต่ละระดับ 

เข ้ำด ้วยกัน ท้ังรำชกำรบริหำรส ่วนกลำง  

รำชกำรบรหิำรส่วนภมูภิำค และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงกระทรวงมหำดไทยได้ออก
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ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท�ำ

แผนและประสำนแผนพัฒนำพื้นที่ในระดับ

อ�ำเภอและต�ำบล พ.ศ. 2562 โดยเป็นแนวทำง 

ในกำรจัดท�ำแผนและประสำนแผนพัฒนำ 

ในระดับพื้นที่ (แผนพัฒนำหมู่บ้ำน แผนชุมชน 

แผนพัฒนำต�ำบล แผนพัฒนำท้องถิ่น และ 

แผนพัฒนำอ�ำเภอ) เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติ

ร่วมกันของหน่วยงำน ที่รับผิดชอบในกำรจัดท�ำ

แผนพัฒนำในระดับพื้นท่ี เริ่มจำกกำรจัดเวที

ประชำคมร่วมกันของหมู่บ้ำน/ชุมชน/ท้องถ่ิน

เพือ่รวบรวมปญหำ ควำมต้องกำรของประชำชน

มำจัดท�ำแผนพัฒนำหมู่บ้ำน และแผนชุมชน  

และแผนพัฒนำท้องถ่ิน น�ำไปสู ่กำรส ่งต ่อ 

ป ญหำควำมต ้องกำรของหมู ่บ ้ำน/ชุมชน  

ให้คณะกรรมกำรบรหิำรงำนต�ำบลแบบบรูณำกำร 

(ก.บ.ต.) เพื่อใช้วิเครำะห์ กลั่นกรอง และ 

ใช ้ประกอบในกำรจัดท�ำแผนพัฒนำต�ำบล 

ส่งต ่อให้คณะกรรมกำรบริหำรอ�ำเภอแบบ

บรูณำกำร (ก.บ.อ.) เพือ่ใช้ประกอบในกำรจัดท�ำ

แผนพัฒนำอ�ำเภอ และส่งต่อให้คณะกรรมกำร

บริหำรจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.บ.จ.) เพื่อใช้

ประกอบในกำรจัดท�ำแผนพัฒนำจังหวัด รวมทั้ง

กำรประสำนบัญชีโครงกำรกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นของแผนพัฒนำในแต่ละระดับ 

เพื่อบรรจุแผนงำน/โครงกำร ไว้ในแผนพัฒนำ

ท้องถ่ิน หรอืแผนของหน่วยงำนอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง 

ซึ่ งจะท�ำให ้มีกลไกกำรจัดท�ำและประสำน 

แผนพัฒนำในระดับพ้ืนท่ีชดัเจน และแผนพัฒนำ

ในระดับพ้ืนที่มีคุณภำพ สำมำรถตอบสนอง 

ควำมต้องกำรของประชำชนในพืน้ท่ีได้อย่ำงแท้จริง

แผนภาพกลไกการเชื่อมโยงแผนในแต่ละระดับ
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 นอกจำกกำรจดัท�ำแผนให้มคีวำมสอดคล้อง
เชื่อมโยงระหว่ำงนโยบำยระดับบน ปญหำ 
ควำมต้องกำรของประชำชนที่มำจำกระดับล่ำง 
และผสำนกำรบูรณำกำรควำมร ่วมมือจำก 
ทกุภำคีกำรพัฒนำแล้ว กำรจัดท�ำข้อเสนอโครงกำรทีด่ ี
จะช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประสิทธิภำพ 
ประ สิทธิ ผลและควำมคุ ้ มค ่ ำ สู ง สุ ดของ 
กำรขับเคลื่อนแผนงำนโครงกำร ดังนั้น แนวทำง 
กำรจดัท�ำข้อเสนอโครงกำรทีด่ ีควรมลีกัษณะ ดงันี้ 
  มคีวำมเบด็เสรจ็สมบรูณ์ในรปูแบบ
ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) มีควำมครบถ้วน 
ครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่ต้นทำง - กลำงทำง -
ปลำยทำง 
  ข้อมลูโครงกำรมคีวำมสมบรูณ์ครบถ้วน
ทั้งในเชิงคุณภำพและปริมำณ มีผลตอบแทน 
ทีคุ้่มค่ำเกิดผลลพัธ์ตำมเป้ำหมำยเชงิยทุธศำสตร์ 
และควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนของพื้นที่
  มีต ้นทุนโครงกำรที่ เหมำะสม 
ประหยัด ไม่ซ�้ำซ้อน
  มีวิธีกำรที่ชัดเจนน�ำไปปฏิบัติได้ 
และมีควำมพร้อมในกำรด�ำเนินกำร ท้ังในด้ำน
ศกัยภำพของบคุลำกร เทคโนโลย ีรปูแบบ และสถำนที่
  กจิกรรมมคีวำมครอบคลมุและครบถ้วน 
  ก�ำหนดหน่วยด�ำเนินกำรที่มีภำรกิจ
และอ�ำนำจหน้ำทีต่ำมกฎหมำยและสอดคล้องกบั
กิจกรรมที่จะด�ำเนินกำร
 ตำมทีไ่ด้กล่ำวข้ำงต้นถงึทีม่ำ เจตนำรมณ์ 
นโยบำย หลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรจัดท�ำ
แผนพฒันำจงัหวดัและกลุม่จงัหวัด องค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญท่ีสุดที่จะขับเคลื่อนแผนงำน โครงกำร 
ให้บรรลุยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย พันธกิจของ 

หน่วยงำนได้ คอื บุคลำกรทีจ่ดัท�ำแผน เคร่ืองมอื
ทีช่่วยในกำรจดัท�ำแผน และกำรประเมนิผลแผน
 บุคลากร – จะต้องมีควำมรู้และทักษะ 
ที่จ�ำเป็นต่อกำรจัดท�ำ เขียนแผนงำน โครงกำร  
และขับเคล่ือนแผนงำน โครงกำรท่ีมีคุณภำพ  
โดยจะต้องมีกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรคิด เช่น 
กำรคิดเชิงกลยุทธ์ กำรคิดวิเครำะห์ ประเมิน  
คำดกำรณ์ สรุปผลข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ ฯลฯ 
กำรรับรู ้ถึงสถำนกำรณ์ในระดับมหภำค เช่น 
เข ้ำใจควำมสัมพันธ ์ระหว ่ำงสถำนกำรณ ์ 
ของประเทศกับทิศทำง แนวโน ้มของโลก  
กำรใช้เทคโนโลยใีนกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำ
พืน้ที ่กำรแปลงแผนสู่กำรปฏบิตั ิหลกักำรจัดสรร
งบประมำณ หลักกำรบริหำรจัดกำรเพื่อก�ำหนด
และขับเคลื่อนแผน เป็นต้น
 เคร่ืองมือในการจดัทําแผน – กำรจัดท�ำ
แผนท่ีดีมีควำมจ�ำเป็นต้องใช้เครื่องมือ/ระบบ 
ท่ีช่วยในกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศส�ำหรับ
กำรวำงแผน เครื่องมือทำงวิชำกำรที่เป็นกรอบ
ในกำรก�ำหนดตวัชีว้ดัและจดัท�ำแผนยทุธศำสตร์ 
เคร่ืองมือท่ีช่วยในกำรน�ำเสนอข้อมูล ปจจุบัน 
ยงัมีกำรใช้เครือ่งมอื/ระบบทีช่่วยในกำรจดัท�ำแผน
ในระดับน้อย หำกมีกำรพัฒนำเครื่องมือใหม่ ๆ 
หรือปรับปรุงเครื่องมือเดิมที่มีอยู ่  จะช ่วย 
ยกระดับคุณภำพกำรจัดท�ำแผนให้ดียิ่งขึ้น 
 การประเมนิผลแผน – เนือ่งจำกปจจบุนั
ยังไม ่มีแนวทำง หลักกำรและหลักเกณฑ ์
ในกำรประเมนิผลแผนงำน/โครงกำรทีเ่ป็นรูปธรรม 
ชัดเจน หำกส่วนรำชกำรมีกำรศึกษำแนวทำง 
กำรประเมนิผลแผน จะช่วยก�ำหนดคณุภำพของ
แผนงำนโครงกำรให้เป็นมำตรฐำนเดยีวกนัในอนำคต



สสีนัการพฒันาด้านการท่องเทีย่วทีน่่าจบัตามอง (best sky walk)
 

กลุม่งานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
     สํานักงานจังหวัดยะลา และ

สํานักงานจังหวัดเลย

 หำกคดิถงึแหล่งท่องเทีย่วทีก่�ำลงัมำแรง

ในช่วงน้ี น่ำจะหนีไม่พ้นกำรท่องเท่ียวชมธรรมชำติ 

ท�ำไมจงึน�ำเรือ่งน้ีมำเป็นประเดน็ เพรำะนกัวำงแผน

จ�ำเป็นจะต้องจับจุดให้ได้ว ่ำจะเพิ่มจุดขำย 

ของเรำอย่ำงไร ถ้ำเป็นจังหวัดต้องคิดวำงแผน

พัฒนำให้แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสำมำรถ

ดงึดดูนกัท่องเทีย่วให้พักค้ำงคนื มำจบัจ่ำยใช้สอย 

อะไรจะเป็นแลนด์มำร์ค ยิ่งกระแสโซเชียล 

ทีน่กัท่องเทีย่วจะมำ Check in ถอืเป็นกำรโฆษณำ

และสร้ำงแรงกระเพือ่มให้คนหลัง่ไหลมำมใิช่น้อย 

เรื่องของ Sky walk จึงเป็นที่มำให้นักวำงแผน

ชวนคดิว่ำจำกจดุเริม่ต้นไปจนกระทัง่ถงึวำงแผน

และบริหำรให้สถำนท่ีท่องเท่ียวติดตลำดนั้น  

จะต้องผ่ำนขัน้ตอนกระบวนกำรควำมร่วมมอือย่ำงไร 

และสำเหตุใดทั้งสองจังหวัดคือ จังหวัดยะลา 

และ จังหวัดเลย ถึงได้จับเร่ือง Sky walk  

ทั้งที่ยังไม่เคยท�ำมำก่อน 

 จังหวัดยะลา คือจังหวัดใต ้สุดของ

ประเทศไทย ถึงจะอยู่แสนไกลแต่มีสิ่งที่ท้ำทำย

ผู้คนให้มุ่งมั่น บำกบั่นไปให้ถึง มีอ�ำเภอเบตง 

เป็นใต้สุดแดนสยำม สิ่งดีงำมที่มีในจังหวัด 

ได้สลำยควำมกลัวให้ค ่อย ๆ มลำยหำยไป  

เรื่องพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้และแน่นอน 

ควำมสวยของธรรมชำติไม ่แพ ้ที่ ใดในโลก  

แต่จุดชมวิวก่อนที่จะสร้ำง Sky walk ที่มีอยู่เดิม

เริ่มคับแคบไปเสียแล้ว ควำมคิดท่ีจะพัฒนำ 

ให ้ เป ็นจุดชมวิวที่มีชื่อ เสียงติดอันดับโลก 

และมสีิง่อ�ำนวยควำมสะดวกโดยสร้ำง Sky walk 

จึงก่อตัวขึ้น ถึงแม้หนทำงควำมส�ำเร็จจะมำด้วย

ควำมยำกล�ำบำกกต็ำม จะใช้งบประมำณจำกทีใ่ด 
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เรื่องของกฎหมำยเพรำะพื้น ท่ีตั้ ง เป ็นของ 

รำชกำรกรมป่ำไม้ ไหนจะกำรบริหำรดูแลรักษำ

จะท�ำได้ดีหรือไม่ แต่เมื่อมีแนวคิดแน่วแน่แล้ว  

จึงเกิดเป็นเวทีกำรพูดคุยร่วมกันเพ่ือวำงแนวคิด 

(Concept) ในกำรพัฒนำพื้นที่ 

	 ถึงแม้จังหวัดจะไกลเพียงใด	 ถ้าเรา 

มีของดีของเด่นเขาก็จะเดินทางมากันเอง	 

ต้องพร้อมรุกและรับ	

 จงัหวดัยะลำมแีหล่งท่องเทีย่วหลำกหลำย

ประเภททั้งแหล่งท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์  

วิถีวัฒนธรรม และธรรมชำติ ที่ล้วนมีเอกลักษณ์

น่ำค้นหำ ในส่วนของตัวเมืองยะลำนั้น ได้รับ 

กำรกล่ำวขำนว่ำมีกำรวำงผังเมือง เป็นระเบียบ

เรียบร้อยและสวยงำม ถนนหนทำงกว้ำงขวำง 

น ่ำไปเ ท่ียวชม นอกจำกสถำนท่ีมำกมำย 

หลำยสไตล์ ยะลำยังมีควำมน่ำสนใจเนื่องจำก

เป ็น จั งหวัด ท่ีผสมผสำนระหว ่ ำ งวิ ถี ชี วิ ต 

ของชำวไทยพุทธ ไทยมุสลิม และชำวไทย 

เชื้อสำยจีนไว้ด้วยกันได้อย่ำงน่ำทึ่ง ลักษณะ 

บ้ำนเรือนและวิถีควำมเชื่อที่แตกต่ำงนั้น ท�ำให้

ยะลำเป็นหนึง่ ในจงัหวดัทีเ่หมำะอย่ำงยิง่ส�ำหรบั

นักท่องเที่ยวที่รักเรียนรู้เรื่องรำวของผู้คน 

 จังหวัดยะลำ มีเนื้อที่ประมำณ 4,521 

ตำรำงกโิลเมตร เป็นจงัหวดัเดยีวในภำคใต้ทีไ่ม่มี

พื้นที่ติดต่อกับทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขำ 

ที่ปกคลุมด้วยผืนป่ำอุดมสมบูรณ์ พื้นที่รำบ 

มีน้อยและถูกใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเป็นพื้นที่ 

ทีต่ัง้ชุมชนและพืน้ทีเ่กษตรกรรม ด้วยควำมท่ีเป็น

ป่ำเขำอดุมสมบูรณ์ จงึมฝีนตกชกุตลอดป ส่งผลดี

ต่อกำรเพำะปลูกเป็นอย่ำงยิ่ง ควำมเป็นมำ 

ของยะลำเริม่ต้นและเตบิโตมำเคยีงคู่เมืองปตตำนี 

โดยเป็นส่วนหนึ่งของเมืองปตตำนี ซึ่งเชื่อกันว่ำ

เกี่ยวข้องกับอำณำจักรลังกำสุกะที่ถือว่ำเป็น

อำณำจักรที่เก่ำแก่ที่สุดบนแหลมมำลำยู

 อาณาเขต

 ทิศเหนือ ตดิกบัอ�ำเภอสะบ้ำย้อย  

     จังหวัดสงขลำ และ 

     อ�ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัด 

     ปตตำนี

 ทิศตะวันออก  ติดกับอ�ำเภอบำเจำะ  

     อ�ำเภอรือเสำะ จังหวัด 

     นรำธิ วำส รัฐ เป รัค  

     ประเทศมำเลเซีย 

 ทิศใต้  ติดกบัรัฐเปรัค ประเทศ 

     มำเลเซีย 

 ทิศตะวันตก  ติดกับจังหวัดสงขลำ  

     และรัฐเคดำร์ ประเทศ 

     มำเลเซีย 

  “เบตง” เป็นอ�ำเภอทีอ่ยูใ่นจงัหวดัยะลำ

มีพื้นที่อยู ่ทำงตอนใต ้สุดของประเทศไทย  

สภำพภมูปิระเทศส่วนใหญ่โอบล้อมด้วยภเูขำสูง 

ส่งผลให้มอีำกำศหนำวเยน็ตลอดปด้วยควำมโดดเด่น

ทำงภูมิศำสตร์เฉพำะตัว ท�ำให้เบตงกลำยเป็น

เมืองท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์และน่ำสนใจ เป็นเมือง

ช ำ ยแดน ท่ี มี ค ว ำมส� ำ คั ญม ำ ต้ั ง แต ่ อ ดี ต  

ห่ำงจำกตัวเมอืงยะลำ 140 กโิลเมตร ตำมเส้นทำง 

ที่คดเคี้ยวเลี้ยวลัดเลำะตำมแนวเขำเหนือเขื่อน

บำงลำง ผ่ำนทะเลสำบน้อยใหญ่กลำงหุบเขำ 

สลับซับซ้อน ตัวเมืองเบตงตั้งอยู่บนเทือกเขำ 

สันกำลำคีรี ท่ำมกลำงภูเขำล้อมรอบ เป็นประตู

สูป่ระเทศมำเลเซียและสงิคโปร์ มอีำกำศเยน็สบำย 

มีเมฆปกคลุมตอนเช้ำ สำมำรถปลูกไม้ดอก 

ได้ตลอดทั้งป จึงได้สมญำนำมว่ำ “เมอืงในหมอก 
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ดอกไม้งำม” เบตงมีแหล่งท่องเท่ียวมำกมำย 

ท่ีสวยงำม และโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ อำทิ  

ตู ้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก อุโมงค์รถยนต์ 

รอบภูเขำแห่งแรกของประเทศไทย สนำมกีฬำ 

ท่ีสงูท่ีสดุในประเทศไทย พระพทุธรูปทองค�ำสมัฤทธิ์

องค์ใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย รวมทัง้สวนดอกไม้

เมืองหนำวแห่งเดียวในภำคใต้ก็อยู่ที่เบตง 

 นอกจำกทรัพยำกรด้ำนกำรท่องเท่ียว 

ท่ีกล่ำวมำแล้ว ในส่วนของวิถีชีวิตวัฒนธรรม 

ประเพณ ี และอำหำรกำรกนิในเบตงกม็คีวำมโดดเด่น

และมีควำมหลำกหลำยอัน เนื่ อ งมำจำก 

กำรอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนหลำกหลำยเชื้อชำติ 

ศำสนำ ซึ่ งต ่ำงมีวัฒนธรรมที่มี เอกลักษณ ์

เฉพำะตวัท�ำให้เกิดกำรผสมผสำนทำงวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตกันอย่ำงลงตัว ส่งผลให้เบตงกลำย

เป็นเมืองพหวัุฒนธรรมท่ีมคีวำมหลำกหลำยทำง

วัฒนธรรมมำกที่สุดของประเทศ และเบตง 

ยังเป ็นเมืองท่องเท่ียวทำงภำคใต้ตอนล่ำง 

ที่สร้ำงรำยได้เข้ำประเทศมำกท่ีสุด ด้วยควำมท่ี

เบตงเป็นเมืองทีมี่พืน้ท่ีอยูใ่นเขตของจงัหวดัยะลำ 

ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงเกิดขึ้น

อย่ำงต่อเนื่อง ท�ำให้ส ่งผลกระทบต่อพื้นที ่

อย ่ำงหลีกเลี่ยงไม ่ได ้  สร ้ำงควำมเสียหำย 

และสั่นคลอน ควำมเชื่อมั่นของประชำชน 

และนักท่องเที่ยวท้ังชำวไทยและชำวต่ำงชำต ิ

เป็นอย่ำงมำก แต่ขณะเดียวกันตลอดระยะเวลำ 

กำรเกิดเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง อ�ำเภอเบตง  

ก็ได้มีกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์เชิญชวนให ้

นักท่องเที่ยวมำท่องเที่ยว อยู่อย่ำงไม่ขำดสำย 

ในทุกป เช่น กำรจัดงำนมหกรรมประจ�ำปต่ำง ๆ  

เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวหรือกำรประกาศ  

เปิดจุดชมวิวทะเลหมอก 360 องศา หรือ 

ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตำมมำด้วยรฐับำลอนมุตัิ

งบประมำณ ในกำรสร้ำงสนำมบิน ณ อ�ำเภอเบตง 

 สถตินิกัท่องเทีย่วทีเ่ดินทำงมำท่องเทีย่ว

ในเบตง ยังมีจ�ำนวนสูงขึ้นอย ่ำงต ่อเ น่ือง  

จนปจจุบันเบตง ได้ถูกยกให้เป็นเมืองต้นแบบ

ภำยใต้โครงกำร“สำมเหลีย่ม มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื” 

ซึ่งจุดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภำพของอ�ำเภอเบตง

ในกำรผลักดันตนเองต่อกำรเจริญเติบโตด้ำน 

กำรท่องเทีย่วท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ควำมรนุแรง 

ในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้

   แนวคิดการพัฒนาวางแผนเชิงพื้นที่

  ยุทธศำสตร์พระรำชทำน “เข้ำใจ 

เข้ำถึง พัฒนำ”

  แนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

  ทฤษฎีกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

  กำรบริหำรงำนแบบบูรณำกำร

  กำรท�ำงำนเชิงรุก

  ทฤษฎีกำรตัดสินใจเลือกนโยบำย 

และทฤษฎีผสมผสำนระหว่ำงทำงกว้ำงและ 

ทำงลึก (Mixed Scanning) 

  แนวคิดด้ำนกำรท่องเที่ยว 

  แนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดกำรด้ำน 

กำรท่องเที่ยว (Tourism Management)

  (1) กำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ 

โดยเผยแพร ่ประชำสัมพันธ ์ โครงกำรให ้

สำธำรณชน ได้รับรู้และทรำบให้มำกที่สุด

  (2) กำรส� ำรวจหำข ้อมูลแหล ่ ง 

ท่องเทีย่วทีม่อียู ่ เพือ่เป็นข้อมลูในกำรประชำสมัพนัธ์

ในพื้นที่
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  (3) กำรปรับปรุงและพัฒนำ เป็น 

กำรจัดท�ำแผนงำน โครงกำร เพื่อปรับปรุง 

และให้เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว

  (4) กำรบริหำรโครงกำร เป็นกำรก�ำหนด

แนวทำงในกำรบรหิำรจดักำรโครงกำรอย่ำงเหมำะสม

และเกิดประโยชน์สูงสุด

  (5) กำรรกัษำควำมปลอดภัย เป็นกำรวำงระบบ

ในกำรดูแล รักษำระบบควำมปลอดภัยให้แก่ 

นักท่องเที่ยวที่เข้ำมำในพื้นที่รับผิดชอบ

  การแก้ไขปัญหา

 ทะเลหมอกอัยเยอร ์ เ วง  ตั้ งอยู ่ ที่ 

ต�ำบลอัยเยอร์เวง อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ  

มีทะเลหมอกให้ชม ได้ตลอดทั้งปเป็นหนึ่งเดียว

ของประเทศไทย ไม่ว่ำจะเป็นเวลำใดก็สำมำรถ

สมัผสัทะเลหมอกได้แทบทกุครัง้ท่ีไป เป็นจดุชมววิ

ที่เดินทำงสะดวก รถยนต์สำมำรถขับขึ้นถึง  

อยู่ห่ำงจำกอ�ำเภอเบตงประมำณ 40 กิโลเมตร 

ในพืน้ทีข่องเขำไมโครเวฟ (เขตป่ำสงวนแห่งชำติ

เบตง) มีควำมสูงจำกระดับน�้ำทะเล 2,038 เมตร 

เป็นทะเลหมอก ท่ีมีลักษณะเหมือนเกลียวคลื่น 

ที่ใหญ่และสวยงำม ในช่วงเช้ำจุดชมวิวแห่งนี้ 

จะกลำยเป็นสวรรค์บนดิน นักท่องเที่ยวจะได้มำ

สมัผสัอำกำศบรสิทุธิ ์ถ่ำยรปูกจิกรรมชมววิทะเล

หมอกที่สวยที่สุดในภำคใต้และสวย อันดับต้น ๆ  

ของเมืองไทยโดยสำมำรถชมทะเลหมอกได้  

360 องศำ ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ำมำชมได้ตลอด

ทัง้ปจดุชมววิทะเลหมอกอัยเยอร์เวงได้กลำยเป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมำกที่สุดแห่งหนึ่ง 

ในอ�ำเภอเบตง โดยมีนักท่องเท่ียวท้ังชำวไทย 

และชำวต่ำงประเทศ (โดยเฉพำะนักท่องเที่ยว

ชำวมำเลเซยี) เฉลีย่วนัละประมำณ 500 - 1,000 คน 

จนท�ำให้จดุชมววิมคีวำมคบัแคบแออดัในกำรขึน้ไปชม 

อย่ำงยำกล�ำบำกก่อให้เกิดควำมไม่ปลอดภัย  

ไม่สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้เพียงพอ 

 จำกปญหำดงักล่ำว จงัหวดัยะลำได้ปรับ

ยุทธศำสตร์ให้เหมำะสมโดยมีกำรสร้ำง Sky 

walk ที่ยื่นไปในอำกำศซ่ึงมีสถิ ติยำวที่ สุด 

ในอำเซียน ควำมสูง 6 ชั้น พร้อมลิฟต์โดยสำร  

สูงจำกพื้นดิน 45.50 เมตร ควำมยำววัดจำก 

ตัวอำคำร 51 เมตร มพ้ืีนท่ีใช้สอยสำมำรถรองรับ

นักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนชมทะเลหมอกได้ท้ังหมด 

1,132 ตำรำงเมตร หรือจัดเป็น 1,080 คน 

ต่อรอบของกำรขึ้นชม ซึ่งบริเวณส่วนปลำย

วงกลมสำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง 80 คน 

เป็นพืน้กระจกพร้อมปรบัภูมทิศัน์  เป็นแลนด์มำร์ค 

กำรท่องเท่ียวแห่งใหม่ของประเทศไทย  งบประมำณ 

91,050,000 บำท (เก้ำสบิเอ็ดล้ำนห้ำหมืน่บำทถ้วน) 

ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของกลุ่มจังหวัดภำคใต้

ชำยแดน ประจ�ำปงบประมำณ พ.ศ. 2560  

(เพิ่มเติม) ใช้เวลำกำรก่อสร้ำง 700 วัน
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 กำรท�ำโครงกำรนี้  ได ้มีกำรศึกษำ 

กำรก ่อสร ้ำงตลอดจนกำรบริหำรจัดกำร 

จำกหลำยประเทศ ได้แก่ เกำะลังกำวี เก็นติ้ง 

ปนัง ประเทศมำเลเซีย เมืองเบดำน บำหลี 

ประเทศอินโดนีเซีย และฮำนอย ฮำลองเบย์ 

ประเทศเวียดนำม

 ควำมคิดเห็นของประชำชน เนื่องจำก

ประสบควำมส�ำเรจ็จำกกำรพฒันำกำรท่องเทีย่ว

ในระยะแรกจำกกำรสร้ำงหอชมวิว ซ่ึงมีนักท่องเทีย่ว

เข้ำชม ปละ 240,000 คน ประชำชนจึงให ้

ควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ภำคเอกชน ด� ำ เนินกำรตั้ งแต ่กำรจัดท� ำ 

แผนยุทธศำสตร ์ ออกแบบเสนอโครงกำร  

โดยมีเอกชนร่วมช่วยให้ค�ำแนะน�ำ วิเครำะห์

ควำมเป็นไปได้ของโครงกำร

 กระบวนการดูแลรักษา

 กำรก ่อสร ้ ำงจุดชมวิวทะเลหมอก 

อัยเยอร์เวง Sky walk เป็นกำรด�ำเนินกำร 

เพื่อประโยชน์ในกำรควบคุมดูแล รักษำหรือ

ส�ำรวจป่ำสงวนแห่งชำต ิและเพือ่พฒันำศกัยภำพ

และรักษำธรรมชำติป ่ำสงวนแห่งชำติเบตง  

โดยขอใช้พืน้ทีป่่ำไม้ ตำมมำตรำ 19 แห่งพระรำช-

บัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 เนื่องจำก

พ้ืนที่ในกำรก่อสร้ำงเป็นพื้นท่ีป่ำสงวนแห่งชำติ

เบตง เมื่อก่อสร้ำงเสร็จจะต้องโอนสินทรัพย ์

ให้ส�ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 สำขำ

นรำธิวำส กรมป่ำไม้ ดูแลรักษำ ต่อมำกรมป่ำไม้

ได้ออกประกำศฉบับที่ 192/2563 ลงวันที่  

19 กันยำยน 2563 เรื่อง พนักงำนเจ้ำหน้ำที ่

กรมป่ำไม้เข้ำด�ำเนินกำรเพื่อควบคุมดูแลรักษำ 

หรือบ�ำรุงป่ำสงวนแห่งชำติ โดยก�ำหนดให้ 

ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 

สำขำนรำธวิำส ด�ำเนนิกำรตำมระเบยีบกรมป่ำไม้

ว่ำด้วยกำรเกบ็ค่ำบริกำรหรือค่ำตอบแทนส�ำหรับ

กำรที่พนักงำนเจ ้ำหน้ำที่ ได ้ให ้บริกำรหรือ 

ให้ควำมสะดวกต่ำง ๆ แก่ประชำชน ระเบียบ 

ป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2563 และระเบียบ 

กรมป่ำไม้ว ่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเก็บ  

กำรรักษำ และกำรใช ้จ ่ำยเ งินค ่ำบริกำร 

หรือค่ำตอบแทน รวมทั้งชุมชนอัยเยอร์เวง 

ได้เข ้ำมำมีส ่วนร่วมโดยได้บันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือการจัดทําโครงการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง” 

ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติเบตง จังหวัดยะลำ  

ฉบับท่ี 1/2563 ลงวันท่ี 9 ธันวำคม 2563 

ระหว่ำงโครงกำรพฒันำแหล่งท่องเทีย่วเชงินเิวศ 

“ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง” กับองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลอัยเยอร์เวง เพื่อแสดงเจตนำรมณ ์

และควำมตัง้ใจในกำรบรหิำรโครงกำร Sky Walk 

พร้อมท้ังมีกลุ่มต่ำง ๆ  เข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรบริกำร 

และกำรรักษำควำมปลอดภัย อำทิ เจ้ำหน้ำที่ 

จำกกรมป่ำไม้ อำสำสมัครท่องเที่ยว ต�ำรวจ

ตระเวนชำยแดน ชดุสนบัสนนุ ก�ำนนั ผูใ้หญ่บ้ำน 

อ�ำเภอเบตง และสำธำรณสุขจังหวัดยะลำ 

เป็นต้น เข้ำมำอ�ำนวยควำมสะดวกตำมมำตรกำร

กำรเฝ้ำระวัง กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
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ไวรัสโคโรนำ 2019 (Amazing Thailand 
Safety & Health Administration : SHA  
เพื่อกำรท่องเที่ยวแบบ “New Normal”)

   ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์

 กำรก่อสร้ำง Sky walk บนจุดชมวิว
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ซึ่งเป็นระเบียงกระจก 
ท่ียำวทีส่ดุในอำเซียน เป็นจดุเริม่ต้นกำรท่องเท่ียว
สำมจงัหวัดชำยแดนใต้ ซึง่เป็นโครงกำรนวตักรรม
ของจังหวัดยะลำ และเป็นควำมภำคภูมิใจ 
ของคนในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ท่ีได้สร้ำง
แลนด์มำร์คแห่งใหม่ให้กับประเทศและอำเซียน
อกีด้วย จำกในอดตีกำรท่องเทีย่วของจงัหวดัยะลำ 
โดยเฉพำะอ�ำเภอเบตงพึ่ งพำนักท่องเที่ยว 
จำกมำเลเซยี คนไทยมำเท่ียวน้อยมำก นกัท่องเทีย่ว
ป ละ 680,000 คน เป ็นคนไทยประมำณ  
140,000 คน เป็นชำวต่ำงชำตปิระมำณ 540,000 คน 
แต่เมื่อสร้ำง Sky walk ผลตอบรับจำกกำร 
ท่องเที่ยวเกินควำมคำดหมำยที่วำงไว้ ถึงแม้ว่ำ
จะมีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 และมีกำรปิดด่ำนพรมแดน
ไทยมำเลเซียชั่วครำว แต่ยังมีนักท่องเท่ียว  
(คนไทย) ได้ให้ควำมสนใจในกำรขึ้นไปชม 
บนอำคำร Sky walk เป็นจ�ำนวนมำกเฉล่ียเดือนละ 
75,000 คน มีรำยได ้ให ้ กับชุมชนในพื้นที่ 
ประมำณเดือนละ 22 ล้ำนบำท 

 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ

  ความพร้อมของผู้นํา - หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง - ประชาชน 
  จำกกำรประเมนิควำมพร้อมของจงัหวดั
ในกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ ์กำรท ่องเที่ ยว  
โดยคณะผู้บริหำรของจังหวัดและหน่วยงำน 
ที่ เกี่ ยวข ้อง  ซึ่ งมีหน ้ ำที่ ควำมรับผิดชอบ 
ในกำรวำงแผนบริหำรแผนพัฒนำจังหวัด  
และกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ในแหล่งท่องเที่ยว  
ได้ให้มมุมองเพิม่เติมเกีย่วกบัปญหำในกำรวำงแผน
ของแหล่งท่องเท่ียว ก�ำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์
ต่อกำรพัฒนำ ควำมเข้ำใจต่อแหล่งท่องเที่ยว  
กำรวำงแผนเชงิกลยทุธ์ ด้วยกำรค้นหำควำมโดดเด่น
ทีเ่ป็นควำมท้ำทำยและแตกต่ำงจำกแหล่งท่องเทีย่ว
อื่น ๆ เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับ ของนักท่องเท่ียว 
ควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงกำรบริหำรและ 
หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ และประกำรส�ำคญัอย่ำงยิง่ 
กำรมีภำวะผู้น�ำของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยะลำ 
ภำวะผู ้น�ำของท้องถ่ิน เครือข่ำยประชำคม 
หรือสมำคมมำร ่วมวำงแผนเชิงกลยุทธ ์ใน 
แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดและกำรมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
    จังหวัดยะลำมีกำรก�ำหนดนโยบำย 
ทิศทำง หรือยุทธศำสตร์ ท่ีให้ควำมส�ำคัญ 
กับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำร
รำชกำร โดยน�ำหลักกำรกำรบริหำรรำชกำร 
ที่น�ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ทุกภำคส่วน
เข้ำมำมส่ีวนร่วมในกระบวนกำรหรอืขัน้ตอนต่ำง ๆ
ของกำรบรหิำร ตัง้แต่กำรรบัรูข้้อมูลกำรปฏบิตังิำน 

กำรร่วมแสดงควำมคิดเห็น ร่วมเสนอปญหำ 

และควำมต ้องกำรของชุมชนและท ้อง ถ่ิน  
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ร่วมตดิตำมและแก้ไขปญหำ ร่วมในกระบวนกำร

ตัดสินใจ กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมี

ส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำรพร้อมจังหวัด 

และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำป โดยใช้วิธ ี

กำรประชุม เช่น กำรประชมุสภำสนัตสิขุทุกเดอืน 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัด

แบบบรูณำกำร (ก.บ.จ.) กำรประชมุปรกึษำหำรอื

กบัผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุระดับ

  ชุมชนต้นแบบ

    ชุมชนต�ำบลอัยเยอร ์เวงซึ่งเป ็น

เร่ียวแรงส�ำคัญ เพรำะเป็นท่ีตั้งของแหล่ง 

ท่องเทีย่ว มีควำมกระตือรอืร้น จำกกำรมส่ีวนร่วม

และกำรพึง่ตนเองในกำรพฒันำชมุชนด้ำนต่ำง ๆ  

กำรเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ได้หล่อหลอม ให้คน 

ในชมุชนมคีวำมเข้ำใจ มทีศันคติทีดี่ต่อแหล่งท่องเทีย่ว

ว่ำมีควำมส�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

อย ่ำงเป ็นรูปธรรม ปลุกกระแสควำมรัก

ทรัพยำกรธรรมชำติ เห็นคุณค่ำและหวงแหน

แหล่งท่องเที่ยว ประชำชนทุกคน ทุกครัวเรือน 

ได้รับผลประโยชน์ท้ังทำงตรงและทำงอ้อม  

กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวใช้รูปแบบ 

กำรพึ่งตนเองโดยบูรณำกำรของที่มีในชุมชน 

ให้เข้ำกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งเรื่องวัฒนธรรม

ดัง้เดมิเร่ืองรำววิถีชวีติของคน ท�ำให้แหล่งท่องเท่ียว

มคีวำมน่ำสนใจตอบสนองควำมต้องกำรนกัท่องเทีย่ว

ได้มำกกว่ำที่เป็นมำ

  ไม่ละเลยสิ่งอํานวยความสะดวก

   กำรพัฒนำโครงสร ้ ำ งพื้ นฐำน 

เพ่ือรองรบัแหล่งท่องเท่ียว ต้องท�ำอย่ำงสมบรูณ์พร้อม 

อำท ิถนน ไฟฟ้ำ ประปำ ควำมปลอดภยักำรกู้ชพี 

กำรจัดระเบียบร้ำนค้ำ ร้ำนขำยของท่ีระลึก  

ห ้องสุขำ ถังขยะ กำรรักษำควำมสะอำด  

ที่จอดรถ มีปญหำทุกระบบ เนื่องจำกเกี่ยวข้อง

กบัหลำยหน่วยงำน เช่น จังหวดัยะลำ ส�ำนกังำน

ทรพัยำกรป่ำไม้ที ่13 สำขำนรำธวิำส อ�ำเภอเบตง 

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลอัยเยอร์เวง และ 

หน่วยงำนควำมมั่นคงในพื้นที่ จึงท�ำให้บุคลำกร

ขำดควำมต่อเนื่อง เทคโนโลยีระบบบริหำร

จัดกำรยังไม่สำมำรถน�ำมำใช้ได้ ระเบียบต่ำง ๆ 

ไม่เอื้อในกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดประสิทธิภำพ 

   จังหวัดยะลำจึงของบประมำณเพิ่ม

ในกำรด�ำเนินกำรปงบประมำณ พ.ศ. 2564  

เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกกำรรกัษำควำมปลอดภยั

ในกำรก่อสร้ำงระบบส่งน�้ำ เพื่อกำรอุปโภค 

และพฒันำพืน้ทีต่่อเนือ่ง เพือ่สนบัสนนุกำรท่องเทีย่ว

ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง อ�ำเภอเบตง จงัหวดัยะลำ 

งบประมำณ 48,900,000 บำท ดังนี้ 

   1)  งำนปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ 

    อำคำร Sky Walk พร ้อม 

    ประติมำกรรม

   2) งำนปรบัปรงุพืน้ทีบ่รเิวณห้องน�ำ้  

    (เดิม)

   3)  งำนก่อสร้ำงลำนจอดรถ

   4)  งำนก่อสร้ำงอำคำรจดุพกัคอย

   5)  งำนก่อสร้ำงระบบประปำ

   6) งำนระบบรักษำควำมปลอดภัย 

    ของอำคำร Sky Walk

   7)  งำนก่อสร้ำงระบบป้องกันดนิพงัทลำย

   8)  งำนก่อสร้ำงทำงเท้ำ
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  การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

    กำรวำงแผนโฆษณำ ในส่วนของ

พื้นที่มีควำมพร ้อมในเรื่องข ้อมูลท่ีทันสมัย 

เป็นปจจุบัน บุคลำกร ในพื้นที่มีควำมพร้อม 

ต่อเนื่อง โดยกำรใช้สื่อท่ีหลำกหลำยทุกมิติ  

Facebook Youtuber และกำรจัดโปรแกรม 

ทัวร์ของภำคเอกชน สมำคมธุรกิจกำรท่องเที่ยว 

พร้อมรับผิดชอบในกำรท�ำงำนด้วยจิตอำสำ  

ไม่มีเง่ือนไขหรอืหำผลประโยชน์ มคีวำมเสยีสละ

ในกำรท�ำงำน และสร้ำงควำมเชื่อถือ

  การสร ้ า งความ เชื่ อมั่ น เ ร่ื อ ง 

การรักษาความปลอดภัย 

    ในประเดน็ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์

ควำมรุนแรงในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

ที่เกิดขึ้นจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ ส�ำหรับ

อ�ำเภอเบตง ก็ได้รับผลกระทบแต่ไม่ใช่ประเด็น

หลักเป็นเพียงปจจัยที่เข้ำมำกระทบเท่ำนั้น 

ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำเบตงเป็นเมอืงทีอ่ยูร่่วมกนั

อย่ำงสงบสุข และแทบจะไม่เกิดเหตุกำรณ์ 

ทีก่ระทบกระเทอืนต่อคนในพืน้ทีแ่ละนกัท่องเทีย่วเลย 

ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้ำใจและมีทำงเลือก 

ในกำรเดนิทำง คนในพ้ืนทีเ่ข้ำใจ ยอมรบัและช่วยกนั

ดูแลฟื้นฟูให้ก�ำลังใจกัน และที่ส�ำคัญยังช่วยกัน

สอดส่องดูแลและมีกำรสื่อสำรกันอย่ำงทั่วถึง  

เมือ่มเีหตกุำรณ์หรอืข่ำวลอืมำจะสือ่สำรกันผ่ำนไลน์

ของคนในชุมชนและมีกำรรักษำควำมปลอดภัย

ใน พ้ืนที่  โดยมี โครงกำร “ตำสับปะรด”  

จำกประชำชนจิตอำสำในพ้ืนท่ีท่ีช่วยเหลือกัน

สอดส่องดูแลตลอดเวลำ รวมทั้งมีกำรติดตั้ง 

กล้องวงจรปิดทุกจุดส�ำคัญ ๆ ท�ำให้สถำนกำรณ ์

ควำมรุนแรงคล่ีคลำยลงมกีำรปล่อยแถวตรวจตรำ

ลำดตระเวนเดือนละครั้ง และท�ำเป็นประจ�ำ  

ไม่ว่ำจะมีหรือไม่มีเหตุกำรณ์ แต่หำกทรำบว่ำ 

มีเหตุกำรณ์กำรสื่อสำรดูแลกันจะเข้มข้นขึ้น  

ซึ่งกำรรักษำควำมปลอดภัยนี้เป็นกำรสร้ำง 

ควำมเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้ 

 ในช่วงไม่มีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จ�ำนวน 

นักท่องเที่ยว ที่เข้ำชมต่อรอบได้สูงสุด จ�ำนวน 

2,600 คน แบ่งเป็น 9 จุด จุดละประมำณ  

290 คน ซึ่งในปจจุบันอยู่ในช่วงสถำนกำรณ ์

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 

2019 ท�ำให้จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ำชมลดลง 

ซึง่สำมำรถเข้ำชมต่อรอบได้สงูสดุ จ�ำนวน 630 คน 

แบ่งเป็น 9 จุด จุดละ 70 - 80 คน ไหลเวียน 

เพื่อควำมคล่องตัวและควำมหลำกหลำยของ 

มมุทศันยีภำพ อีกทัง้ป้องกนักำรแพร่ระบำดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)  

ได้ด ีทัง้นีค้วำมแขง็แรงของกระจก ซึง่เป็นกระจก

พิเศษ หนำ 3.6 เซนติเมตร สำมำรถรองรับ 

น�้ำหนักได้ถึง 500 กิโลกรัม ต่อ 0.8 ตำรำงเมตร 

ระยะเวลำควำมเส่ือมใช้ได้ถึง 3,650 วัน หรือ  

10 ป 



วารสารดำารงราชานุภาพ46

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวางแผนดาํเนนิ
โครงการท่ีโดดเด่นเรือ่งการท่องเทีย่ว 

  การบรรจุแผนงาน/โครงการให้

ครบวงจร

    จงัหวดัทีม่แีหล่งท่องเทีย่วศกัยภำพสงู

ควรผลักดันเข้ำแผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำ

กลุม่จงัหวดั แผนพฒันำภำค เพรำะอตุสำหกรรม

กำรท่องเที่ยวเติบโตในอัตรำค่อนข้ำงสูง มูลค่ำ

ผลติภณัฑ์มวลรวมทำงตรงด้ำนกำรท่องเท่ียวก่อให้

เกิดกำรจ้ำงงำน ควรจัดสรรงบประมำณส่งเสริม

และพัฒนำกำรท่องเท่ียวท้ังในด้ำนโครงสร้ำง 

พื้นฐำนด้ำนกำรท่องเที่ยว สินค้ำและบริกำร  

ผู้ประกอบกำร และบุคลำกรด้ำนกำรท่องเทีย่ว

เพือ่สร้ำงให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วคุณภำพที่ยั่งยืน

และสมดุล

  แนวคิด และวิธีปฏิบัติแบบเดิม 

ต้องเปลี่ยนแปลง 

    แนวคิดและวิธีปฏิบัติเดิมอำจจะยัง

ไม่เพียงพอซึ่งยำกต่อควำมเข้ำใจ และยังไม ่

ตอบสนองต่อกำรแก้ปญหำได้อย่ำงยั่งยืน เช่น

กำรขออนญุำตใช้พืน้ทีใ่นกำรก่อสร้ำงแลนด์มำร์ค

จุดท่องเที่ยวแหล่งใหม่ในพื้นที่ป่ำไม้ เพรำะ 

แหล่งท่องเทีย่วทำงธรรมชำตส่ิวนใหญ่อยูใ่นพืน้ท่ี

ป่ำไม้ กำรปรับสภำพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

และช่วยกันดูแลพื้นที่ป่ำควบคู่กันไป

  คิดเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาร่วมกัน 

ในพื้นที่

   เม่ือคิดและตกผลึกร่วมกันว่ำเป็น

ประโยชน์ทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัด และ 

ระดับประเทศ ให้ควำมส�ำคัญในระดับท้องถิ่น

และสร้ำงควำมเข้ำใจถงึกำรพฒันำของแต่ละเมอืง

ตำมอัตลักษณ์ที่แตกต่ำงกัน เพื่อสร้ำงจุดขำย 

และเป็นประโยชน์ต่อกำรวำงแผน กำรพัฒนำ 

ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ 

  ศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อประกัน

ความสําเร็จ

    ควรมีกำรจัดท�ำโครงกำรศึกษำ 

ควำมเป็นไปได้และประเมินโครงกำร เพื่อน�ำไป

จัดท�ำแผนธุรกิจและกำรท่องเที่ยว และอย่ำลืม 

ที่ จะค ้นหำข ้อ เสนอแนะ ด ้ ำนศักยภำพ 

และควำมสำมำรถของจังหวัดอย่ำงต่อเนื่อง 

    จังหวัดเลย

   ในท� ำนองเดียวกันจั งหวัด เลย 

มชีือ่เสียงจำกอทุยำนแห่งชำตภิกูระดงึมำช้ำนำน 

นอกจำกนี้มีอุทยำนแห่งชำติภูผำม่ำน, อุทยำน

แห่งชำติภูเรือ, อุทยำนแห่งชำติภูสวนทรำย, 

อุทยำนแห่งชำติภูหินร ่องกล้ำ ระยะหลังมี 

จุดชมวิวและพักผ ่อนท่ีมี เอกลักษณ์โด ่งดัง 

ของอ�ำเภอเชียงคำน ถ้ำจะเพิ่มอีกสักอย่ำงต้อง

เป็น best sky walk ที่อ�ำเภอเชียงคำน  

ด้วยควำมเหมำะสมของสภำพพื้นที่ 

   จังหวัดเลยมีพ้ืนท่ีชำยแดนติดต่อ 

กับสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

(สปป. ลำว) ควำมยำว 197 กโิลเมตร มีแม่น�ำ้โขง 

แม่น�้ำเหือง และแนวสันเขำเป็นแนวพรมแดน

ติดต่อกับแขวงไชยะบูลี และแขวงเวียงจันทน ์

ของ สปป.ลำว

   • แม่น�ำ้โขงระยะทำงยำว 71 กิโลเมตร 

อยู่ในเขตอ�ำเภอปำกชม และอ�ำเภอเชียงคำน

   • แม่น�้ำเหืองระยะทำงยำว 123 

กิโลเมตร อยู่ในเขตอ�ำเภอท่ำลี่ อ�ำเภอภูเรือ 

อ�ำเภอด่ำนซ้ำยและอ�ำเภอนำแห้ว
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   • แนวสันเขำในอ�ำเภอนำแห้ว 

มีควำมยำว 3 กิโลเมตร

   จังหวัดเลย มี 6 อ�ำเภอท่ีมีพื้นที่

ชำยแดนติดต่อกับ สปป.ลำว จึงเป็นเสน่ห์ให ้

ผูม้ำเทีย่วรูส้กึถงึกำรได้อยูใ่กล้ชดิชำยแดน ได้แก่ 

อ�ำเภอปำกชม อ�ำเภอท่ำลี่ อ�ำเภอเชียงคำน 

อ�ำเภอด่ำนซ้ำย อ�ำเภอนำแห้ว และอ�ำเภอภูเรือ 

แล้วถ้ำมี Sky walk สวย ๆ ที่สำมำรถชม 

ควำมงำมได ้ทั้ งฝ  ่ งไทยฝ  ่งลำวแบบไม ่ต ้อง 

ข้ำมไป ไม่มีอ�ำเภอใดที่จะเหมำะสมเท่ำกับ 

อ�ำเภอเชียงคำน 

อําเภอ ระยะทาง ความเหมาะสม

อ�ำเภอปำกชม ติดต่อกับบ้ำนวัง เมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน ์(ระยะทำง

ระหว่ำงแขวงเวียงจันทน์กับอ�ำเภอปำกชม ประมำณ 

160 กิโลเมตร) ซึ่งมีแม่น�้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน

น้อย

อ�ำเภอท่ำลี่ ติดต่อกับบ้ำนเมืองหมอ เมืองแก่นท้ำว แขวงไชยะบูลี 

(ระยะทำงระหว่ำงแขวงไชยะบูลีกับอ�ำเภอท่ำลี่ประมำณ 

210 กิโลเมตร) มีแม่น�้ำเหืองเป็นเส้นกั้นพรมแดน

น้อย

อําเภอเชียงคาน ติดต่อกับเมืองสำนะคำม แขวงเวียงจันทน์(ระยะทำง

ระหว่ำงเมืองสำนะคำมกับอ�ำเภอเชียงคำน ประมำณ  

3 - 5 กิโลเมตร) ซึ่งมีแม่น้�ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน

สูง

อ�ำเภอด่ำนซ้ำย ติดต ่อกับบ้ำนนำข่ำ เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบูล ี 

ระยะทำงระหว่ำงเมอืงบ่อแตนกบัอ�ำเภอด่ำนซ้ำยประมำณ 

30 กิโลเมตร

น้อย

อ�ำเภอนำแห้ว ติดต่อกับบ้ำนเหมืองแพร่ เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบูล ี 

มีระยะทำงระหว่ำงเมืองบ่อแตนกับอ�ำเภอนำแห้ว 

ประมำณ 40 กิโลเมตร

น้อย

อ�ำเภอภูเรือ ติดต่อกับเมืองแก่นท้ำว เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบูลี  

มรีะยะทำงระหว่ำงเมอืงบ่อแตนกบัอ�ำเภอภเูรือ ประมำณ 

112 กิโลเมตร

น้อย
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 เชียงคาน เป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูด 

นักท่องเที่ยวให้เดินทำงมำสัมผัสจังหวัดเลย 

อีกแห่งหนึ่ง คือ แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

อ�ำเภอเชียงคำน อ�ำเภอเล็ก ๆ ริมแม่น�้ำโขง เป็น

อ�ำเภอที่ติดชำยแดนของประเทศสำธำรณรัฐ

ประชำธิปไตยประชำชนลำว และในสมัยก่อน

ชำวหลวงพระบำงเองก็ได้อพยพมำตั้งรกรำก  

ที่อ�ำเภอเชียงคำนและได้น�ำวัฒนธรรมต่ำง ๆ  

เข้ำมำด้วย อำทิ วัฒนธรรมประเพณี อำหำร 

กำรกิน ภำษำพูด กม็คีวำมคล้ำยคลงึกนัหรอือำจ

จะเรียกได ้ว ่ำ เชียงคานเป ็นเมืองคู ่แฝด 

หลวงพระบาง กว่็ำได้ ด้วยมนต์เสน่ห์ของวถิชีวีติ

ของผู้คนที่เรียบง่ำย และยังคงรักษำวัฒนธรรม

ประเพณอีนังดงำมดัง้เดมิต่ำง ๆ  ไว้อย่ำงเหนยีวแน่น 

ท�ำให้เชยีงคำนได้รบักำรบรรจเุป็น 100 แหล่งท่องเทีย่ว

ยั่งยืนระดับโลก Sustainable Destinations 

TOP 100 ประจ�ำป พ.ศ. 2563 ครั้งแรกของ

ประเทศไทย

     จุดเด่นของจังหวัดเลย

 จังหวัดเลย เป ็นเมืองที่มีลักษณะ

ภมูปิระเทศทีส่วยงำมโอบล้อมด้วยภเูขำ มแีหล่ง

ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่หลำกหลำย มีสภำพ

อำกำศเย็นสบำย ในระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 

- กุมภำพันธ์ มีอำกำศหนำวเย็น นักท่องเท่ียว 

จะได้สัมผัสกับทะเลหมอกและสำยลมหนำว 

พร้อมกบักำรชมแสงแรกของพระอำทติย์บนยอดภตู่ำง ๆ  

ควำมอุดมสมบูรณ์ด้วยพรรณไม้ป่ำนำนำชนิด  

และมีประเพณีวัฒนธรรมอันงดงำมเป ็น 

อัตลักษณ์ เฉพำะท่ีสืบทอดกันมำยำวนำน  

เมือ่ป พ.ศ. 2558 กำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 

ได้จัดให้จังหวัดเลยเป็นหน่ึงใน 12 เมือง 

ต้องห้าม...พลาด จำก 5 ภูมิภำคทั่วประเทศ  

อันเนื่องมำจำกควำมพร้อมทั้งแหล่งท่องเที่ยว

ทำงธรรมชำติ วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรม 

 จังหวัดเลยได้รับกำรประกำศเป็นพื้นที่

พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืนเลย และ 

คณะรฐัมนตรไีด้มมีต ิเมือ่วนัที ่27 มนีาคม พ.ศ. 2558 

เหน็ชอบแผนยทุธศาสตร์การบริหารพืน้ทีพ่เิศษ 

4 พืน้ท่ี ได้แก่ (1) อทุยำนประวัตศิำสตร์สโุขทยั - 

ศรีสัชนำลัย - ก�ำแพงเพชร (2) เมืองเก่ำน่ำน  

(3) เลย และ (4) เมอืงโบรำณอูท่อง ได้มอบหมำย

จังหวัดเลยเป็นเจ้ำภำพโครงกำรน�ำร่องเร่งด่วน 

เพื่อด�ำเนินโครงกำรควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ 

กำรท่องเทีย่วสีเ่หลีย่มวฒันธรรมล้ำนช้ำง สีเ่มอืง 

สองประเทศ เพ่ือเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวจำก

เมืองเลย - เมืองหลวงพระบำง - นครหลวง

เวียงจันทน์ - เมืองหนองคำย ประกอบกับ  

คณะกรรมกำรนโยบำยกำรท่องเทีย่วแห่งชำตไิด้

ประกาศเขตพัฒนาการท่องเทีย่ววถีิชวิีตลุม่น้ําโขง 

(หนองคำย เลย บงึกำฬ มกุดำหำร และนครพนม) 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เป็นกำรส่งเสริม

ควำมสมัพนัธ์ของชมุชนรมิฝง่แม่น�ำ้โขงเพือ่พฒันำ

ชวีติและวฒันธรรมท่ีน�ำมำซ่ึงกำรเพิม่แหล่งท่องเทีย่ว

คุณภำพในพื้นที่ และก่อให้เกิดกำรเช่ือมโยง 

กำรท่องเทีย่วของประเทศเพือ่นบ้ำน ส่งผลให้เกดิ

กำรขยำยตัวของนักท่องเที่ยวของจังหวัดเลย 

เพ่ิมสงูขึน้ต่อเนือ่ง โดยในป พ.ศ. 2562 มนีกัท่องเทีย่ว 

เข ้ำมำยัง จังหวัดเลยกว่ำ 2,257,978 คน  

สร้ำงรำยได้ให้กับคนในท้องถิน่รำว 4,740.59 ล้ำนบำท
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โครงการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ 
สกายวอล์ค พระใหญ่ภคูกงิว้ 

 ภูคกงิ้ว บ้ำนท่ำดีหมี ต�ำบลปำกตม 
อ�ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย เป็นที่ประดิษฐำน
ของพระพทุธนวมินทร - มงคลลลีำทวินครำภิรกัษ์ 
หรือที่ชำวบ้ำนเรียกกันติดปำกว่ำ“พระใหญ ่
ภูคกงิ้ว”แห่งวัดปำกน�้ำเหือง เป็นพระพุทธรูป
ปำงลลีำประทำนพร สเีหลอืงทองอร่ำม หล่อด้วย
ไฟเบอร ์ผสมกับเรซิ่น องค ์พระมีควำมสูง  
19 เมตร และมีฐำนกว้ำง 7.2 เมตร จัดสร้ำงขึ้น
เม่ือ ป พ.ศ. 2540 โดยกองทพัภำคที ่2 และประชำชน 
เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จ-
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมพิลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพิตรและสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนพีนัปหลวง
เนื่องในวโรกำสที่เจริญพระชนมพรรษำครบ  
6 รอบ และในมหำมงคลแห่งพระรำชพิธี
รำชำภิเษกสมรส ครบ 50 ป เพื่อแสดงออกถึง
ควำมจงรักภักดี
  พระใหญ่ภูคกงิ้ว ตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็น
ผืนดินแห่งแรกของอีสำนที่แม่น�้ำโขงไหลผ่ำน 
โดยมี “แม่น�ำ้เหือง” แม่น�ำ้อกีสำยทีเ่ป็นพรมแดน
ธรรมชำติ ก้ันระหว ่ำงประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำวกับประเทศไทย  
ซ่ึงตรงบริเวณที่แม่น�้ำเหืองไหลมำบรรจบกับ
แม่น�ำ้โขงนัน้จะเห็นเป็นแม่น�ำ้สองส ีเพรำะแม่น�ำ้
ทั้งสองสำยนี้มีสีเข้ม - อ่อน ต่ำงกันอย่ำงชัดเจน 
เรำจะสำมำรถมองเห็นทัศนียภำพของแม่น�้ำโขง
ท่ีมีควำมสวยงำม ในแบบมมุสงู 360 องศำ จะได้
สมัผสัวิถชีวิีตของชำวบ้ำน กำรสญัจรไป - มำทำงเรอื 
หรือล่องเรือหำปลำในแม่น�้ำริมสองฝ่งโขง และ
เป็นจุดที่ชมพระอำทิตย์ตกลับเหล่ียมภูเขำ 
ที่สวยงำมน่ำประทับใจอีกแห่งหนึ่งด้วย

มแีนวคดิการก่อสร้างมาตัง้แต่ป พ.ศ. 2559 
เป็นแหล่งท่องเทีย่ว เพิม่งาน เพิม่รายได้

 ณ จุดบริเวณท่ีต้ังของพระใหญ่ภูคกง้ิว 
เป็นควำมสวยงำมและเหมำะสมของสภำพพื้นที่
ท่ีจะสำมำรถพัฒนำให้เป ็นแหล่งท่องเท่ียว 
แห่งใหม่ของเชียงคำนได้ ในป พ.ศ. 2559  
ผูว่้ำรำชกำรจงัหวัดเลย (นำยวโิรจน์ จวิะรงัสรรค์) 
ได้มีแนวคิดที่จะพัฒนำสถำนที่ บริเวณพระใหญ่
ภคูกงิว้ บ้ำนท่ำดหีม ีต�ำบลปำกตม อ�ำเภอเชยีงคำน 
จังหวัดเลย ให้เป็นสถำนท่ีท่องเที่ยวแห่งใหม่  
จงึได้จัดท�ำ โครงการสกายวอล์ค	พระใหญ่ภคูกงิว้	
อ�าเภอเชียงคาน	จังหวัดเลย เพื่อเพิ่มศักยภำพ
ให้บริเวณองค์พระใหญ่ภูคกงิ้ว อ�ำเภอเชียงคำน 
เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหน่ึงท่ีจะกระตุ ้นให ้
นักท่องเที่ยวเดินทำงมำสัมผัสกับจังหวัดเลย 
เพิ่มมำกข้ึน ซ่ึงจะสร้ำงควำมประทับใจให้กับ 
นกัท่องเทีย่วทีม่ำเทีย่วชมได้เป็นอย่ำงด ี นอกจำกนัน้แล้ว
ยังจะเป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้
จำกกำรท่องเทีย่วสูป่ระชำชน และชมุชนในพืน้ที่ 
โดยจังหวดัเลยได้มอบหมำยให้ส�ำนกังำนโยธำธกิำร
และผังเมืองจังหวัดเลยด�ำเนินกำรออกแบบ  
“สกำยวอล์ค” โดยมอีงค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลปำกตม 
เป็นผู้ขอใช้พื้นที่
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    การดําเนินงาน

 ในปงบประมำณ พ.ศ. 2561 จงัหวัดเลย
ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำป  
งบประมำณ พ.ศ. 2561 (งบพัฒนำกลุ่มจังหวัด) 
โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
ทีส่�ำคัญของกลุม่จงัหวัดภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ตอนบน 1 กิจกรรมหลัก ก่อสร้ำงสิ่งสนับสนุน 
จุดขำยหรือ Land Mark ของสถำนที่ท่องเที่ยว 
กิจกรรมย่อย พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ 
สกำยวอล์คพระใหญ่ภูคกงิ้ว อ�ำเภอเชียงคำน 
จังหวัดเลย งบประมำณ 29,700,000 บำท  
โดยมสี�ำนกังำนโยธำธกิำรและผงัเมอืงจงัหวดัเลย 
เป็นหน่วยด�ำเนนิกำร โครงกำรก่อสร้ำงสกำยวอล์ค 
ห่ำงจำกตวัอ�ำเภอเชยีงคำนประมำณ 20 กโิลเมตร 
ตัวสกำยวอล์คจะมีควำมสูงจำกพื้นดินประมำณ 
19 เมตร พืน้ทีท่ำงเดนิล้อมรอบองค์พระใหญ่ภคูกงิว้ 
ด้ำนหน้ำองค์พระเป็นแขนยื่นออกไปด้ำนหน้ำ  
มีควำมยำวประมำณข้ำงละ 23 – 26 เมตร  
แขนทั้งสองข้ำงห่ำงกันประมำณ 19 เมตร  
ทำงเดนิของสกำยวอล์คเป็นกระจกใสชนดิพเิศษ 

มีตะแกรงเหล็กรองรับ

งำนงวดสุดท้ำย เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2563  

เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรสกำยวอล์ค 

พระใหญ่ภูคกงิ้ ว  มีกำรบริหำรจัดกำรที่มี

ประสิทธิภำพ และมีควำมพร้อมในกำรรองรับ 

นักท่องเที่ยว จังหวัดเลยได ้มีกำรวำงแผน 

และประชุมปรึกษำหำรือร่วมกับทุกภำคส่วน  

ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชน พร้อมทั้ง

ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ คณะท�ำงำนฯ 

ด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือให้กำรก�ำหนดรูปแบบและ

แนวทำงกำรให้บริกำร กำรอ�ำนวยควำมสะดวก

จัดระเบียบต ่ำง ๆ ตลอดจนควำมเชื่อมั่น 

ในควำมปลอดภัยให้กบันกัท่องเทีย่วอย่ำงเป็นรปูธรรม

 ในป จจุบัน จำกควำมร ่วมมือจำก 

ทกุภำคส่วน โครงกำรสกำยวอล์ค พระใหญ่ภคูกงิว้ 

ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จและได้เปิดให ้

บริกำรกับนักท่องเที่ยวอย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว  

ซึ่งก็สำมำรถสร้ำงควำมตื่นตำตื่นใจ และสร้ำง

ควำมประทบัใจให้กบันกัท่องเทีย่วได้เป็นอย่ำงมำก 

จำกกำรเดินทำงมำของนักท่องเที่ยวส่งผลให ้

ผู ้ประกอบกำร โรงแรม ท่ีพัก ร ้ำนอำหำร  

ร้ำนขำยของที่ระลึก ประชำชน ชุมชนพื้นที่  

และบริเวณใกล้เคียงมีรำยได้จำกกำรท่องเท่ียว

เพิ่มมำกขึ้น นอกจำกนั้น ยังสำมำรถเชื่อมโยง 

เส้นทำงท่องเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์และกำรท่องเทีย่ว

ชุมชนในพื้นที่ต�ำบลปำกตมที่น่ำสนใจ อำทิเช่น 

โครงกำรพฒันำพืน้ทีเ่ทดิพระเกยีรตฯิ บ้ำนคกงิว้ 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนกำบหมำก หำดนำงคอย 

และประตรูะบำยน�ำ้ศรสีองรกั ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงงำน 

สร้ำงอำชีพ และสร้ำงรำยได้ กระจำยสู่ชุมชน 

และประชำชนในพื้นที่ได้อย่ำงแท้จริง    การบริหารจัดการ

 โครงกำรสกำยวอล์ค พระใหญ่ภูคกงิ้ว 

ได้ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ และได้ส่งมอบ



 กรมกำรพัฒนำชุมชนมีภำรกิจส�ำคัญ 
เพื่อไปสู่เป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ คือ “เศรษฐกิจ
ฐำนรำกมั่งคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภำยใน 
ป 2565” ซึ่งหมำยถึง กรมกำรพัฒนำชุมชน 
มุ ่งขับเคลื่อนภำรกิจไปสู ่กำรปฏิบัติให ้เกิด
ประโยชน์ต่อประชำชนอย่ำงแท้จริง โดยม ี
กำรด�ำเนินงำนหลำยด้ำน ท้ังด้ำนกำรสร้ำงสรรค์
ชมุชนให้พึง่ตนเอง กำรส่งเสริมเศรษฐกจิฐำนรำก
ให้ขยำยตัว กำรเสรมิสร้ำงทนุชมุชนให้มีประสทิธภิำพ 
และมีธรรมำภิบำล ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วม
และกำรเรียนรู ้กำรพึ่ งตนเอง กำรพัฒนำ 
กำรบริหำรจัดกำรชุมชน ให้พึ่งตนเองได้ รวมถึง 
ส่งเสริมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง 
โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทำงในกำรขับเคลื่อนภำรกิจ เพื่อให ้ 
“เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง ประชาชน
ใช้ชีวิต อยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข”

  กรมกำรพัฒนำชุมชนเชื่อมั่นว่ำ ปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนทำงท่ีจะท�ำให้
ประเทศชำติรอดพ ้นวิกฤติ  จึงได ้น ้อมน�ำ 
พระรำชด�ำรสั พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
พระรำชทำนแก่ คณะบุคคลต่ำง ๆ ที่เข้ำเฝ้ำฯ 
ถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิม
พระชนมพรรษำ ณ ศำลำดสุดิำลยั สวนจติรลดำฯ 
พระรำชวงัดสุติ วนัศกุร์ที ่4 ธนัวำคม พ.ศ. 2541 
 “...เศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ 
สองอย่างนี้ จะทําความเจริญให้แก่ประเทศได้ 
แต่ต้องม ีความเพยีร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน 
ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทําโดย
เข้าใจกัน เชื่อว่า ทุกคนจะมีความพอใจได้...”
 ประกอบกับสถำนกำรณ์ป จจุบันที่ 
สังคมไทยประสบปญหำหลำยด้ำน ไม่ว่ำจะเป็น
ปญหำภำวะหนีส้นิครวัเรอืนสงูขึน้ มีกำรแพร่ระบำด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประชำชนโดยตรง ท้ังด้ำน
สุขภำพ ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคมอย่ำงรุนแรง 
รวมถึงพี่น้องประชำชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็น
เกษตรกร กำรน้อมน�ำหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิ
พอเพยีง และทฤษฎใีหม่ มำปรบัใช้ในกำรพฒันำ
คุณภำพชีวิตตนเอง จะช่วยแก้ไขปญหำในระดบั
ครัวเรือนและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในระดับ
ฐำนรำกได้

โคก หนอง นา กรม กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย
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 ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น 

พระรำชด�ำริของพระบำทพระบำทสมเด็จ

พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมพิลอดุลยเดชมหำรำช 

บรมนำถบพิตร ซึ่งพระรำชทำนให้แก่สังคมไทย 

โดยมีหลักคิดอยู ่ที่กำรด�ำรงอยู ่และปฏิบัติตน 

ของประชำชนในทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัครอบครวั 

ชุมชนและรัฐบำล ให้ด�ำเนินไปในทำงสำยกลำง 

โดยเฉพำะกำรพัฒนำเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้ำวทัน 

ต่อโลกยุคโลกำภิวัฒน์ 

 ควำมพอเพยีง หมำยถงึ ควำมพอประมำณ 

ควำมมีเหตุผล รวมถึงควำมจ�ำเป็นท่ีจะต้องมี

ภมูคิุม้กันส�ำหรบัตวัเองทีด่พีอสมควรต่อผลกระทบ

ที่เกิดจำกภำยนอกและภำยใน อีกท้ังต้องอำศัย

ควำมรอบรู ้ควำมรอบคอบ และควำมระมดัระวัง

ในกำรน�ำวิชำกำรต่ำง ๆ มำใช้ ขณะเดียวกัน 

ก็ต้องเสริมสร้ำงพื้นฐำนจิตใจของประชำชน

คนในชำติ ให้มีส�ำนึกในคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์

สุจริต และกำรด�ำเนินชีวิตด ้วยควำมเพียร  

อย่ำงอดทน

 แนวคิด “ทฤษฎีใหม่” เป็นหลักคิด 

และเครือ่งมอืหนึง่ท่ีกรมกำรพฒันำชุมชนน�ำมำใช้

เพื่อให้ประชำชน ได้เรียนรู้ ด้วยหลักกำรพัฒนำ

ตนเอง กำรพึ่งตนเอง กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  

และน�ำไปทดลองปฏิบัติ เนื่องด้วยประชำชน 

ขอ งป ร ะ เ ทศส ่ ว น ใหญ ่ ป ร ะกอบอ ำชี พ

เกษตรกรรม “น�้ำ” จึงมีควำมส�ำคัญและเป็น

ป  จ จัยหลักที่ จะช ่ วยพัฒนำคุณภำพชี วิ ต 

และยกระดับฐำนะของประชำชนได้มั่นคง 

และยั่งยืน กรมกำรพัฒนำชุมชนจึงน�ำแนวทำง

กำรประยกุต์ใช้หลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง

และทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นำ”  

มำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ 

พ่ีน ้องประชำชน เป ็นจุดเ ร่ิมต ้นส�ำคัญใน 

กำรพัฒนำอำชีพ ควำมเป็นอยู ่ และน�ำไปสู่ 

ควำมมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

 “โคก หนอง นา” เป็นกำรประยุกต์ 

หลักทฤษฎีใหม ่ในกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที ่

ให ้ เหมำะสมตำมภูมิสังคมของแต ่ละพื้นที่  

เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ กล่ำวคอื สอดคล้องกบั 

“ภูมิ” หรือ สภำพทำงกำยภำพของพ้ืนที่  

และ “สงัคม” หรอื วถิชีวีติ ค่ำนยิม ควำมหลำกหลำย

ของวัฒนธรรมและประเพณีของคนที่อำศัยอยู ่

ในพื้นที่

 หลกักำรส�ำคัญในกำรท�ำ “โคก หนอง นำ” 

เป ็นกำรจัดกำร พ้ืนที่ ซ่ึ ง เหมำะกับกำรท�ำ 

กำรเกษตรตำมทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักกำร 

ที่ว่ำฝนตกเท่ำไหร่ต้องกักเก็บน�้ำไว้ให้ได้ทั้งหมด 

ไม่ทิ้ง ควบคู่กับหลักทรงงำน คือ ต้องไม่ติดต�ำรำ

ต ้องมีควำมยืดหยุ ่นในกำรท�ำงำน ท�ำตำม 

ภมูสิงัคมและท�ำแบบคนจน (ค่อย ๆ ท�ำตำมก�ำลงั) 

  โคก  ดิน ท่ี ขุดท� ำหนองน�้ ำนั้ น 

ให้น�ำมำท�ำโคก บนโคกปลูก “ป่ำ 3 อย่ำง 

ประโยชน์ 4 อย่ำง” ตำมแนวพระรำชด�ำริ คือ  

ใช้เป็นไม้ใช้สอย เพ่ือสร้ำงบ้ำนเรือน ช่วยสร้ำง

ควำมร่มเยน็ ควำมชุม่ชืน้ในพ้ืนท่ี และควรปลูกป่ำ
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เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ไม้สูง ไม้กลำง ไม้เตี้ย  

ไม้เรี่ยดิน และพืชหัวใต้ดิน เพื่อให้รำกประสำนกนั

หลำยระดบั ต�ำแหน่งของป่ำควรอยูทิ่ศตะวนัตก 

เพื่อช่วยบังแสงอำทิตย์ยำมบ่ำย

  หนองน้ํา ต้องมีขนำดเหมำะสม 

กับพื้นที่ เพื่ อ ให ้มีน�้ ำ เหลือพอในหน ้ำแล ้ ง 

มีควำมต่ำงระดับลึกตื้น เพ่ือปลำ จะได้วำงไข่

บรเิวณตะพกั ควรปลกูหญ้ำแฝกไว้บรเิวณรอบ ๆ  

เพือ่ป้องกนักำรพังทลำยของขอบบ่อ และเพือ่ให้

น�้ำกระจำยไปเต็มพื้นที่ ให้ขุด “คลองไส้ไก่”  

โดยขุดให้คดเค้ียวตำมพื้นท่ี เมื่อน�้ำกระจำย 

เต็มพื้นที่จะสร ้ำงควำมชุ ่มชื้น ลดพลังงำน 

ในกำรรดน�้ำต้นไม้ ในคลองไส้ไก่นั้นท�ำหลุม

ขนมครกและฝำยทดน�้ำได้ด้วย

  นา ยกคันนำให้สูง ควำมกว้ำง 

ตำมควำมเหมำะสม เพือ่ให้นำสำมำรถกกัเก็บน�ำ้

ไว ้ได ้ยำมน�้ำหลำก ปลูกข ้ำวหรือพืชอื่น ๆ  

โดยกำรฟื ้นฟูดินด้วยกำรท�ำเกษตรอินทรีย ์  

คืนชีวิตเล็ก ๆ หรือจุลินทรีย์ คืนแผ่นดิน โดยใช้

พันธุ์พืช พันธุ์ข้ำวที่เหมำะสมกับพื้นที่ บนคันนำ

และโดยรอบพื้นที่ ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงหมู  

เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลำ ท�ำให้พออยู่ พอกิน พอใช้  

พอร่มเย็น

 ในกำรออกแบบพื้นท่ี จ�ำเป็นต้องอำศัย

องค์ควำมรู้ หลกัวชิำกำร ประสบกำรณ์มำปรบัใช้

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูง ประหยัดสุด รวมถึง 

ควำมสวยงำม โดยค�ำนึงถึงดินฟ ้ำอำกำศ  

ทิศทำงลม ว่ำจะให้มีโคกอยู่มุมไหนมีหนองน�้ำ 

บริเวณไหน และท�ำนำตรงจุดไหน ให้สัมพันธ ์

กับกำรไหลเวียนของน�้ ำ ผ ่ำนคลองไส ้ ไก ่  

หลุมขนมครก โดยมีตัวแปรส�ำคัญ ที่ต้องน�ำมำ

พิจำรณำในกำรด�ำเนินกำร คือ ไฟ หมำยถึง 

ทิศทำงของแสง ลม ดิน น�้ำ และที่ส�ำคัญคือ 

“คน” ออกแบบให้เหมำะสมกับควำมต้องกำร 

ฐำนะ และก�ำลังของเจ้ำของที่ดิน และ “คน” 

หรือเจ้ำของที่ดิน ต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมให้มี

ควำมรู้ลึกซึ้งถึงวิธีกำรต่ำง ๆ นอกจำกควำมรู ้

แล้วยงัต้องฝึกเรือ่งควำมเพยีร ควำมเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ 

  “โคก หนอง นา” ต้องปรบัใช้ให้เหมำะสม

กับสภำพพื้นท่ี และลักษณะภูมิประเทศ ทั้งนี้ 

กำรด�ำเนินงำน ที่กรมกำรพัฒนำชุมชนน�ำมำใช้

เป ็น เครื่ องมือในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ประชำชน อำศัยหลักกำร “ฟำร์มตัวอย่ำง” 

ด�ำเนินกำรเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งสร้ำง

อำหำรท่ีปลอดภัย สร้ำงรำยได้และสร้ำงอำชีพ

อย่ำงยั่งยืน ควบคู่ไปกับกำรได้เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ 

โดยมีหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 

พื้นฐำน และเสริมพลังสร ้ำงเครือข่ำยด้วย  

วิถีธรรมดำของชีวิตชนบทของคนไทย คือ 

ประเพณีกำรลงแขก ถูกน�ำกลับมำใช้ด้วยค�ำว่ำ 

“เอามื้อสามัคคี” เพื่อให้ประชำชนพึ่งตนเอง 

และสำมำรถอยู ่อำศัยในบ้ำนเกิดได้อย่ำงมี 

ควำมสุข 

  “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” 

 พฒันำ “คน” พฒันำ “พืน้ที”่ เพือ่กำรเรยีนรู้

หลำยรูปแบบน�ำไปสู ่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  

ที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

  ศนูย์เรยีนรูต้้นแบบ กรมกำรพฒันำ

ชุมชน เร่ิมด�ำเนินงำนตำมแนวทำงดังกล่ำว 

โดยเริ่มจำกกำรพัฒนำศูนย์ศึกษำและพัฒนำ

ชุมชน 11 แห่งเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ เริ่มจำก

กระบวนกำรสร้ำงกำรเรียนรู ้เพื่อให้บุคลำกร 

ของกรมกำรพัฒนำชุมชน ได้รับรู้ เข้ำใจแนวคิด 



วารสารดำารงราชานุภาพ54

กระบวนกำร และขยำยผลไปยังประชำชน  

ในพื้นที่ ซึ่งผลกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ ได้แก่

  1.1 กำรบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมอื

กับหน่วยงำน 7 ภำคี 

  1.2  สร้ำงกำรรับรู้แก่ผู้บริหำรระดับ

กรมฯ และพัฒนำกำรจังหวัด

  1.3  ส ร ้ ำ ง ที ม ขั บ เ ค ลื่ อ น ศู น ย ์ 

กำรเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย บุคลำกรศูนย์ศึกษำ 

และพฒันำชมุชน และเครอืข่ำยกสกิรรมธรรมชำติ 

จ�ำนวน 110 คน

  1.4  ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำร หลกัสตูร 

กำรพฒันำผูน้�ำกสกิรรมสูร่ะบบเศรษฐกจิพอเพยีง 

“ผูน้�ำเศรษฐกจิพอเพียง หัวไวใจสู”้ ณ ศนูย์ศกึษำ

และพฒันำชมุชน ทัง้ 11 แห่ง รวมจ�ำนวน 1,100 คน 

  1.5  ฝึกอบรมหลกัสตูรกำรออกแบบ

เชิงภูมิสังคมไทยเพื่อกำรพึ่งตนเองและรองรับ 

ภยัพบิติั “โคก หนอง นำ โมเดล” จ�ำนวน 250 คน 

  1.6 กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” 

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกระบวนกำรฝึกอบรม 

เพ่ือสร้ำงเครือข่ำย กำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำง 

ผูเ้ข้ำอบรม เกดิกระแสกำรด�ำเนนิงำนกระจำยไป

ในพื้นที่ระดับจังหวัด ดังนี้

    1.6.1  ด�ำเนินกำร 60 ครั้ ง  

ในพื้นที่ 51 จังหวัด จ�ำนวน 7,990 คน

    1.6.2  กิจกรรมที่ด�ำเนินกำร 

เช่น ขดุคลองไส้ไก่ 6,671 เมตร ขดุหลมุขนมครก 

61 หลมุ ขุดร่องแปลงผกั 1 งำน ปลกูป่ำ 5 ระดบั 

1,920 ต้น ห่มดิน 64 ไร่ 3 งำน เป็นต้น

  1.7  กำรพัฒนำปรับปรุงพื้นท่ีศูนย์

ศึกษำและพฒันำชุมชนในรูปแบบ “โคก หนอง นำ” 

และพัฒนำเป็นฐำนกำรเรียนรู้ จ�ำนวน 8 ฐำน

เรียนรู ้ ประกอบด้วย ฐำนเรียนรู้คนรักษ์ป่ำ  

คนรักษ ์น�้ ำ  คนเอำถ ่ำน คนรักษ ์แม ่ธรณี  

คนรักสุขภำพ คนมีน�้ำยำ คนรักษ์แม่โพสพ  

และฐำนเรียนรู้คนพอเพียง

  ขยายผลพฒันาศนูย์เรียนรู้ต้นแบบ 

เพ่ือรองรับกำรฝึกอบรมและพัฒนำคน ยกระดับ

เป็น “ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ” ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

แก่พี่น ้องประชำชนในพื้นที่ โดยด�ำเนินกำร 

ในพ้ืนที่ศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชน 11 แห่ง 

วิทยำลัยกำรพัฒนำชุมชน 1 แห่ง ศูนย์ฝึกอำชีพ

และศูนย์พัฒนำอำชีพของกรมฯ 6 แห่ง และ

ชุมชนต้นแบบในชุมชนอีก 14 แห่ง กระจำย 

ในทุกภำค ซึ่งชุมชนเหล่ำนี้มีควำมหลำกหลำย 

ในบริบทและลักษณะพ้ืนท่ี เช่น ชุมชนท่ีอยู่บน

พ้ืนท่ีสูงในภำคเหนือ เช่น ชุมชนพะกอยวำ 

จังหวัดตำก ชุมชนปิล็อคคี่ จังหวัดกำญจนบุรี  

ซ่ึงปจจุบันศูนย์เรียนรู้ต้นแบบมีศักยภำพรองรับ

กำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรกำรพัฒนำกสิกรรม  

สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงได้ปละ 50,000 คน  

มีวิทยำกรกระบวนกำร วิทยำกรฐำนเรียนรู ้  

ครูพำท�ำ มำกกว่ำ 540 คน และรองรับกำรศกึษำ

เรียนรู้ได้ตลอดทั้งป

  พฒันาผูนํ้าต้นแบบ เป็นกำรพฒันำ

คุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู ่ 

“โคก หนอง นำ โมเดล” โดยกลุ่มเป้ำหมำย 

เป็นผู้น�ำท่ีจะเป็นต้นแบบและเป็นศูนย์เรียนรู ้

กำรพฒันำคณุภำพชวีติตนเอง ในระดบัครวัเรอืน 

จ�ำนวน 1,500 คน ในพ้ืนท่ี 76 จังหวัด และ 

สร้ำงเครือข่ำยผู้น�ำในระดับพื้นที่ด้วยกิจกรรม 

เอำมื้อสำมัคคีโดยมีผู้น�ำต้นแบบเป็นแกนหลัก

ขยำยเครอืข่ำยไปสูผู่น้�ำในชมุชน 1 คน ต่อ 15 คน 

รวมเป็น 22,500 คน และเป็นจุดเร่ิมต้นพ้ืนท่ี

เรียนรู้กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎี
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ใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นำ โมเดล” ระดับ

ครัวเรือน

  โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต ้นแบบ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้กำรน้อมน�ำหลักปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู ่กำรปฏิบัติ 

รปูแบบ โคก หนอง นำ ด้วยกำรพฒันำพืน้ทีเ่รยีนรู้

ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นำ” ตำมหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงระดับต�ำบล  

และระดับครัวเรือน และเพื่อฟื ้นฟูเศรษฐกิจ 

ท้องถิน่และชุมชน ผ่ำนกำรสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ 

ให้แก่เกษตรกร แรงงำนและบัณฑิตจบใหม่  

กลุ่มแรงงำนที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน 

ท่ีได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ในช่วงวิกฤต

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 

2019 (COVID-19)

 กำรน ้อมน�ำเอำแนวคิดและทฤษฎี 

กำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริกว่ำ 40 

ทฤษฎี ที่ทรงพระรำชทำนไว้ให้ในกำรแก้ไข

ปญหำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

มำประยุกต์กับแนวคิดกำรพัฒนำพื้นที่และ  

กำรออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อกำรพึ่งตนเอง

และรองรับภัยพิบัติ ในรูปแบบ “โคก หนอง นำ 

โมเดล” สร้ำงกำรพฒันำคณุภำพชวีติให้เหมำะสม

กับหมู่บ้ำนในภูมิสังคมต่ำง ๆ โดยบูรณำกำร 

กำรท�ำงำนจำกภำคีภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นที ่

เป้ำหมำย 73 จังหวัด 575 อ�ำเภอ 3,246 ต�ำบล 

และ 25,179 ครัวเรือน ประกอบด้วยกิจกรรม 

ที่ด�ำเนินกำร ดังนี้

   4.1 พั ฒน ำคน  ใ ห ้ มี ค ว ำม รู ้ 

ควำมเข้ำใจในหลักกสกิรรมสูร่ะบบเศรษฐกจิพอเพยีง

ด้วยกำรฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะระยะสั้น

กำรพัฒนำกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

รูปแบบ โคก หนอง นำ โมเดล เพื่อให้ประชำชน

มคีวำมรู ้ทศันคต ิ เช่ือมัน่ และมทีกัษะกำรออกแบบ 

บริหำรจัดกำรพ้ืนทีรู่ปแบบ โคก หนอง นำ โมเดล 

จ�ำนวน 35,015 คน

   4.2  สร้ำงพืน้ทีเ่รยีนรูชุ้มชนต้นแบบ 

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต (Community Lab 

Model for quality of life : CLM) ระดับต�ำบล 

และพัฒนำพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบกำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิต (Household Lab Model for 

quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน  

ด ้วยกำรสนับสนุนกำรปรับรูปแปลงพ้ืนท่ี  

(ขุด ปรับแต่งพื้นที่ตำมภูมิสังคม) พัฒนำสภำพ

แวดล้อมตำมแนวทำงกำรกำรบรหิำรจดักำรพืน้ท่ี 

โคก หนอง นำ โมเดล และส่งเสริมกำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิตครัวเรือนต้นแบบโดยยึดหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและกำรผลิต 

ตำมหลกักสกิรรมธรรมชำต ิจ�ำนวน 25,179 แห่ง

   4.3  ส ร ้ ำ งนั กพัฒนำต ้ น แบบ  

ในกำรพฒันำพืน้ทีพ่ฒันำคณุภำพชวิีตประชำชน  

ด้วยกำรสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ ให้แก่เกษตรกร 

บณัฑติจบใหม่ กลุม่แรงงำนทีอ่พยพกลบัท้องถิน่

และชมุชนให้มคีวำมรู ้ทักษะด้ำนกำรพัฒนำพืน้ท่ี

และมีรำยได้ จ�ำนวน 9,188 คน เกิดกำรจ้ำงงำน

มูลค่ำมำกกว่ำ 900 ล้ำนบำท

   4.4  สร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู ้  

สู่กำรพัฒนำพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นำ โมเดล  

ด ้วยวิถีธรรมดำของชีวิตชนบทของคนไทย  

คือ ประเพณกีำรลงแขก ด้วยกจิกรรม “เอำมือ้

สำมัคคี” สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู ้มำกกว่ำ 

500,000 คน 
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   4.5  สร้ำงพลังควำมร่วมมือ ด้วย 

กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือของภำคีกำรพัฒนำ 

ทุกภำคส่วนพัฒนำพื้นท่ีต้นแบบระดับต�ำบล  

จัดสร้ำงฐำนกำรเรยีนรู ้9 ฐำนเรยีนรู ้เพือ่กำรพึง่

ตนเอง ได้แก่ ฐำนกำรเรียนรู้กสิกรรมธรรมชำติ 

ฐำนกำรเรยีนรูค้นหวัเหด็ ฐำนกำรเรยีนรูค้นเอำถ่ำน 

ฐำนกำรเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี ฐำนกำรเรียนรู ้

คนตดิดนิ ฐำนกำรเรยีนรูค้นรกัษ์น�ำ้ ฐำนกำรเรยีนรู้

คนรักษ์แม่โพสพ ฐำนกำรเรียนรู้คนมีไฟ และ 

ฐำนกำรเรียนรู้หัวคันนำทองค�ำ เป็นศูนย์เรียนรู ้

ของชุมชน จ�ำนวน 337 แห่ง ที่พร้อมรองรับ 

กำรเรยีนรูแ้ก่ประชำชน ไม่ต�ำ่กว่ำปละ 500,000 คน 

   4.6  สร ้ ำ งมำตรฐำนกำรผลิ ต  

กำรแปรรูปและกำรตลำดตำมมำตรฐำนอินทรีย์

วิถีไทย มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกกำรพัฒนำพื้นที่

ต้นแบบท้ังระดับครัวเรือน และระดับต�ำบล  

ได้รับกำรพัฒนำทั้งด้ำนผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 

และมำตรฐำนผลติภณัฑ์ รวมถงึช่องทำงกำรตลำด

   4.7  สร ้ำงระบบโปรแกรมและ

ระบบฐำนข้อมูล พัฒนำระบบ Digital รองรับ 

Local Economy เพื่อส�ำรวจ ติดตำม และ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิกำรพัฒนำพ้ืนที่ต ้นแบบ 

กำรคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ 

“โคก หนอง นำ โมเดล”

   4.8  สร้ำงกำรรับรู ้โดยกำรประชำสมัพนัธ์

ผลกำรด�ำเนนิงำนอย่ำงต่อเนือ่งทัง้ก่อนด�ำเนนิกำร 

ระหว่ำงด�ำเนินกำร รวมถึงผลกำรด�ำเนินงำน 

เมือ่เสรจ็สิน้และประเมนิผลโครงกำรให้ประชำชน

ได้รับรู้อย่ำงกว้ำงขวำง

 ในกำรพฒันำตำมกระบวนดงักล่ำวท�ำให้

เกดิกำรพัฒนำคนทีค่ดิพ่ึงตนเอง เกดิกำรบริหำร

จัดกำรพื้นที่ภูมิสั งคม เพิ่มพื้นที่แหล ่งน�้ ำ 

และพื้นที่กักเก็บน�้ำฝน มีกำรฟื้นฟูทรัพยำกรดิน 

ลดกำรชะล้ำงของหน้ำดิน ส่งผลให้ประชำชน
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สำมำรถประกอบอำชีพทำงกำรเกษตรซ่ึงเป็น

อำชพีหลกัของคนไทยส่วนใหญ่ในชนบทได้อย่ำง

เหมำะสมตลอดทั้งป เกิดกำรสร้ำงควำมมั่นคง

ทำงอำหำรให้กับครัวเรือน/ชุมชน เช่น ข้ำว 

สำมำรถเป็นแหล่งอำหำรหลกั เลีย้งดคูนในชมุชน 

และระยะต่อไปเป็นกำรเพิ่มพื้นที่ป่ำปลูกตำม

แนวพระรำชด�ำริ ป่ำ 3 อย่ำง เพื่อประโยชน์  

4 อย่ำง ซึ่งผลผลิตจะสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับ

ครวัเรอืนในอนำคต นอกจำกนี ้เพือ่เสรมิสร้ำงพลงั

กำรพฒันำทีย่ัง่ยนื ได้ส่งเสรมิชมุชนให้รวมตวักนั

จดัตัง้กลุม่เป็นกลุ่มอำชพีเพือ่สร้ำงวสิำหกจิชมุชน 

ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำง

เศรษฐกจิ และส่งเสรมิและสนบัสนนุให้วสิำหกจิ

ชุมชนสำมำรถพัฒนำยกระดับมุ่งไปสู่กำรจัดตั้ง

บริ ษัทวิ สำหกิจ เพื่ อสั งคมในระดับต� ำบล  

เพือ่พฒันำศักยภำพกำรเพิม่ผลผลติต่ำง ๆ  ทีไ่ด้จำก

ในพื้นที่ด�ำเนินกำร เพิ่มมูลค่ำด้วยกำรแปรรูป 

ขยำยตลำดกำรท่องเท่ียวชุมชน กำรท่องเท่ียว 

เชิงเกษตร เช่ือมโยงต่อยอดให้กับวสิำหกจิชมุชน

ในด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวชุมชน กำรเพิ่ม

มูลค่ำผลผลิตและยกระดับเศรษฐกิจฐำนรำก 

ของชุมชน รวมทั้งสร้ำงกำรสื่อสำรสังคมให้เกิด

กระบวนกำรเรียนรู้และกำรมีส่วนร่วมในระดับ

ชุมชน ระดับต�ำบล ระดับอ�ำเภอ ระดับจังหวัด 

ระดับประเทศ รวมถึงระดับนำนำชำติ เรื่อง  

กำรน้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

(Sufficiency Economy Philosophy : SEP) 

ไปสู ่กำรปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตที่เป็นรูปธรรม 

และที่เข้ำถึงได้ทุกระดับ

  โครงการพฒันาหมูบ้่านเศรษฐกิจ

พอเพียง มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมกำรใช ้

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำง

ในกำรพัฒนำหมู ่บ้ำน ให้มีระบบกำรบริหำร

จัดกำรชุมชนแบบบูรณำกำรที่ เข ้มแข็งและ

พัฒนำเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคงด้วยกำรพัฒนำ

กลไกกำรขับเคล่ือนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง  

ในระดับพื้นที่ สร้ำงควำมเข้ำใจแก่ครัวเรือน 

เป้ำหมำยให้ตระหนักในกำรปรับเปลี่ยนกำรใช้

ชีวิตและกำรพัฒนำหมู ่บ ้ำนให ้สอดคล ้อง 

กั บหลั กปรั ชญำของ เ ศ รษฐกิ จพอ เ พี ย ง  

กำรก�ำหนดเป้ำหมำยและแผนกำรพฒันำหมูบ้่ำน 

ในระดับครัวเรือน กลุ ่มอำชีพและชุมชน  

และกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ 

“โคก หนอง นำ โมเดล” ด�ำเนินกำรในพื้นท่ี  

76 จังหวัด 701 อ�ำเภอ 11,414 หมู่บ้ำน 

  ทั้งนี้ จะเกิดพื้นที่ต้นแบบศูนย์เรียนรู้

ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นำ โมเดล” 

ขนำดพื้นที่ 1 ไร่ 8,780 แห่ง และขนำด 3 ไร่ 

2,634 แห่ง ที่เป็นพื้นท่ีที่เอื้อต่อกำรเรียนรู ้

ด้ำนกำรน้อมน�ำหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง

และทฤษฎีใหม่มำใช้ในกำรฟื้นฟูดิน กำรบริหำร

จัดกำรน�้ำ กำรบริหำรจัดกำรป่ำในรูปแบบ  

ป่ำ 3 อย่ำง เพ่ือประโยชน์ 4 อย่ำง รวมถึง 

กำรปลกูพชื 5 ระดบัตำมหลกักสกิรรมธรรมชำติ 

เพื่อควำมมั่นคงด้ำนอำชีพและสิ่งแวดล้อม  

มีกำรบริหำรจัดกำรด้วยเครือข่ำยกำรเรียนรู ้

โดยหลักกำร “แหล่งเรียนรู้ของประชาชน 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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และชุมชน” น�ำมำซึ่งควำมยั่งยืนทั้งด้ำนอำหำร 

และทรพัยำกรธรรมชำติทีส่่งผลต่อกำรพฒันำชวิีต

ของพี่น้องประชำชนอย่ำงยั่งยืนต่อไป

    บทสรุป

 กรมกำรพัฒนำชุมชน มี เป ้ำหมำย 

ให ้ประชำชนทุกครัวเรือนได ้พัฒนำตนเอง  

“บนรากฐาน ของวัฒนธรรมไทยและ 

ภมิูสงัคม” ยดึแนวทำงกำรพฒันำท่ีตัง้บนพืน้ฐำน

ของทำงสำยกลำง และควำมไม ่ประมำท  

ค�ำนึงถึงควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล  

กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ควำมรู้

และคุณธรรม เป็นพื้นฐำนในกำรด�ำรงชีวิต  

อย่ำงมีสติ ปญญำ และควำมเพียร ซึ่งจะน�ำไปสู่ 

”ความสุข”ในกำรด�ำเนินชีวิตอย่ำงแท้จริง  

โดยเน้นกระบวนกำรท�ำงำนอย่ำงมีล�ำดับขั้น 

และให้ควำมส�ำคญักบัภมูสิงัคมของแต่ละท้องถิน่

เพื่อเป้ำหมำยส�ำคัญ คือ “การมีพอกินพอใช้ 

ของประชาชน” คือ กำรสร้ำงควำมสุขและ 

ควำมเข้มแขง็ในระดบัครวัเรอืน และมุง่ให้ชมุชน

มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรตนเองได้ 

ส ำมำรถ เผชิญกั บวิ กฤต  และรั บมื อกั บ 

ควำมเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคตได้อย่ำง

มั่นคงและยั่ งยืน เ พ่ือให ้ เป ็นฐำนที่มั่นคง 

ของประเทศชำติ ซึ่ งสอดคล้องกับภำรกิจ 

ของกรมกำรพัฒนำชุมชน

 ทั้งนี้ ควำมส�ำเร็จจะเกิดขึ้นสู่กำรพัฒนำ

ที่ยั่งยืนได้อย่ำงแท้จริงนั้น ต้องมุ่งเน้นให้เกิด 

กำรท�ำงำนแบบมีส ่วนร่วมของคนในชุมชน 

เป็นส�ำคัญ และกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนของ 

ทุกภำคส่วน  โดยกรมกำรพัฒนำชุมชนได้รับ

ควำมร ่วมมือในกำรขับเคล่ือนภำรกิจจำก 

ภำคเีครือข่ำยกำรพฒันำ ทัง้ภำครฐั ภำควชิำกำร 

ภำคศำสนำ ภำคประชำชน ภำคเอกชน  

ภำคประชำสังคม และภำคสื่อมวลชน นับเป็น

ความร่วมมือการพัฒนาทีย่ั่งยืน โดยร่วมเป็นหุ้นส่วน

และพลังส�ำคัญในกำรพัฒนำพื้นที่ต ้นแบบ 

เพือ่กำรพฒันำคณุภำพชวีติอย่ำงแท้จรงิ ทีม่เีป้ำหมำย

ส�ำคญัร่วมกนั คือ “ประโยชน์สขุของประชาชน 

และประเทศชาติ” เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  

ในอนำคต
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 ในเรื่องร ้าย ๆ ยังมีสิ่งดี ๆ เมื่อมี

สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนำ 2019 เกิดผลกระทบไปท้ังประเทศ 

จ�ำเป็นที่หน่วยงำนภำครัฐต้องหำทำงแก้ไข 

เพรำะรำยได ้ของประชำชนจะลดน ้อยลง 

เศรษฐกิจที่ย�่ ำแย ่น�ำไปสู ่ป ญหำครอบครัว  

ปญหำสังคม ปญหำสุขภำพ อำชญำกรรม  

ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ถึงครำวท่ี

ประเทศได้กูเ้งนิมำเพือ่ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคม 

กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย จึงได้เข้ำมำ

มีส ่วนร ่วมในกำรวำงแผนเสนอโครงกำร 

เพื่อช่วยฟื ้นฟู โดยมุ ่งเป้ำไปท่ีกำรจ้ำงงำน

ประชำชน อย่ำงน้อยเขำเหล่ำนั้นจะมีรำยได้

ประจ�ำ 1 ป และยังเป็นกำรวำงรำกฐำนให้คน 

ในพื้นที่หันมำให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องข้อมูล

ถิ่นฐำนบ้ำนเรือนของตน จัดเก็บข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อกำรวำงแผนพฒันำพืน้ทีเ่ป็นดอกผล

ต่อกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว ภำยในระยะ

เวลำ 1 ปเกิด Best Practiceใน 18 อ�ำเภอต้นแบบ 

โครงการพัฒนาต�าบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) 
ภายใต้แผนงานหรอืโครงการทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(พ.ศ. 2563)

กองวิชาการและแผนงาน  
กรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย

ใครจะเชือ่ว่ำพลงัของบัณฑติน้อย ๆ หรือทีเ่รยีกว่ำ 

“ลกูจ้างเหมาบรกิารตามโครงการพฒันาตําบล

แบบบูรณาการ” ได้สร้ำงชือ่สร้ำงผลงำนกระตุน้

เศรษฐกจิได้อย่ำงกว้ำงขวำง
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และประสำนแผนพัฒนำพื้นที่ในระดับอ�ำเภอ

และต�ำบล พ.ศ. 2562 ได้ก�ำหนดแนวทำง 

กำรบูรณำกำรในกำรจัดท�ำแผนและประสำน

แผนพัฒนำในระดับพ้ืนท่ีหมู่บ้ำน ชุมชน ต�ำบล 

และอ�ำเภอ ให้เกิดควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับ

ทิศทำงกำรพัฒนำในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด 

ภำคและประเทศ จึงท�ำให้อ�ำเภอต้องมีบทบำท

ในแผนพัฒนำพ้ืนทีแ่ต่ละระดับแตกต่ำงกนัออกไป 

เช่น บทบำทผูส้นบัสนนุ ผูน้�ำ ผูจ้ดัท�ำ ผูข้บัเคลือ่น 

ผู้ก�ำกับดูแล และผู้ประสำน เป็นต้น

 ในขณะเดียวกัน กำรจัดท�ำข้อมลูพ้ืนฐำน

เพื่อกำรพัฒนำหมู่บ้ำน/ชุมชน และสนับสนุน 

กำรจัดท�ำและประสำนแผนพัฒนำพืน้ทีใ่นระดบัต่ำง ๆ 

ในลกัษณะแผนเดียว (One Plan) ได้แก่ แผนพฒันำ

หมูบ้่ำน/ชมุชน แผนพัฒนำต�ำบล แผนพัฒนำอ�ำเภอ 

แผนพัฒนำจังหวัด ตลอดจนกำรด�ำเนินกำร 

ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่ำง ๆ ยังไม่ได้ม ี

กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data)  

และจัดเกบ็ข้อมลูจ�ำเป็นทีส่�ำคญัอย่ำงเป็นระบบ 

อีกทั้งยังขำดกำรเชื่อมโยงข้อมูลในระดับพื้นที ่

สู ่หน่วยก�ำหนดนโยบำยในส่วนกลำง จึงอำจ 

ท�ำให้เกิดควำมคลำดเคลื่อน ในกำรตัดสินใจ 

ในระดับนโยบำย

 กำรขับเคล่ือนโครงกำรพัฒนำต�ำบล 

แบบบูรณำกำร (Tambon Smart Team)  

นอกเหนือจำกจะเป็นโครงกำรจ้ำงงำนในระดับ

พ้ืนท่ีต�ำบลแล้ว ยังเป็นกำรจัดเก็บฐำนข้อมูล 

แบบบูรณำกำรในระดับหมู ่บ ้ำน เ พ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภำพส�ำหรับกำรวำงแผนพัฒนำพื้นท่ี 

ในทกุระดับ เพือ่สนบัสนนุกำรด�ำเนนิกำรขบัเคลือ่น

แผนพัฒนำพืน้ท่ีในลกัษณะแผนเดยีว (One plan) 

				หลักการและความจําเป็นของโครงการ

 คณะรัฐมนตรี ได ้มีมติเมื่อวันท่ี 21 

กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เห็นชอบผลกำรพิจำรณำ 

ของคณะกรรมกำรกล่ันกรองกำรใช้จ่ำยเงินกู้  

ในครำวประชมุครัง้ท่ี 11/2563 ท่ีได้มกีำรพจิำรณำ

กลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรเพ่ือขอใช้จ่ำยเงินกู้ 

ภำยใต้แผนงำนหรือโครงกำรท่ีมีวัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบ

จำกกำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 

(พ.ศ. 2563) ตำมบัญชีท้ำยพระรำชก�ำหนดฯ  

ซึง่ได้อนมุตัโิครงการพฒันาตําบลแบบบรูณาการ 

(Tambon Smart Team) ของกรมการปกครอง 

กระทรวงมหำดไทย วงเงนิไม่เกิน 2,701,876,000 บาท 

โดยมวีตัถปุระสงค์ส�ำคญัเพือ่ส่งเสรมิและกระตุน้ 

กำรบริโภคภำคครัวเ รือนโดยกำรจ ้ำงงำน 

ในทุกต�ำบลทั่วประเทศ จ�ำนวน 7,255 ต�ำบล  

ต�ำบลละ 2 คน รวมจ�ำนวน 14,510 อัตรำ  

วฒุกิำรศกึษำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเท่ำ ระยะเวลำ 

12 เดือน ค่ำตอบแทนเดือนละ 15,000 บำท  

เริม่ด�ำเนนิกำรจ้ำงในวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563  

และเป็นกำรจัดเก็บฐำนข้อมูลแบบบูรณำกำร 

ในระดับหมู่บ้ำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพส�ำหรับ

กำรวำงแผนพัฒนำพื้นที่ในทุกระดับ 

 ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 

ในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล 

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ข้อ 4.2 ก�ำหนดให้ภำครัฐบริหำรงำนแบบ

บูรณำกำร โดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำย

และเช่ือมโยงกำรพฒันำในทกุระดบั ทกุประเดน็ 

ทุกภำรกิจ ทุกพื้นที่  ประกอบกับระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว ่ำด ้วยกำรจัดท�ำแผน 
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อีกทั้งกำรวิเครำะห์ข้อมูล และกำรบริหำรข้อมูล 

(Data Analytics) เป็นฐำนข้อมูลพื้นฐำนส�ำคัญ

ในระดับหมู่บ้ำนที่สำมำรถน�ำไปขับเคลื่อนเป็น 

กรอบกำรก�ำหนดโยบำยสำธำรณะของประเทศ 

ช่วยสนับสนุนกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ ใช้เป็นฐำน

ข้อมลูแบบบรูณำกำร (Data Base) ทีม่ปีระสทิธภิำพ

ส�ำหรับกำรวำงแผนพัฒนำพื้นที่ในทุกระดับ 

ได้แก่ แผนพัฒนำหมู่บ้ำน/ชุมชน แผนพัฒนำ

ต�ำบล แผนพัฒนำอ�ำเภอ แผนพัฒนำจังหวัด 

เป็นต้น ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญในกำรแก้ไขปญหำ

ควำมเดือดร้อนของประชำชน และกำรพัฒนำ

พื้นที่ในระยะยำว

	 วัตถุประสงค์

  เพ่ือส่งเสรมิและกระตุน้กำรบรโิภค

ภำคครัวเรือน โดยการจ้างงานในทุกตําบล 

อําเภอท่ัวประเทศ ก่อให้เกิดรำยได้ในระดับ

บุคคล และครัวเรือน จ�ำนวน 14,510 อัตรำ  

ได้กระจำยลงสู่ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่

  เพื่อได้ฐำนข้อมูลแบบบูรณำกำร 

(Data Base) ทีม่ปีระสทิธิภำพส�ำหรบักำรวำงแผน

พัฒนำพื้นที่  ในทุกระดับ เช ่น แผนพัฒนำ

หมู่บ้ำน/ชุมชน แผนพัฒนำต�ำบล แผนพัฒนำ

อ�ำเภอ แผนพัฒนำจังหวัด เป็นต้น ซึ่งเป็นกลไก

ส�ำคัญในกำรแก้ไขปญหำควำมเดือดร้อนของ

ประชำชน และกำรพัฒนำพื้นที่ในระยะยำว  

และเป ็นฐานข ้อมูลกลางที่ เป ิ ด เผยต ่อ

สาธารณชน (Single opened - data system) 

ให้ทกุภาคส่วนของรฐั เอกชน ภาคประชาสงัคมต่าง ๆ  

สามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ร่วมกนัในข้อมลู

ชุดเดียวกัน

  เป็นกำรส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

และการพฒันาพืน้ที ่และเสริมสร้ำงควำมเข้มแขง็

ของภำคประชำชน ท�ำให้กำรแก้ไขปญหำ 

ควำมเดือดร้อนของประชำชนในต�ำบล อ�ำเภอ  

ได้ตรงต่อควำมต้องกำรและมปีระสทิธภิำพมำกขึน้

	แนวทางการดําเนนิงาน และความคบืหน้า
 ของการขบัเคลือ่นโครงการฯ

 กรอบการดําเนินงานในภาพรวม 

ของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ 

(Tambon Smart Team)

 กรมกำรปกครองได ้ก�ำหนดกรอบ 

กำรด�ำเนินงำนของโครงกำรฯ ในภำพรวม ดังนี้ 

  แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  

ในกำรขับเคลื่อนโครงกำรพัฒนำต�ำบลแบบ

บรูณำกำร (Tambon Smart Team) แบ่งออกเป็น 

3 ระยะ ได้แก่

   ระยะที่ 1 กระบวนการคัดเลือก

ลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตําบล

แบบบูรณาการ (Recruitment Process)  

ได ้วำงแนวทำงรำยละเอียด หลักเกณฑ ์ 

กำรด�ำเนินงำน ส�ำหรับกระบวนกำรรับสมัคร 

กระบวนกำรคัดเลือก เพ่ือให้ท่ีท�ำกำรปกครอง

จังหวดั และทีท่�ำกำรปกครองอ�ำเภอ ด�ำเนนิงำน

ภำยใต้แนวทำง และหลักเกณฑ์ของกระบวนกำร

คัดเลือก เป็นไปด้วยขั้นตอนและวิธีกำรเดียวกัน

ทั่ วประ เทศ เป ็นกำรกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ  

และกระตุ ้นกำรบริโภคภำคครัวเรือน โดย 

ก ำ รจ ้ ำ ง ง ำนผู ้ ที่ มี คุณสมบั ติ ต ำม เกณฑ ์ 

ทีก่รมกำรปกครองก�ำหนด ในทกุต�ำบลทัว่ประเทศ 
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จํานวน 7,255 ตําบล ตําบลละ 2 คน  

รวมจํานวนทั้งสิ้น 14,510 คน เป็นระยะเวลำ 

12 เดอืน (ตัง้แต่เดือนตลุำคม พ.ศ. 2563 - กนัยำยน 

พ.ศ. 2564) อำศยักำรด�ำเนนิงำนผ่ำนกลไกโครงสร้ำง 

ในรูปแบบคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรคัดเลือก

ลูกจ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรพัฒนำต�ำบล

แบบบรูณำกำร (Tambon Smart Team) ระดบั

อ�ำเภอเป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนกำรคัดเลือก 

โดยจัดทดสอบควำมรู ้ในภำคควำมสำมำรถ 

และควำมเหมำะสมกบัต�ำแหน่งภำยใต้หลกัเกณฑ์

มำตรฐำนจำกส ่ วนกลำ งและบั นทึ กผล 

กำรทดสอบแบบออนไลน์ผ่ำนระบบ E - report 

(ระบบ Tambon Smart Team Recruitment 

Report) ซึง่เป็นระบบกำรประมวลผลทีส่ำมำรถ

ตรวจสอบได ้ ทั้ งนี้กระบวนกำรคัดเลือกฯ  

ได้ด�ำเนินกำรในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2563

 ระยะที่ 2 การจัดเก็บข้อมูล (Data 

Collection) กำรบูรณำกำรข้อมูลเพื่อพัฒนำ

พื้นที่ตำมโครงกำรพัฒนำต�ำบลแบบบูรณำกำร 

(Tambon Smart Team) เป็นกำรบูรณำกำร

ข้อมูลส�ำคัญเพื่อกำรพัฒนำพื้นที่ในทุกระดับ  

โดยควำมร ่วมมือของหน ่วยงำนในสั งกัด 

กรมกำรปกครอง และส่วนรำชกำรระดับกรม 

รัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงมหำดไทย รวมถึง

ส่วนรำชกำรระดับกระทรวง หน่วยงำนภำคี 

ที่เกี่ยวข้อง ก�ำหนดกรอบกำรจัดเก็บข้อมูล 

ในรูปแบบชุดค�ำถำม ซึ่งลูกจ้ำงเหมำบริกำร 

ตำมโครงกำรพัฒนำต�ำบลแบบบูรณำกำร  

(Tambon Smart Team) ได้ลงพ้ืนที่จัดเก็บ

ข้อมลูในแต่ละเดือน จํานวน 12 ด้าน โดยแหล่ง

ที่มำของข้อมูล ได้ด�ำเนินกำรจัดเก็บมำจำก

หมู่บ ้ำนและชุมชนทั่วประเทศ รวมจ�ำนวน 

80,596 แห่ง ทั้งนี้กระบวนกำรจัดเก็บข้อมูล 

ดงักล่ำวด�ำเนนิกำรในห้วงเดือนตลุำคม พ.ศ. 2563 

- กันยำยน พ.ศ. 2564

 ระยะที่ 3 การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

(Database Utilization) โดยกรมกำรปกครอง

ก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรน�ำข้อมลูไปใช้ประโยชน์ 

ให้มีอําเภอต้นแบบ (Role Model) ตำม

โครงกำรพฒันำต�ำบลแบบบรูณำกำร (Tambon 

Smart Team) จํานวน 18 แห่ง ซึ่งเป็นอ�ำเภอ

ที่สำมำรถน�ำข้อมูลที่ได้จัดเก็บตำมโครงกำร

พัฒนำต�ำบลแบบบูรณำกำร (Tambon Smart 

Team) ไปบูรณำกำรใช้ในกำรพัฒนำพื้นที ่

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพหรือลูกจ้ำงเหมำบริกำร

ตำมโครงกำรพัฒนำต�ำบลแบบบูรณำกำร  

(Tambon Smart Team) มีผลกำรปฏิบัติงำน 

ทีส่ร้ำงประโยชน์แก่พืน้ทีอ่ย่ำงยัง่ยนื โดยผูต้รวจ-

รำชกำรกรมกำรปกครองทุกเขต ด�ำเนินกำร 

คัดเลือกอ�ำเภอต้นแบบ จ�ำนวนเขตละ 1 อ�ำเภอ 

รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 18 อ�ำเภอ 

 นอกจำกนีก้รมกำรปกครองได้จัดท�ำฐำน

ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Database) จากข้อมูล

ทีจ่ดัเก็บได้ในพืน้ท่ี สาํหรับเป็นฐานข้อมลูกลาง

ที่เปิดเผยต่อสาธารณชน (Single Opened - 

data system) และใช้ฐำนข้อมลู ในกำรวำงแผน

พัฒนำพื้นที่ในทุกระดับ ทั้งนี้ กำรน�ำข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ มแีผนกำรด�ำเนนิงำนในห้วงเดือนมนีำคม 

- กันยำยน พ.ศ. 2564

 	การดําเนินการสนับสนุนแผน 

การปฏบิตังิาน (Action Plan) ในการขับเคลือ่น

โครงการพัฒนาตําบลแบบบรูณาการ (Tambon 

Smart Team) 
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  (1)  กำรประชำสมัพนัธ์สร้ำงกำรรบัรู้

โ ค ร ง ก ำ ร พั ฒ น ำ ต� ำ บ ล แ บ บ บู ร ณ ำ ก ำ ร  

(Tambon Smart Team) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ดังนี้ 1) กลไกสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ 

เจ้ำหน้ำทีผู่ป้ระสำนงำน ระหว่ำงกรมกำรปกครอง 

กับที่ท�ำกำรปกครองจังหวัด และที่ท�ำกำร

ปกครองอ�ำเภอ มี 3 ช่องทำง ดังนี้ (1) เว็บไชต์ 

www.dopa.go.th แบนเนอร์“Tambon Smart 

Team” (2) แอปพลิ เคชันไลน ์แบบกลุ ่ม  

ในชือ่ “Dopa Tambon Smart Team” ส�ำหรบั

สอบถำมแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่ และ

แนวทำงกำรบรหิำรงำนบุคคล (3) แอปพลเิคชนัไลน์ 

แบบ Official ในชือ่ “Tambon Smart Team” 

ส�ำหรับสอบถำมปญหำกำรเข้ำใช้งำนระบบ 

Tambon Smart Team 

 2)  ช่องทำงประชำสัมพนัธ์ส�ำหรบัประชำชน

ทั่วไป ส�ำหรับประชำสัมพันธ์กำรปฏิบัติงำนของ

ลูกจ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรพัฒนำต�ำบล

แบบบูรณำกำร (Tambon Smart Team) ทัว่ประเทศ 

รวมถึงแจ้งข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร  

ม ี2 ช่องทำง ดงันี ้(1) Facebook ของโครงกำรฯ 

ในช่ือ“Tambon Smart Team Fanpage”  

(2) นติยสำรเทศำภบิำล

  (2)  กำรเข้ำถงึข้อมลูในระบบแสดงผล 

(Data Visualization) เป็นกำรเข้ำถึงชุดข้อมูล

จำกฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Database)  

ที่ลูกจ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรพัฒนำต�ำบล

แบบบูรณำกำร (Tambon Smart Team)  

ลงพืน้ทีจั่ดเกบ็ข้อมลูตลอดโครงกำรฯ ซึง่ภำคส่วน

ของ รั ฐ  ภำค เอกชน ภำคประชำสั งคม  

และประชำชนทั่วไป สำมำรถเข้ำถึงข ้อมูล 

ผ่ำนระบบแสดงข้อมูลแบบ Dashboard ซึ่งม ี

รูปแบบกำรแสดงผลที่เป็นหมวดหมู่ เข้ำใจง่ำย 

และเป็นปจจุบัน

  (3) กลไกกำรบูรณำกำรจัดกำร 

ฐำนข้อมูล โดยกรมกำรปกครอง ได้แต่งต้ัง 

คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรกำรขับเคลือ่นโครงกำร

พัฒนำต�ำบลแบบบูรณำกำร (Tambon Smart 

Team) ระดับกระทรวงและคณะกรรมกำร

อ�ำนวยกำรด�ำเนินงำนระดับกรม ก�ำหนดกรอบ

กำรจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดท�ำชุดค�ำถำมส�ำหรับ 

ให้ลูกจ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรพัฒนำต�ำบล

แบบบรูณำกำร (Tambon Smart Team) ลงพืน้ที่

จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดท�ำฐำนข้อมูลขนำดใหญ่  

(Big Database) และให้ข้อเสนอแนะในกระบวนกำร

ด�ำเนินงำนตลอดโครงกำรฯ ให้เป็นไปด้วย 

ควำมเรียบร้อย

 การกําหนดแหล่งที่มาของข้อมูล 
          เพื่อการพัฒนาพื้นที่

  กรมกำรปกครองก�ำหนดให้ลูกจ้ำง

เหมำบริกำรตำมโครงกำรพัฒนำต�ำบลแบบ

บูรณำกำร (Tambon Smart Team) ลงพื้นที ่

จัดเก็บข้อมูลในหน่วยการจัดเก็บและวิเคราะห์

ข้อมลู (Unit of Analysis) ระดบัหมูบ้่าน/ชมุชน 

จ�ำนวน 80,596 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย 

75,012 หมู ่บ้ำน 5,584 ชุมชน โดยข้อมูล 

ที่จัดเก็บเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มีความเป็น 

พลวตัในระดบัทีต่ํา่ (Static Data) หรอืมคีวามเปลีย่นแปลง 

ของข้อมูลน้อย เช่น ข้อมูลทำงกำยภำพ ข้อมูล

สถำนที่ส�ำคัญประเภทต่ำง ๆ ข้อมูลระบบ

สำธำรณูปโภค ข้อมูลพ้ืนที่จุดเสี่ยง ภัยพิบัติ 

ทำงธรรมชำติ ข้อมูลประเภทของที่ดิน เป็นต้น 

ซ่ึงเป็นข้อมลูพ้ืนฐำนท่ีสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ 
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ในกำรสนับสนุนกำรจัดท�ำแผนและประสำน 
แผนพัฒนำพื้นที่ในระดับต่ำง ๆ ตั้งแต่ในระดับ
หมู่บ้ำน/ชุมชน ต�ำบลและอ�ำเภอ 
  กรมกำรปกครองได้ก�ำหนดหมวดหมู่
ในกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงชัดเจน โดยกำรจัดเก็บ
ข้อมูลผ่ำนชุดค�ำถำม จ�ำนวน 12 ด้ำน ได้แก่  
   1)  ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนและกำยภำพ 
   2) ด้ำนกำรปกครองและควำมม่ันคง 
   3) ด้ำนสำธำรณภัย 
   4) ด้ำนสำธำรณสุข 
   5) ด้ำนที่ดิน 
   6) ด้ำนกำรผังเมือง 
   7) ด้ำนทรพัยำกรธรรมชำตแิละส่ิงแวดล้อม 
   8) ด้ำนเศรษฐกิจ 
   9) ด้ำนเกษตรกรรม 
   10) ด้ำนอุตสำหกรรม 
   11) ด้ำนกำรบรกิำรและ กำรท่องเท่ียว 
และ 
   12) ด้ำนสังคมและกำรศึกษำ 
  กรมกำรปกครองได้ประชุมปรึกษำ
หำรอืร่วมกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง โดยบรูณำกำร
ก�ำหนดกรอบแนวทำงกำรจัดเก็บข้อมูลเพ่ือ 
กำรพฒันำพ้ืนทีกั่บส่วนรำชกำรระดับกรม หน่วยงำน
รัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงมหำดไทย และ
ควำมร่วมมอืกบัส่วนรำชกำรนอกสงักดักระทรวง
มหำดไทย และภำคประชำสังคมต่ำง ๆ ดังนี้ 
  (1)  กำรประชุมหน่วยงำนภำยใน
ของกรมกำรปกครอง เป็นกำรประชมุเพือ่ก�ำหนด
หวัข้อส�ำหรบักำรจดัเกบ็ข้อมลูส�ำคญัต่ำง ๆ  ในระดบั
หมู ่บ ้ ำน/ ชุมชน เพื่ อน� ำมำใช ้ประโยชน ์
ในกำรพัฒนำงำน และกำรวำงแผนพัฒนำพื้นที่ 
ของอ�ำเภอ ต�ำบล หมูบ้่ำน/ชมุชน จ�ำนวน 1 ครัง้

  (2) กำรประชุมส่วนรำชกำรระดับ
กรม และรัฐวสิำหกจิ ในสังกดักระทรวงมหำดไทย 
ประกอบด้วย 7 กรม และ 6 รัฐวิสำหกิจ  
มีกำรประชุมร่วมกันจ�ำนวน 3 ครั้ง เพื่อก�ำหนด
หัวข้อส�ำหรับกำรจัดเก็บข้อมูลส�ำคัญในระดับ
หมู ่บ ้ำน/ชุมชน ที่อยู ่ ในควำมรับผิดชอบ 
ของแต่ละหน่วยงำน รวมถงึบรูณำกำรและเชือ่มโยง
ฐำนข้อมลูเพ่ือกำรพัฒนำพ้ืนท่ีในควำมรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงำน 
 (3) ควำมร ่วมมือกับส ่วนรำชกำร 
นอกสังกัดกระทรวงมหำดไทย และภำคประชำ-
สงัคมต่ำง ๆ  เพือ่บรูณำกำรจดัท�ำชุดข้อมลูค�ำถำม
และกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลที่จัดเก็บ โดย
หน่วยงำนที่ได้มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับ
กรมกำรปกครอง อำทิ ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
ประสำนขอใช้ข้อมูลด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  
และกำยภำพ เพื่อประกอบกำรจัดท�ำข้อมูล
ส�ำมะโนประชำกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได ้มีกำรประสำน ควำมร ่วมมือในชั้นต ้น  
ขอควำมร่วมมอืลกูจ้ำงเหมำบรกิำรฯ ด�ำเนนิกำร
ส�ำรวจข้อมูลฟำร์มสุกรในพื้นที่ และมูลนิธิ
สำธำรณสขุแห่งชำติ (มสช.) ประสำนขอควำมร่วมมือ
ลูกจ้ำงเหมำบริกำรฯ ส�ำรวจข้อมูลด้ำนสุขภำวะ
ของคนไทย เป็นต้น

 ชุดคําถามข้อมูลเพื่อการพัฒนา
พื้นที่ (ฐานข้อมูลฯ ท่ีมีการจัดเก็บ  
ณ เดือนพฤษภาคม 2564)

  ชุดคําถามที่ 1 ประจ�ำเดือนตุลำคม 
พ.ศ. 2563 : ข้อมลูทีต่ัง้และสภำพทัว่ไปของหมูบ้่ำน
  ชุดคําถามที่  2 ประจ�ำเ ดือน
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 : ข้อมูลสถำนที่รำชกำร 

และสถำนท่ีส�ำคญั ท่ีต้ังอยูภ่ำยในหมูบ้่ำน/ชมุชน
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  ชดุคําถามที ่3 ประจ�ำเดอืนธนัวำคม 

พ.ศ. 2563 : ข้อมลูพืน้ทีเ่สีย่งสำธำรณภยั ภำยใน

หมู ่บ ้ำน/ชุมชน (ในรอบ 20 ป ที่ผ ่ำนมำ  

พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2563)

   ชุดคําถามที่  4 ประจ�ำ เดือน

มกรำคม - กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 : ข้อมูลด้ำน 

กำรบริหำรงำนปกครองและควำมมั่นคงภำยใน

หมู่บ้ำน/ชุมชน

   ชดุคาํถามที ่5 ประจ�ำเดือนมนีำคม 

พ.ศ. 2564 : ข้อมลูด้ำนสำธำรณสขุในหมูบ้่ำน/ชมุชน

   ชุดคําถามที่  6 ประจ�ำ เดือน

เมษำยน พ.ศ. 2564 : ข้อมูลด้ำนท่ีดินและ 

กำรผังเมือง

  ชุดคําถามที่  7 ประจ�ำ เดือน

พฤษภำคม พ.ศ. 2564 : ข้อมลูด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม

 วธิกีาร และขัน้ตอนการจัดเกบ็ข้อมูล
กรมการปกครอง 

 ศูนย์สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำน

ปกครอง ได้จัดท�ำเว็บไซต์โครงกำรพัฒนำต�ำบล

แบบบูรณำกำร (Tambon Smart Team)  

เข้ำถึงได้จำก https://surveytambon.dopa.

go.th/tst/login.php ส�ำหรับเป็น Platform  

ในกำรบันทึกและจัดเก็บข ้อมูลโครงกำรฯ  

โดยปลัดอ�ำเภอผู้ประสำนงำนประจ�ำต�ำบลเป็น 

ผู้ก�ำหนดรหัสเข้ำใช้งำนในระบบให้แก่ลูกจ้ำง- 

เหมำบริกำรฯ เพื่อท�ำกำรบันทึกข้อมูลในระบบ 

โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  ขั้นตอนการจัดเก็บ : ลูกจ ้ำง 

เหมำบริกำรฯ จัดเก็บข้อมูลตำมชุดค�ำถำม 

ที่กรมกำรปกครองก�ำหนด โดยท�ำกำรบันทึก

ข้อมูลในระบบตำม Platform ในเว็บไซต์  

จำกนั้นพิมพ์ข้อมูลออกมำในรูปแบบเอกสำร 

เพื่อให้ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หรือ

ผู้น�ำชุมชน ตรวจสอบและลงลำยมือชื่อรับรอง

ควำมถูกต้องของข้อมูล 

  ขั้นตอนการตรวจสอบ : ลูกจ้ำง 

เหมำบริกำรฯ ตรวจสอบควำมถกูต้องของข้อมลู

ทีไ่ด้บนัทึกในระบบอีกครัง้ หำกพบว่ำข้อมูลไม่ถกูต้อง

ให้ย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลในระบบ และหำก

ข้อมูลถกูต้องให้ท�ำกำรยนืยนัข้อมลูในระบบ และ

ก�ำนนั ผูใ้หญ่บ้ำน ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้ำน หรือผูน้�ำชมุชน 

ตรวจสอบและลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง

ของข้อมูล

  ขั้นตอนการยืนยัน : ปลัดอ�ำเภอ

ผูร้บัผดิชอบประจ�ำต�ำบล ตรวจสอบควำมถกูต้อง

ของข้อมลูในระบบทีล่กูจ้ำงเหมำบรกิำรฯ ได้ยนืยนั

ส่งมำให้ หำกพบว่ำ ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ย้อนกลับ

ไปแก้ไขข้อมลูในระบบ และหำกข้อมลูถกูต้องให้ท�ำ 

กำรยนืยนัข้อมลูในระบบ เมือ่ท�ำกำรยนืยนัข้อมลู

ดงักล่ำวแล้ว จะถอืว่ำเป็นข้อมลูทีถ่กูต้องสมบรูณ์ 

 ทั้งนี้ กรมกำรปกครองได้แจ้งแนวทำง 

ในกำรจดัเกบ็ข้อมลูตำมโครงกำรฯ  ในคูม่อืปฏิบตังิำน 

โครงกำรพฒันำต�ำบลแบบบรูณำกำร (Tambon 

Smart Team) ส�ำหรบัลกูจ้ำงเหมำบรกิำรฯ โดย

กรมกำรปกครองได้เผยแพร่คู ่มือปฏิบัติงำนฯ 

ส�ำหรับดำวน์โหลดทำงเว็บไซต์ของโครงกำรฯ 

รวมทั้งมีหนังสือแจ้งที่ท�ำกำรปกครองจังหวัด 

และที่ท�ำกำรปกครองอ�ำเภอ ศึกษำและปฏิบัติ

ตำมคู่มือปฏิบัติงำนฯ เพื่อให้กำรจัดเก็บข้อมูล

ของลูกจ้ำงเหมำบริกำรฯ ทั่วประเทศ เป็นไปใน

ทิศทำงเดียวกัน
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 ความสอดคล้องระหว่างห้วง 
ระยะเวลาการจัดเกบ็ข้อมลู และปฏทิิน
การจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่

 กรมกำรปกครองได้วำงกรอบกำรจดัเกบ็
ข้อมูลตำมโครงกำรพัฒนำต�ำบลแบบบูรณำกำร 
(Tambon Smart Team) โดยแบ่งเป็น 12 ด้ำน 
ในแต่ละด้ำนจะมีกำรก�ำหนดเป็นชุดค�ำถำม 
จ�ำนวนเฉลี่ยประมำณ 40 - 50 ค�ำถำมต่อเดือน 
ห้วงเวลำกำรจดัเก็บระหว่ำงเดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2563 
- กนัยำยน พ.ศ. 2564 รวมจ�ำนวน 12 เดอืน ทัง้นี้ 
เป็นไปตำมข้อเสนอโครงกำรพัฒนำต�ำบลแบบ
บูรณำกำร (Tambon Smart Team) ที่ได้ผ่ำน
มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่21 กรกฎำคม พ.ศ. 2563
 กำรเชื่อมโยงและกำรใช ้ประโยชน ์
จำกฐำนข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อกระบวนกำรจัดท�ำ
แผนพัฒนำพื้นที่ กรมกำรปกครองมีกำรก�ำหนด
แนวทำงกำรด�ำเนินงำน ดังนี้
  1) กำรใช ้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูล 
เพื่อกำรทบทวนและจัดท�ำแผนพัฒนำพื้นที่  
โดยกำรทบทวน และจัดท�ำแผนพัฒนำพ้ืนท่ี 
ในแต่ละระดับ สำมำรถใช้ประโยชน์จำกฐำน
ข้อมูลได้ ดังนี้
   -  แ ผนพัฒนำหมู ่ บ ้ ำ น / ชุ ม ชน 
สำมำรถใช้ข้อมูลที่จัดเก็บในช่วงเดือนตุลำคม 
- ธันวำคม พ.ศ. 2563 ในกำรจัดท�ำแผนพัฒนำ
หมู ่บ้ำน/ชุมชน ประจ�ำป พ.ศ. 2564 และ 
ใช้ข้อมลูทีจั่ดเกบ็ในช่วงเดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2563 
- กันยำยน พ.ศ. 2564 ในกำรจดัแผนพฒันำหมูบ้่ำน 
/ชุมชน ประจ�ำป พ.ศ. 2565 ได้

   -  แผนพฒันำต�ำบล สำมำรถใช้ข้อมูล
ทีจ่ดัเกบ็ในช่วงเดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2563 – กมุภำพนัธ์ 
2564 ในกำรจัดท�ำแผนพัฒนำต�ำบล ประจ�ำป 
พ.ศ. 2564 และใช ้ข ้อมูลท่ีจัดเก็บในช่วง 
เดือนตุลำคม พ.ศ. 2563 - กันยำยน พ.ศ. 2564 
ในกำรจดัท�ำแผนพฒันำต�ำบล ประจ�ำป พ.ศ. 2565 ได้
  -  แผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สำมำรถใช้ข้อมูลที่จัดเก็บในช่วง
เดือนตุลำคม พ.ศ. 2563 – กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 
ในกำรทบทวนแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ ฉบับทบทวนป พ.ศ. 2564 และ 
ใช้ข้อมลูทีจั่ดเกบ็ในช่วงเดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2563 
- กันยำยน พ.ศ. 2564 ในกำรจัดแผนพัฒนำ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2566 
- 2570) ได้
  -  แผนพฒันำอ�ำเภอ สำมำรถใช้ข้อมลู
ทีจ่ดัเกบ็ในช่วงเดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2563 - เมษำยน 
พ.ศ. 2564 ในกำรทบทวนแผนพัฒนำอ�ำเภอ 5 ป 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนป พ.ศ. 2564 
และใช้ข้อมูลท่ีจดัเก็บในช่วงเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563 
- กันยำยน พ.ศ. 2564 ในกำรจดัแผนพฒันำอ�ำเภอ  
5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งจะต้องด�ำเนินกำร
ให้แล้วเสร็จภำยในป พ.ศ. 2565 ได้
 2) กำรใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูล 
เพ่ือกำรจัดท�ำธนำคำรโครงกำร (Project Bank) 
ในระดบัหมูบ้่ำน ต�ำบล อ�ำเภอ เพือ่รองรับกำรขอรบั
กำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ทั้งภำครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
รวมถึงกำรขับเคล่ือนนโยบำยเฉพำะกิจเร่งด่วน 
ของรัฐบำล
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ผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practices)
จากการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

เรื่องที่ 1 :  การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวของเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มธนาคารเมล็ดข้าว 

      ชุมชนบ้านครึ่งใต้ – ประชาภิวัฒน์ ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

				 หลักการและความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม 

 ประชำกรหมูบ้่ำนครึง่ใต้ - ประชำภิวัฒน์ 

ประกอบอำชีพเกษตรกรชำวนำเป็นส่วนใหญ่ 

และบำงส่วนผลิตข้ำว ที่ได้มำตรฐำนกำรปฏิบัติ

ทำงกำรเกษตรที่ดี  (Good Agricultural  

Practices : GAP) แต่เกษตรกรยงัคงประสบปญหำ

หนี้สินครัวเรือนท่ีเพิ่มขึ้น เนื่องจำกรำคำข้ำว 

ขำดเสถยีรภำพ ขำดสภำพคล่องในกำรซ้ือ - ขำย 

อกีทัง้เกษตรกรยงัจ�ำหน่ำยข้ำวให้กบัโรงสเีอกชน

เท่ำนั้น ท�ำให้จ�ำหน่ำยข้ำวได้ในรำคำที่ต�่ำ 

และเป็นรำคำเดยีวกบัข้ำวทีไ่ม่ได้มำตรฐำน GAP 

ประกอบกบัประสบปญหำภัยแล้งบ้ำง อทุกภยับ้ำง 

แต่เกษตรกรไม่สำมำรถน�ำองค์ควำมรู ้ได้รับ 

จำกกำรอบรมมำปรบัใช้หรอืแก้ปญหำทีเ่กดิขึน้ได้ 

นอกจำกนี้ในด้ำนเทคโนโลยีกำรใช้เคร่ืองจักร 

ที่ไม่ได้มำตรฐำน ท�ำให้ผลผลิตที่ได้หลังจำกผ่ำน

กระบวนกำรสข้ีำวมีปรมิำณลดลง ปญหำกำรขำด

ตลำดรองรับ ท�ำให้เกิดกำรปรับตัวเพ่ือเพ่ิมช่อง

ทำงกำรจ�ำหน่ำยและเพิ่มรำยได้ให้กับเกษตรกร 

โดยหมู่บ้ำนครึ่งใต้และหมู่บ้ำนประชำภิวัฒน์  

ได้เข้ำร่วมโครงกำรเกษตรแปลงใหญ่ภำยใต้ช่ือ

แปลง “แปลงใหญ่ข้าวกลุ่มธนาคารเมล็ดพันธุ์

ข้าวชุมชนบ้านครึ่งใต้ - ประชาภิวัฒน์ อําเภอ

เชียงของ จงัหวัดเชยีงราย” เมือ่เดอืนมถินุำยน 

พ.ศ. 2559 มีสมำชิกท้ังหมด 152 ครัวเรือน  

เป็นเกษตรกร 142 รำย รวม 2,493 ไร่

 ลูกจ้ำงเหมำบรกิำรโครงกำรพัฒนำต�ำบล

แบบบูรณำกำรได้จัดทําแผนธุรกิจเพื่อเพิ่ม 

ช่องทางการจําหน่ายและเพิ่มรายได้ให้กับ

เกษตรกร ด้วย 2 หลักการ 2 แนวคิด ได้แก่ 

  - หลักการที่ 1 ตลาดนําการผลิต คือ 

กำรผลิตข้ำวให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด

โดยสนบัสนนุให้เกษตรกรเช่ือมโยงกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ  

ทั้งภำครัฐ เอกชน และผู้ค้ำ โดยมีตลำดที่ส�ำคัญ 

ได้แก่ 1) ตลำดภำยใน 2) ตลำดออนไลน์ และ  

3) ตลำดต่ำงประเทศ 

 - หลักการที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง 

ประกอบไปด้วย 3 ห่วง 2 เงือ่นไข ได้แก่ ห่วงที ่1 

พอประมำณ ห่วงที่  2 เกษตรกรมีควำมรู ้ 

ด ้ำนกระบวนกำรผลิตข ้ำว และ ห่วงที่  3  

มภีมิูคุม้กนัทีดี่ เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริม

กำรท�ำนำเชิงอุตสำหกรรม (นำแปลงใหญ่) 

ส�ำหรับ 2 เงื่อนไข ประกอบด้วย เงื่อนไขที่ 1 

ควำมรู ้รอบรู ้รอบคอบในเรือ่งทีท่�ำ และเงือ่นไขที ่2 

คณุธรรม ผลติข้ำวด้วยควำมจรงิใจ ซือ่สัตย์ ใส่ใจ

ผู้บริโภค

 -  แนวคิดที่ 1 ประตู 6 บาน เพื่อแก้ไข

ปญหำกำรเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำสู่

ควำมยั่งยืน 

 - แนวคิดที่ 2 เกษตรปลอดภัย GAP 
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	 จุดมุ่งหมาย/เป้าหมาย

  	เพื่อดูแลเกษตรกรแปลงใหญ่ใน

พืน้ที ่4,636 ไร่ ให้สมำชกิในกลุม่มรีำยได้ท่ีมัน่คง 

เป็นชมุชนเข้มแขง็ มกีำรบรหิำรจดักำรทีด่ภีำยในกลุม่ 

และขยำยผลเช่ือมโยงสู่กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่

อ�ำเภอเชียงของ

   เพื่อกำรผลิตข้ำวให้ได้มำตรฐำน

เกษตรปลอดภัย GAP และเป็นศูนย์กลำงเมล็ด

พันธุ์ข้ำว 

   เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน�้ำได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ

	 การดําเนินงานของอําเภอ

   ลูกจ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำร

พัฒนำต�ำบลแบบบูรณำกำร (Tambon Smart 

Team) อ�ำเภอเชยีงของ สนบัสนนุการแปรรปูข้าว

ภายใต้แบรนด์ “ปิฎก 310” ด้านการตลาด

ออนไลน์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมทั้ง 

การทําสื่อประชาสัมพันธ์

   จัดท�ำแผนธุรกิจกลุ ่มวิสาหกิจ

เกษตรแปลงใหญ่ กลุม่ธนำคำรเมลด็ข้ำว ชมุชน

บ้ำนครึ่งใต้ - ประชำภิวัฒน์ เพื่อกำรลงนำม

บันทึกข้อตกลงกำรพัฒนำคุณภำพผลผลิตและ

กำรตลำดข้ำวแบบบูรณำกำร (MOU)

   ร่วมขับเคลื่อนโครงกำรเสริมสร้ำง

ศักยภำพกำรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ำข้ำวของ

เกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มธนำคำรเมล็ดข้ำว ชุมชน

บ้ำนครึ่งใต้ - ประชำภิวัฒน์ และขยำยผลไปสู่ 

กำรได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำ

ปงบประมำณ พ.ศ. 2564 งบกลำง รำยกำรเงิน

ส�ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นของ 

รองนำยกรัฐมนตรี (พลเอกประวติร วงษ์สุวรรณ)

   ต่อยอดชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบ 

ในการผลิตเมลด็พนัธ์ุข้าวสู่กำรขยำยผลในพืน้ทีอ่ืน่ ๆ  

รวมท้ังกำรต่อยอดกำรจ�ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ข้ำว

ภำยใต้แบรนด์ ปิฎก 310

			ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

  	สมำชิกเกษตรแปลงใหญ่กลุ ่ม

ธนำคำรเมลด็ข้ำวชมุชนบ้ำนครึง่ใต้ - ประชำภวิฒัน์ 

ยกระดบัขดีความสามารถให้มทีกัษะในการผลติ

และสร้างมลูค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

ภำยใต้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

   เกิดกำรท�ำการเกษตรปลอดภัย 

เกษตรชีวภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้

องค์กรชาวนาในชุมชน ให้คิดอย่ำงมีวิสัยทัศน์ 

ท�ำอย่ำงเป็นระบบ ให้สำมำรถพัฒนำเศรษฐกิจ

ฐำนรำกได้อย่ำงมัน่คง พ่ึงพำตนเองได้อย่ำงยัง่ยนื

   เกิดกำรพัฒนาธุรกิจแบบครบ

วงจรให้สามารถเป็นต้นแบบ ขยำยผลสู่กลุ่ม

ธุรกิจชุมชนอื่น ๆ กำรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ำข้ำว 

เพื่ อกำรพัฒนำชีวิตควำมเป ็นอยู ่ที่ ดีของ

ประชำชนในพื้นที่ระดับต�ำบลสู ่กำรขยำยผล 

ในระดับอ�ำเภอต่อไป 
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เรื่องที่ 2 :  การพัฒนาการท่องเที่ยว 5 เชียง (5 เชียงน้อย) เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว 

     2 จังหวัดภาคเหนือตอนบน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

      หลักการและความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม 

 แนวทำงกำรพัฒนำของกลุ ่มจังหวัด 

ภำคเหนอืตอนบน 2 (พ.ศ. 2561-2565) (จงัหวดั

เชียงรำย พะเยำ แพร่ น่ำน) มีเป ้ำหมำย 

กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดคือ “ประตูการค้าสากล 

โดดเด่นวฒันธรรมล้านนา สนิค้าเกษตรปลอดภยั 

ประชาชนร่วมใจอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต”ิ 

ซึง่เม่ือกล่ำวถงึวฒันธรรมล้ำนนำทีเ่ป็นกำรเชือ่มโยง

เส้นทำงท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภำคเหนือ

ตอนบน 2 มเีมอืงทีม่คี�ำขึน้ต้นด้วยค�ำว่ำ “เชยีง” 

ได้แก่ จังหวัดเชียงรำย ประกอบด้วย เชียงรำย 

เชียงแสน เชียงของ และจงัหวดัพะเยำ ประกอบด้วย 

เชียงค�ำ และเชียงม่วน ซ่ึงมีความเชื่อมโยงกัน

ของมติทิางสงัคม วฒันธรรมและความเกีย่วโยง

ของเชื้อชาติ ภาษา อาหาร ที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะตวั ดงันัน้ เพือ่ส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วตำมรอย

อำณำจักรล้ำนนำบนเส้นทำงเชื่อมโยงพื้นที่  

2 จังหวัด (เชียงรำย - พะเยำ) ท่ียังคงคุณค่ำ 

ทำงวฒันธรรมวถิชีวีติตำมอตัลกัษณ์ชมุชนพืน้ถิน่ 

จงึด�ำเนนิ “โครงการพฒันาการท่องเทีย่ว 5 เชยีง 

(5 เชียงน้อย) เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว 

2 จังหวดัภาคเหนอืตอนบน 2 (เชยีงราย - พะเยา)” 

						จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย

   เพื่อพัฒนาและนําเสนอศักยภาพ

ของพื้นที่ในเส้นทำงกำรท่องเที่ยว สินค้ำ และ

บริกำร ตำมรอยอำณำจักรล้ำนนำที่ยังคงคุณค่ำ

ทำงวฒันธรรมวถิชีวีติและอตัลกัษณ์ชมุชนท้องถิน่ 

   เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาและ 

ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 

อารยธรรมล้านนา โดยสอดคล้องกับแผน 

กำรพัฒนำกลุ ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 2  

ให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเท่ียว รวมถึง 

กำรบริกำรให้มีมำตรฐำน

   เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

ให้แก่ชุมชน และเกิดกำรกระตุ้นอุตสำหกรรม

กำรท่องเที่ยวในเส้นทำง 5 เชียง (เชียงรำย 

เชียงแสน เชียงของ เชียงค�ำ เชียงม่วน) 

   เพือ่เกดิภำพลกัษณ์ทีด่ด้ีำนกำรส่งเสรมิ

กำรท่องเที่ยวของประเทศ

   เพื่ อ เพิ่ มจ� ำนวนนักท ่อง เที่ ยว 

ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

					 การดําเนินงานของอําเภอ

   ด�ำเนนิกำรส�ำรวจเส้นทำงกำรท่องเทีย่ว 

5 เชียง (5 เชียงน้อย : เชียงรำย เชียงแสน 

เชยีงของ เชยีงค�ำ และเชยีงม่วน) โดยครอบคลุม 

พืน้ที ่2 จงัหวดั เพือ่รวบรวมข้อมลูและจดัท�ำฐำน

ข้อมลูเส้นทำงท่องเท่ียวทัง้ประเภท แหล่งท่องเท่ียว 

สินค้ำทำงกำรท่องเที่ยว กำรบริกำรท่องเท่ียว 

และประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

   พฒันำพืน้ท่ีตำมเส้นทำงกำรท่องเทีย่ว 

โดยกำรสร้างแลนด์มาร์ค (Land Mark) เช่ือมโยง

กบัประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหรือวิถชีีวิตชุมชนท้องถิน่ 

รวมถึงกำรพัฒนำรูปแบบสินค้ำ กำรบริกำร  
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และกิจกรรมท่องเท่ียวในเส้นทำงกำรท่องเที่ยว 

เพื่อเพิ่มมูลค่ำกำรท่องเที่ยว

   ด�ำเนินกำรออกแบบและจัดทํา

โปรแกรมการท่องเที่ยวนําร่องตามเส้นทาง 

ท่องเที่ยว โดยมีโปรแกรมอ�ำนวยควำมสะดวก 

ในกำรเข้ำถึงข้อมูลเพื่อกำรท่องเที่ยว (Web 

service) รวมถึงกำรจัดท�ำคู่มือประชำสัมพันธ์

เ ส ้ นท ำ งท ่ อ ง เ ที่ ย ว และแผนที่ เ ส ้ นทำ ง 

กำรท่องเท่ียว 3 ภำษำ คอื ภำษำไทย จีน และองักฤษ 

ซ่ึงประกอบด้วยข ้อมูลด ้ำนต ่ำง ๆ ได ้แก ่  

ด้ำนกำรท่องเท่ียวบนเส้นทำง เช่น ประเภท 

แหล่งท่องเทีย่ว ประเภทสนิค้ำทำงกำรท่องเท่ียว 

สิง่อ�ำนวยควำมสะดวก ระบบกำรขนส่งท้ังทำงบก 

และทำงอำกำศ ที่พัก ร้ำนอำหำร 

  ด�ำเนินกำรประชาสัมพันธ์ผ่าน 

Website ด ้ำนกำรท่องเที่ยวที่ เป ็นที่รู ้จัก 

และเป็นท่ีนิยมทั่วประเทศ รวมถึงกำรจัดงำน

แถลงข่ำวเพื่อประชำสัมพันธ์โครงกำรให้เกิดผล

เป็นรูปธรรม

  จัดประชุมเพื่อติดตำมประเมินผล

กำรด�ำเนินโครงกำร อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

  ด�ำเนินกำรสรุปผลกำรด�ำเนิน

โครงกำร ปญหำ อุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะ 

เพือ่ให้โครงกำรสำมำรถด�ำเนนิต่อไปได้อย่ำงต่อเนือ่ง

และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

						 ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

   เส ้นทำงกำรท่องเที่ยวตำมรอย

อำณำจักรล้ำนนำท่ียังคงคุณค่ำทำงวัฒนธรรม 

วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ชุมชนท้องถ่ิน ในพ้ืนท่ี  

2 จังหวัด (เชียงรำย - พะเยำ) ซึ่งประกอบด้วย

เมือง 5 เชียง (5 เชียงน้อย : เชียงรำย เชียงแสน 

เชยีงของ เชยีงค�ำ และเชยีงม่วน) ได้รบักำรพฒันำ

ศักยภำพให้เป็นเส้นทำงท่องเที่ยวที่ส�ำคัญเส้น

ทำงหนึ่งของกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 2

   เกิดกำรขับ เคลื่ อนกำรพัฒนำ 

และยกระดับกำรท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 

อำรยธรรมล้ำนนำ รวมถงึกำรบริกำรด้ำนกำรท่องเทีย่ว

ให้มีมำตรฐำน

   สร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวให้แก่

ชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจภำคอุตสำหกรรม

กำรท่องเที่ยวในเส้นทำง 5 เชียง (5 เชียงน้อย : 

เชียงรำย เชียงแสน เชียงของ เชียงค�ำ และ

เชียงม่วน) 

   สร้ำงภำพลักษณ์ทีดี่ด้ำนกำรส่งเสริม

กำรท่องเที่ยวของประเทศ 

   สำมำรถเพิ่มจ�ำนวนนักท่องเที่ยว 

ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ให้เกดิกำรท่องเทีย่ว

ในเส้นทำงวัฒนธรรมล้ำนนำได้อย่ำงต่อเนื่อง
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เรื่องที่ 3 :  การนําร่องการจัดทําแผนที่รูปแบบ Infographic ในพื้นที่ตําบลบ้านทาม 

     อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

						 หลักการและความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม

  ประชำกรส่วนใหญ่ของต�ำบลบ้ำนทำม 

ร้อยละ 80 ประกอบอำชพีเกษตรกรรม เนือ่งจำก

สภำพภูมิศำสตร์ท่ีเหมำะสมกับกำรเพำะปลูก 

เลี้ยงสัตว์ ประมงน�้ำจืด จึงท�ำให้พื้นที่ของต�ำบล

บ้ำนทำมถูกจัดให้อยู่ในพื้นที่สีเขียว ห้ำมสร้ำง

โรงงำนอุตสำหกรรม คนรุ ่นใหม ่ที่ เกิดมำ 

ย้ำยครอบครัวหรือออกไปท�ำงำนในพื้นที่ต่ำง ๆ  

ส่วนผู ้ที่อยู ่ ในชุมชนส่วนใหญ่เป ็นผู ้ สูงอำยุ  

ผู้ที่ไม่ค่อยมีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

ส่งผลให้เกิดปญหำ กำรส่ือสำรท่ีเข้ำใจได้ยำก 

และไม่สำมำรถประชำสมัพนัธ์ให้ข้อมลูแก่บคุคล

ภำยนอก ได้ทรำบสถำนที่ส�ำคัญในชุมชนได ้

อย่ำงชัดเจน 
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  ดังนั้น ลูกจ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำร

พัฒนำต�ำบลแบบบูรณำกำร (Tambon Smart 

Team) จึงเล็งเห็นว่ำควรจัดท�ำแผนที่ชุมชน 

รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ให้แก่ชุมชนนี้  เสนอ

โครงการนําร ่องการจัดทําแผนท่ีรูปแบบ  

Infographic ในพ้ืนที่ตําบลบ้านทาม เพื่อ

เป็นต้นแบบน�ำร่องในกำรจัดทําแผนที่ชุมชน 

รูปแบบอธิบายเชิงสัญลักษณ์ในพื้นที่ตําบล

บ้านทาม เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมระหว่ำง 

ผู ้น� ำหมู ่บ ้ ำนกับลูกจ ้ ำงต� ำบลสมำร ์ททีม 

ของอ�ำเภอศรีมหำโพธิ และเพื่อให้ควำมรู้ และ

สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรจัดท�ำแผนที่อธิบำย 

เชิงสัญลักษณ์ให้แก่บุคลำกร ในชุมชนสำมำรถ 

น�ำไปประยกุต์ใช้ในกำรส่งเสริมด้ำนต่ำง ๆ  ให้เกิด

กำรบูรณำกำรควำมรู้ในชุมชน 

					 จุดมุ่งหมาย/เป้าหมาย

  เพือ่เป็นต้นแบบนําร่องในการจดัทํา

แผนที่ชุมชนรูปแบบอธิบายเชิงสัญลักษณ  ์

ในพื้นที่ต�ำบลบ้ำนทำม 

  เพือ่ส่งเสริมกำรมส่ีวนร่วมในกำรท�ำงำน

ระหว่ำงผู ้น�ำหมู ่บ ้ำน/ชุมชน และที่ท�ำกำร

ปกครองอ�ำเภอ

  เพ่ือให้ควำมรู้ และสร้ำงควำมเข้ำใจ

ในกำรจัดท�ำแผนท่ีอธิบำยเชิงสัญลักษณ์ให้แก่

บุคลำกรในชุมชนสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช ้

ในกำรส่งเสริมด้ำนต่ำง ๆ ให้เกิดกำรบูรณำกำร

ควำมรู้ในชุมชน

							การดําเนินงานของอําเภอ

  ประชุมวำงแผนงำนเพื่อก�ำหนด

กิจกรรมของโครงกำร และขอบข่ำยงำน

  ประชุมวำงแผนงำนเพื่อเสนอ 

รูปแบบ และข้อสรุปของโครงกำร “กำรน�ำร่อง

กำรจัดท�ำแผนที่รูปแบบ Infographic ในพื้นที่

ต�ำบลบ้ำนทำม” 

  เสนอโครงกำรต ่อหัวหน ้ำงำน 

ที่รับผิดชอบ

  แบ่งหน้ำที่ให้ลูกจ้ำงเหมำบริกำร

ตำมโครงกำรพัฒนำต�ำบลแบบบูรณำกำร  

(Tambon Smart Team) โดยแบ่งตำมควำมถนดั

ของแต่ละบุคคล ดังนี้

   4.1  ประสำนงำนระดับหมู ่บ ้ำน 

โดยเป็นผู้ติดต่อผู้ใหญ่บ้ำนหรือบุคคลท่ีให้ข้อมูล

ได้อย่ำงครบถ้วน และชัดเจน

   4.2  ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสอบถำมข้อมูล 

ของแผนที่  พิกัด สถำนที่ส�ำคัญ พร ้อมทั้ง 

วำดแผนที่จ�ำลองมำประกอบในขั้นต่อไป

   4.3 สรุปข้อมูลแผนที่ของแต่ละ

หมู่บ้ำน และสอบถำมปลัดประสำนงำนประจ�ำ

ต�ำบลเพื่อควำมชัดเจน และถูกต้อง

   4.4  จัดท�ำพื้นหลังแผนที่ 
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   4.5  ใส่สัญลักษณ์ (icon) ลงไปใน
พืน้หลัง และก�ำหนดสญัลกัษณ์ให้ตรงกบัสถำนที่
ส�ำคัญ
   4.6  น�ำเอกสำรไปตรวจสอบ โดยให้ 
ปลัดประสำนงำนต�ำบล และผู้ใหญ่บ้ำนแต่ละ
หมู่บ้ำนตรวจสอบควำมถูกต้อง

  4.7 ส่งมอบเอกสำรให้แก่ผู้ใหญ่บ้ำน

แต่ละหมู่เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

					ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

  ใช้แผนที่ชุมชนรูปแบบอธิบำยเชิง

สัญลักษณ์ในพื้นที่ต�ำบลบ้ำนทำมเป็นต้นแบบ

น�ำร่องในกำรจัดท�ำ แผนที่ของต�ำบลอื่น ๆ ใน

อ�ำเภอศรีมหำโพธิ 

  ผู้น�ำหมู่บ้ำนกับที่ท�ำกำรปกครอง

อ�ำเภอศรีมหำโพธิมีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำแผนที่

  สำมำรถใช้แผนท่ีชุมชนรูปแบบ

อธิบำยเชิงสัญลักษณ์ในพ้ืนท่ีต�ำบลบ้ำนทำม 

ประชำสัมพันธ์แก่บุคคลภำยนอกได้

  บุคลำกรในชุมชนมีควำมรู ้ และ

ควำมเข ้ำใจในกำรจัดท�ำแผนที่อธิบำยเชิง

สัญลักษณ์ และสำมำรถน�ำไปประยุกต ์ใช ้

ในกำรส่งเสริมด้ำนต่ำง ๆ ให้เกิดกำรบูรณำกำร

ควำมรู้ในชุมชน



	Strategist Development Program 

และ PWST คือ ?
	 •	 อัจฉริยะบุคคลชื่อก ้องโลกอย่ำง 

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่ำวว่ำ “The only 

source of knowledge is experience.”  

ซึ่งหมำยควำมว่ำ “แหล่งก�ำเนิดของควำมรู ้ 

เพียงแห่งเดียว คือ ประสบกำรณ์” ดังนั้น 

บทควำม “เรื่องเล ่ำประสบกำรณ์เทคนิค 

กำรจัดท�ำแผน” นี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปน

ควำมรู ้ที่ ได ้รับจำกกำรท่ีผู ้ เขียนได้เข ้ำร ่วม

โครงกำรพัฒนำนักยุทธศำสตร์เพื่อกำรปฏิรูป

ประเทศเชงิบรูณำกำร (Strategist Development 

Program) ณ ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 

เป็นระยะเวลำ 1 ป ตัง้แต่วันที ่1 เมษำยน พ.ศ. 2563 

– 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 ซึ่งน่ำจะเป็นประโยชน ์

ต่อนกัวำงแผนยทุธศำสตร์ทัง้หลำยไม่มำกก็น้อย 

	 •	 โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์ 

เพื่อปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist 

Development Program) เป็นโครงกำร 

ที่ส�ำนักงำน ก.พ. จัดท�ำขึ้นตำมแนวทำงทำง 

กำรรกัษำกลุม่ก�ำลงัคนคณุภำพ (Talent Retention) 

เพือ่เปิดโอกำสให้ข้ำรำชกำรทีไ่ด้รบักำรคดัเลอืก

ได้สร้ำงผลงำนในระดับประเทศ ไปพร้อม ๆ  

กับกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ ทักษะ และ 

องค์ควำมรู ้ที่หลำกหลำยซึ่งจะเป็นประโยชน์ 

ต ่อข ้ ำรำชกำรที่ เ ข ้ ำร ่ วมโครงกำร และ 

เป ็นประโยชน์ต่องำนรำชกำรทั้งในส่วนของ 

ส่วนรำชกำรเจ้ำภำพโจทย์ และส่วนรำชกำร 

ต้นสังกัดที่บุคลำกรในสังกัดจะได้รับกำรพัฒนำ

ให้มีประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำยและมีสมรรถนะ 

เพิ่มขึ้น ผ่ำนกลไกการมอบหมายให้เข้าร่วม 

เป็นทีมปฏิบัติงานเรียกว่า Policy Work/

Study Team (PWST) ในโครงการเชงิยทุธศาสตร์/

โครงการสําคัญระดับประเทศที่หน่วยงาน 

เจ้าภาพโจทย์กําหนดขึ้น 

	 •	 การดําเนินงาน “โครงการพัฒนา

นักยุทธศาสตร์เพื่อปฏิรูประเทศเชิงบูรณาการ 

(Strategist Development Program)”  

รอบ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 เมษายน 

พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564)  

มส่ีวนรำชกำรเจ้ำภำพโจทย์เข้ำร่วม จ�ำนวนทัง้สิน้ 

16 หน่วยงำน รวม 16 โจทย์ และมีข้ำรำชกำร 

ที่ได้รับเลือก ให้เข้ำร่วมโครงกำร จ�ำนวน 25 คน 

โดยส�ำนักงำน ก.พ. เป็นหน่วยงำนกลำงใน 

1เดิมต�าแหน่งผู้อ�านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง 

ผู้อ�านวยการกลุ่มงานอ�านวยการ ส�านักงานจังหวัดอุดรธานี

เรือ่งเล่าประสบการณ์เทคนิคการจัดท�าแผน : จากโครงการพฒันานกัยทุธศาสตร์
เพือ่ปฏรูิปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)

ณ ส�านักเลขาธกิารนายกรฐัมนตรี 

วิชา จันทร์กลม1
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กำรประสำนงำนเพื่อให้หน่วยงำนเจ้ำภำพโจทย์

มีหนังสือยืมตัวข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรคัดเลือก 

เพือ่ให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัดมีค�ำสั่งให้ผู้ท่ีได้รับ 

กำรคัดเลือกไปปฏิบัติงำน ณ ส่วนรำชกำร 

เจ้ำภำพโจทย์ เป็นระยะเวลำ 1 ป โดยผู้เข้ำร่วม

โครงกำรจะได้รับสิทธิประโยชน์จำกกำรเข้ำร่วม

โครงกำร ได้แก่ (1) กำรเพิ่มพูนประสบกำรณ์ 

ในงำนทีห่ลำกหลำยตำมมำตรฐำนก�ำหนดต�ำแหน่ง 

ประเภทอ�ำนวยกำร เพื่อใช ้เป ็นคุณสมบัติ

ประกอบกำรพิจำรณำให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่สูงขึ้น 

ในประเภทอ�ำนวยกำรของต้นสังกัดต่อไปใน

อนำคต (2) กำรได้รับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนำ

เฉพำะด้ำน และ (3) โอกำสในกำรพิจำรณำ 

ควำมดีควำมชอบเพิ่มขึ้น (Top - Up) ร้อยละ 1 

และรำงวัลตอบแทนเป็นทีมงำน (**อยู่ระหว่ำง

กำรพิจำรณำ)

 

 •	 ผู้เขยีนได้รับเลือกให้เข้ำร่วมโครงกำร

เพื่อปฏิบัติงำนตำมโจทย์ของสํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี เร่ือง “โครงการพัฒนาระบบ

ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

และข้อสัง่การนายกรฐัมนตร”ี โดย ไปปฏบัิตงิำน 

ณ ส�ำนกัเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตร ีเป็นระยะเวลำ 

1 ป ส�ำหรับเหตุผลที่เลือกปฏิบัติงำนในโจทย ์

ดั งกล ่ำว เนื่ องจำกเห็นว ่ำมีลักษณะงำน 

ที่ เ กี่ ย วข ้ อ งกั บกำรขับ เคลื่ อนกำรแปลง

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนระดับต่ำง ๆ และนโยบำย

รัฐบำลไปสู่กำรปฏิบัติในพื้นที่ และน่ำจะเป็น

ประโยชน์ต่อหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในฐำนะ 

นักวำงแผนยุทธศำสตร์ของส�ำนักงำนปลัด

กระทรวงมหำดไทยเมื่อกลับคืนต ้นสังกัด  

ซึ่งในกำรสมัครเข้ำร ่วมโครงกำร นอกจำก  

จะด� ำ เนินกำรสมัครผ ่ ำนระบบออนไลน ์  
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โดยกรอกข้อมลูเกีย่วกบัคณุสมบัตต่ิำง ๆ  และจดัส่ง

ใบสมัครพร้อมเอกสำร ท่ีเกี่ยวข้องให้ต้นสังกัด

ตำมล�ำดับชั้น เพื่อให้ต้นสังกัดพิจำรณำอนุญำต

ให้เข้ำร่วมโครงกำร หำกได้รับกำรคัดเลือกแล้ว 

ยังต้องน�ำเสนอผลงำนที่ภำคภูมิใจ ซึ่งผู้เขียนได้

น�ำเสนอผลงำนเมือ่คร้ังด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้�ำนวยกำร 

กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำ

จังหวัด ส�ำนักงำนจังหวัดอุดรธำนี เพื่อประกอบ

กำรพจิำรณำคัดเลอืกของคณะกรรมกำรคดัเลอืก 

จ�ำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

 1) โครงกำรเสริมสร้ำงเยำวชนรุ่นใหม่

จงัหวดัอุดรธำนี (UD New Generation) ซึง่เป็น

โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ป 

และยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริม

สร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ให้มีทักษะที่

เหมำะสมในศตวรรษที ่21 ให้แก่เดก็และเยำวชน

ของจังหวัดอุดรธำนี มีทักษะที่พึงประสงค์รวม  

3 ประกำร ได้แก่ (1) ทักษะภำษำ (Language 

Skills) (2) ทักษะด้ำนกำรวำงแผนกำรประกอบ

อำชพี (Career Planning Skills) และ (3) ทักษะ

ชีวิต (Life Skills) 

 2)  โครงกำรจัดงำนมหกรรมผ้ำทอมือ 

อนภุมูภิำคลุม่น�ำ้โขง (GMS Fabric Expo) ซึง่เป็น

โครงกำรเพือ่ขบัเคลือ่นแผนพฒันำภำคตะวนัออก

เฉียงเหนือ และยุทธศำสตร์ส่งเสริมจังหวัด

อุดรธำนีเป็นเมืองไมซ์ หรือ MICE City เพื่อยก

ระดบักำรพฒันำด้ำนอตุสำหกรรมกำรจดัประชมุ

และกำรแสดงสินค้ำตำมแนวทำงเศรษฐกิจ  

เชงิสร้ำงสรรค์ (Creative Economy) ให้จงัหวดั

อุดรธำนีเป็นศูนย์กลำงแฟชั่นและกำรค้ำผ้ำทอ

พืน้เมอืงของอนภุมูภิำคลุม่น�ำ้โขง โดยกำรจดังำน

แสดงสินค้ำผ้ำทอพื้นเมืองดังกล่ำว ได้มีกำรเชิญ

ผู้บริหำรกลุ่มจังหวัด/จังหวัด/เมือง นักวิชำกำร 

นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบกำรจำกทั่วทุกภำค

ของประเทศ รวมท้ังจำกประเทศเพ่ือนบ้ำน 

ในอนุภูมิภำคลุ่มน�้ำโขง ได้แก่ กัมพูชำ จีน ลำว 

และเวียดนำมเข ้ำร ่วมงำนทั้งกำรออกร้ำน  

กำรน�ำศิลปะกำรแสดงท้องถ่ินมำร่วมจัดแสดง  

ในงำนกำรประชุมทำงวิชำกำร กำรจัดกิจกรรม

จบัคูธ่รุกจิ (Business Matching) กำรประกวดต่ำง ๆ  

เพื่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 

ให้แก่ผลติภณัฑ์ผ้ำทอพืน้เมอืงของจังหวดัอดุรธำนี

และของภำคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

 3) กำรจัดท�ำแผนแม่บทเมืองอัจฉริยะ 

(Smart City) จังหวัดอุดรธำนี เพ่ือขับเคล่ือน

แผนยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสงัคม และนโยบำยของรฐับำลทีไ่ด้

แถลงต่อรฐัสภำ เมือ่วนัที ่25 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 

เรื่อง กำรส่งเสริมและเร่งรัดกำรพัฒนำเมือง

อัจฉริยะน่ำอยู่ทั่วประเทศ

 การปฏิบัติงาน (Works) ของทีม 
PWST สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

	 •	 ส�ำหรับกำรปฏิบัติงำนตำมโจทย์ 

“โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบติดตำม

นโยบำย และข้อสั่งกำรนำยกรัฐมนตรี” นั้น 

ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได ้มีค�ำ ส่ัง 

ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ที่ 118/2563  

ลงวันที่ 6 สิงหำคม 2563 แต่งตั้งให้ผู้เขียนเป็น

หวัหน้ำคณะท�ำงำน (Policy Work/Study Team) 

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบติดตำม

นโยบำยรัฐบำลและข้อส่ังกำรนำยกรัฐมนตรี  

ของส�ำนกัเลขำธกิำรนำยกรฐัมนตร ี โดยให้มหีน้ำที่

ส�ำคัญ 2 ประกำร ได้แก่ 
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  (1)  กำรศึกษำ วิเครำะห์ และด�ำเนนิกำร

พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ 

เพื่อกำรติดตำมนโยบำยรัฐบำลและข้อสั่งกำร

นำยกรัฐมนตรี เป็นภำรกิจเกี่ยวกับกำรศึกษำ

สภำพปญหำอปุสรรค (Pain Point) และควำมต้องกำร

ในกำรพัฒนำและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศเพื่อน�ำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำร

ข้อมลูสำรสนเทศงำนตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนตำม

นโยบำยรฐับำลและข้อสัง่กำรนำยกรฐัมนตรใีห้มี

ป ระ สิทธิ ภ ำพ  และประสิ ทธิ ผล เพิ่ ม ข้ึ น  

ซึง่เป็นโครงกำรท่ีส�ำนกัเลขำธกิำรนำยกรฐัมนตรี

ได้รบักำรจดัสรรงบประมำณ ตำมพระรำชบัญญติั

งบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำปงบประมำณ พ.ศ. 2564 

  (2)  ภำรกจิกำรประสำนงำน รวบรวม 

วิ เครำะห ์ และรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน 

ตำมนโยบำยรฐับำลและข้อสัง่กำรนำยกรัฐมนตรี

ที่ได ้รับมอบหมำย เช่น กำรจัดท�ำรำยงำน 

กำรศึกษำและติดตำม เรื่อง “กำรปรับเปลี่ยน 

กำรท�ำงำนแบบ New Normal” ตำมทีน่ำยกรฐัมนตร ี

ได้มีแถลงกำรณ์ผ่ำนโทรทัศน์รวมกำรเฉพำะกิจ 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2563 รวมถึงข้อสั่งกำร 

ที่เกี่ยวข้องกับแถลงกำรณ์ดังกล่ำว 

	 •	 นอกจำกนั้น  ส� ำนัก เลขำธิกำร 

นำยกรฐัมนตรยีงัได้มอบหมำยให้ผูเ้ขยีนช่วยงาน

สํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี 

(Prime Minister’s Delivery Unit : PMDU) 

หรือ สบนร. ด้วยอีกหน้าที่หนึ่ง ซึ่ง สบนร.  

เป ็นหน่วยงำนพิเศษจัดต้ังขึ้นตำมระเบียบ 

ส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยส�ำนักงำนบริหำร

นโยบำยของนำยกรัฐมนตรี  พ.ศ. 2562  

มสี�ำนักงำนอยูท่ีบ้่ำนมนงัคศลิำ ถนนหลำนหลวง 

แขวงสี่แยกมหำนำค เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 

ท�ำหน ้ำ ท่ีสนับสนุนกำรท�ำงำนของรัฐบำล 

ในภำรกิจเชิงยุทธศำสตร์และเชิงบูรณำกำร 

รวบรวมข้อมูล รับฟงข้อคิดเห็น ศึกษำ วิเครำะห์ 

และเสนอแนะแนวทำงหรือมำตรกำรในกำร 

ขบัเคลือ่นนโยบำยของรฐับำลตำมทีน่ำยกรฐัมนตรี

มอบหมำย ตลอดจนสร ้ ำงกำรรับรู ้ และ 

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยส�ำคัญของรัฐบำล  

ซึง่ สบนร. ได้มอบหมำยภำรกจิให้ผูเ้ขยีนด�ำเนนิกำร 

อำท ิกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรแก้ไขปญหำไฟป่ำ

และหมอกควัน ป พ.ศ. 2564 ของภำคเหนือ  

17 จังหวัด กำรเขียนบทควำมประชำสัมพันธ์ 

ผลงำนของรั ฐบำลในส ่ วนที่ เป ็ นภำรกิ จ  

ของกระทรวงมหำดไทยลงในเวบ็ไซต์ของ สบนร. 

กำรจัดท�ำโครงกำรเพื่อผลักดันกำรท�ำงำน 

ในเชิงบูรณำกำร และกำรประชำสัมพันธ์วำระ

แห่งชำติ เร่ือง แนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ

ชวีภำพ เศรษฐกจิหมนุเวียน และเศรษฐกจิสเีขยีว 

(Bio – Circular – Green Economy : BCG 

Model) เป็นต้น

	 •	 ส�ำหรับเรื่ องกำรจัดท�ำรำยงำน 

กำรศึกษำและติดตำม “กำรปรับเปล่ียน 

กำรท�ำงำนแบบ New Normal” เป็นหนึ่งใน

ภำรกจิทีไ่ด้รบัมอบหมำยให้ด�ำเนนิกำร นบัว่ำเป็น

เรือ่งทีม่คีวำมส�ำคญัต่อกำรขับเคลือ่นกำรพัฒนำ

ประเทศ ซึ่งนำยกรัฐมนตรีได้มีแถลงกำรณ์ใน  

3 ประเด็น ได้แก่

  (1) “การผนึกทุกภาคส่วนร ่วม 

วางอนาคตประเทศไทย” รัฐบำลจะดึงทุกภำคส่วน 

และทุกระดับในสังคม เข้ำมำมีส่วนร่วมมำกขึ้น 

มีบทบำทมำกขึ้น ในกำรก�ำหนดอนำคตของ
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ประเทศ โดยที่นำยกรัฐมนตรีจะรับฟงวิสัยทัศน์

จำกภำคส่วนต่ำง ๆ ด้วยตัวเอง 

  (2)  “การประเมินผลงานภาครัฐ 

โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตัวจริง” เปิดโอกำส 

ให้ประชำชน ได้มีบทบำทในกำรประเมินผล  

และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับโครงกำรต่ำง ๆ 

ของภำครัฐ ให้ผู ้บริหำรระดับสูง ในรัฐบำล 

ได้รับทรำบโดยตรงได้ด้วย 

  (3) “การทํางานเชงิรกุ” นำยกรัฐมนตรี

จะมีกำรก�ำหนดนโยบำยส�ำคญัเร่งด่วนท่ีเหมำะสม 

กับสถำนกำรณ์ที่จะสร ้ำงประโยชน์ให ้กับ

ประชำชนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ให้กับกระทรวง

ต่ำง ๆ ด้วย โดยนำยกรัฐมนตรีจะติดตำมก�ำกับ

ดูแลอย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลจริง อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ [1]

	 •	 นำยก รัฐมนตรี ไ ด ้ มี ข ้ อสั่ ง ก ำร 

ในกำรประชุมหัวหน ้ำส ่วนรำชกำรระดับ

กระทรวงหรือเทียบเท่ำ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 

23 กรกฎำคม 2563 เกี่ยวกับกำรปรับปรุง

โครงสร้ำงรำชกำร กำรจัดองค์กร กำรสรรหำ

บุคคลเข้ำเป็นข้ำรำชกำร และเพิ่มประสิทธิภำพ

กำรให้บริกำรประชำชน จ�ำนวน 5 ประกำรด้วย 

ดังนี้ 

  (1) ให ้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

ข ้ ำรำชกำรพลเรื อน (ส� ำนั กงำน ก .พ . )  

และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ

รำชกำร (ส�ำนักงำน ก.พ.ร.) ร่วมกันปรับปรุง

ระบบกำรท�ำงำนใหม่ เช่น โครงสร้ำงรำชกำร 

กำรจัดองค์กร ก�ำลังคนภำครัฐ กำรลดจ�ำนวน

ข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐ โดยน�ำระบบ

ดิจิทัลเข้ำมำใช้ในกำรท�ำงำน เพื่อให้เกิดระบบ

รำชกำรใหม่ที่เหมำะสมกับอนำคตของประเทศ

  (2) ให้ส�ำนักงำน ก.พ.ร. เร่งผลักดัน

ระบบ e-Service ให้เห็นเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรให ้บริกำร และสำมำรถ 

ให้บริกำรประชำชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  (3) ให้มกีำรปรบัปรงุระบบกำรสรรหำ

และคดัเลอืกบคุคลทีม่คีวำมสนใจเข้ำรบัรำชกำร 

โดยให้พิจำรณำแนวทำง วิธีกำร รวมไปถึง 

หลักเกณฑ์ ที่สำมำรถคัดเลือกบุคคลซึ่งมีควำมรู้ 

ควำมสำมำรถ ทักษะ คุณลักษณะที่เหมำะสม 

กบัภำรกจิ และตรงตำมควำมต้องกำรส่วนรำชกำร 

นอกจำกนี้ ให้พิจำรณำขยำยผล กำรบริหำร 

และพัฒนำก�ำลังคนคุณภำพด้วยกำรมอบหมำย 

ให้ปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำรอื่นอีกหน้ำที่หนึ่ง 

(Secondment)

  (4)  ให้ทุกส่วนรำชกำรให้ควำมส�ำคญั

กั บ ก ำ รด� ำ เ นิ น น โ ยบ ำยก ำ รปฏิ บั ติ ง ำ น 

นอกสถำนท่ีต้ังของหน่วยงำน (Work from 

Home) อย่ำงต่อเนื่อง และปรับให้เข้ำกับ 

กำรปฏิบัติงำนภำยใต้ฐำนวิถีชีวิตใหม่ (New 

Normal) ทั้งน้ี ต้องไม่กระทบกับกำรให้บริกำร

ประชำชน และให้ส�ำนกังำน ก.พ. และส�ำนกังำน 

ก.พ.ร. ร่วมกันก�ำหนด แนวทำงกำรปฏิบัติ

รำชกำรใหม่ เช่น กำรก�ำหนดวัน เวลำ และ 

สถำนท่ีปฏิบัติรำชกำร กำรเหลื่อมเวลำปฏิบัติ

รำชกำร กำรนบัจ�ำนวนชัว่โมงกำรปฏิบติัรำชกำร 

เป็นต้น

  (5) ให้ทุกส่วนรำชกำรสนับสนุน 

ให้ก�ำลังคนคุณภำพของรัฐ เช่น กลุ่มนักบริหำร

กำรเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) กลุ่มนักเรียน 

ทุนรัฐบำล กลุ่มผู้น�ำคลื่นลูกใหม่ในรำชกำรไทย 

กลุม่ข้ำรำชกำรผูม้ผีลสมัฤทธิส์งู เข้ำมำมบีทบำท

ในงำนด้ำนกำรปฏริปูของหน่วยงำน เช่น กำรร่วม
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ปฏิบัติงำนในกลุ่มขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ 

ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) ของกระทรวง 

	 •	 จำกกำรเข้ำร ่วมโครงกำรในช่วง

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนำ 2019 (Covid-19) ท�ำให้ผู ้ เขียน 

ได้ตระหนักว่ำ สถานการณ์ในปัจจุบันทําให้ 

การวางแผนยทุธศาสตร์เป็นเรือ่งทียุ่่งยากซบัซ้อน

ยิ่งกว่าในอดีต เป็นสถานการณ์ที่คาดการณ์

ภาพอนาคตได้ยาก มีความไม่แน่นอนสูง  

ซึง่สถานการณ์ดงักล่าว เรยีกว่า VUCA World 

ประกอบด้วย 

  (1) Volatil ity สถำนกำรณ์ที่ม ี

ควำมพลิกผันสูง เช่น รำคำหุ้น รำคำทองค�ำ  

Bitcoin ที่ยำกต่อกำรคำดเดำ

  (2) Uncertainty สถำนกำรณ์ 

ท่ีมีควำมไม่แน่นอน เช่น ธุรกิจท่ีก�ำลังรุ่งโรจน ์

ก็อำจล้มลงในช่วงเวลำอันสั้น กำรระบำด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ยังมี 

ควำมไม่แน่นอนว่ำจะสำมำรถควบคุมปญหำ 

ดังกล่ำวได้เมื่อใด เป็นต้น

  (3) Complexity สถำนกำรณ์ 

ท่ีมีควำมซับซ้อน กำรตัดสินใจต่ำง ๆ มีปจจัย 

เข้ำมำเกี่ยวข้องมำกมำย 

  (4) Ambiguity มีควำมคลุมเครือ 

ไม่มคีวำมชดัเจน เช่น ยงัไม่ชัดเจนว่ำธรุกจิแบบใด

จะประสบผลส�ำเร็จ หรือปิดตัวลงภำยหลัง 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 

เป็นต้น

	 •	 สถำนกำรณ์ VUCA World ก�ำลัง

บอกเรำว่ำ เรำจ�ำเป็นต้องปรับเปลีย่นกำรท�ำงำน 

อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรจัดท�ำรำยงำนกำรศึกษำ

และติดตำม เรื่อง “กำรปรับเปลี่ยนกำรท�ำงำน

แบบ New Normal” ของนำยกรัฐมนตรี พบว่ำ 

กำรปรับเปล่ียนกำรท�ำงำนแบบ New Normal นัน้ 

มิ ใช ่ เ รื่ อ ง ใหม ่  เนื่ อ งจำกค� ำแถลงกำรณ ์ 

และข้อส่ังกำรท่ีเกี่ยวข้องดังท่ีได้กล่ำวแล้ว  

มีควำมสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อน

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ป แผนกำรปฏิรูปประเทศ 

นโยบำยรัฐบำลเร่ืองกำรปฏรูิปกำรบริหำรจัดกำร

ภำครัฐ แนวคิดระบบรำชกำร 4.0 รวมถึง

สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องรัฐบาลแห่งอนาคต 

(Future of Government) ซึง่ปรากฏในรายงาน

ของ World Economic Forum เรือ่ง Future 

of Government – Fast and Curious is a 

short and updated version of the Future 

of Government ที่มีการนําเสนอแนวคิด 

การปรบัเปลีย่นการทาํงานภาครฐัให้ตอบสนอง

ต่อการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 เป็นภาครฐั

ในรปูแบบ FAST Government ประกอบด้วย 

F lat  กำรปฏิบัติ งำนในแนวรำบ, Ag i le  

กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมคล่องตวั, Streamlined 

ปรับกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพสูงสุด  

และ Tech-Enabled น�ำเทคโนโลยีมำใช้ใน 

กำรปฏิบัติงำน[2] 

  ทั้งนี้ แนวคิดของกำรปรับเปลี่ยน 

กำรท�ำงำนสู ่กำรเป ็นภำครัฐแห ่งอนำคต  

ประกอบด้วย[3] 

  (1)  แนวคิดกำรยึดถือประชำชน 

เป็นศูนย์กลำง (Citizen-Centric) 

  (2)  แนวคิดกำรเสริมสร ้ ำงพลั ง 

กำรมีส ่ วนร ่ วมของประชำชน (People  

Engagement and Empowerment) 



วารสารดำารงราชานุภาพ82

  (3)  แ น ว คิ ด ก ำ ร ป ร ะ ยุ ก ต ์ ใ ช ้

เทคโนโลยีดิจิทัลและกำรให้บริกำรทำงออนไลน ์

(Digitalization and E-Services)

  (4) แนวคิดหลักควำมโปร่งใสและ

กำรเปิดกว้ำงในภำครัฐ (Openness and 

Transparency) 

  (5)  แนวคดิสภำพแวดล้อมในกำรเสรมิสร้ำง

พลงัควำมร่วมมือ (Collaborative Environment)

  (6)  แนวคดิกำรบรกิำรสำธำรณะทีม่ี

ประสิทธิภำพ (Public Service Efficiency) 

 แนวคดิทัง้ 6 เรือ่งดงักล่ำว หำกสนใจจะ

ค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติมสำมำรถศึกษำได้จำก

แนวทำงกำรพัฒนำระบบรำชกำร 4.0 ของ

ส�ำนกังำน ก.พ.ร. และจำกแหล่งข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง

ทั่วไป

ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่าง 

แถลงการณ์วิธีการทํางานแบบ New Normal และข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องของนายกรัฐมนตรี  

กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป แผนแม่บทปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล และแนวคิดเชิงวิชาการ

แถลงการณ์/ข้อสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ

แผนปฏิรูป
ประเทศ

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

นโยบายรัฐบาล
ด้านการปฏิรูป 

การบริหารจัดการภาครัฐ

แนวคิดระบบราชการ 
4.0

แนวคิดภาครัฐ 
แห่งอนาคต

กำร

ปรับเปลี่ยน

วิธีกำร

ท�ำงำน

แบบ New 

Normal

ผนึกทุกภำคส่วน 

ร่วมวำงอนำคต

ประเทศไทย

2) ภ ำ ค รั ฐ บ ริ ห ำ ร ง ำ น 

แบบบู รณำกำรโดยมี

ยุทธศำสตร ์ชำติ เป ็น 

เป้ำหมำยและเชื่อมโยง

กำรพัฒนำในทุกระดับ  

ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ 

และทุกพื้นที่

3) ส ่ง เสริมให ้ประชำชน 

และ ทุกภำคส่วนมส่ีวนร่วม

ในกำรพัฒนำประเทศ

5) ส่งเสริมระบบธรรมำภิบำลใน

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

6) พัฒนำกลไกให้ประชำชน 

มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ

บ ริ ก ำ รส ำ ธ ำ รณะและ 

กำรตรวจสอบภำครัฐ

8) กระจำยอ�ำนำจ ควำมรับผิดชอบ 

และเพ่ิมบทบำทกำรปกครอง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และส่งเสริมบทบำทของ

เอกชนและชุมชนในกำรให้

บริกำรสำธำรณะ

 กำรมส่ีวนร่วมของประชำชน 

และภำคส่วนต่ำง ๆ  ในกำรให้

ค�ำปรึกษำ ร่วมตัดสินใจ 

ร่วมตรวจสอบ เพื่อสร้ำง

ควำมรู ้สึกในกำรเป ็น 

ส่วนหนึง่ของกำรด�ำเนนิงำน

ภำครัฐ

2) กำรเสริมพลังกำรมี  

ส่วนร่วมของประชำชน

4) หลักควำมโปร่งใส

และกำรเปิดกว้ำง

ในภำครัฐ

5) ส ภ ำ พ แ ว ด ล้ อ ม 

ในกำรเสริมสร้ำงพลัง

ควำมร่วมมือ

ประเมินผลงำน

ภำครัฐ โดยผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวจริง

ท�ำงำนเชิงรุก 1) ภำครัฐที่ยึดประชำชน

เป็นศนูย์กลำง ตอบสนอง

ควำมต ้ อ งกำร  และ 

ให้บริกำรอย่ำงสะดวก

รวดเร็ว โปร่งใส

	กำรปรบัเปลีย่นวัฒนธรรม

กำรท�ำงำนเชิงรุก และ

ค�ำนงึถงึควำมต้องกำรของ

ประชำชนเป็นหลัก

1) กำรยดึถอืประชำชน

เป็นศูนย์กลำง

6) กำรบรกิำรสำธำรณะ

ที่มีประสิทธิภำพ
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แถลงการณ์/ข้อสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ

แผนปฏิรูป
ประเทศ

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

นโยบายรัฐบาล
ด้านการปฏิรูป 

การบริหารจัดการภาครัฐ

แนวคิดระบบราชการ 
4.0

แนวคิดภาครัฐ 
แห่งอนาคต

ข้อสั่งกำรที่

เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงระบบ 

กำรท�ำงำน

3) ภำครัฐมีขนำดเล็กลง 

เหมำะสมกับภำรกิจ 

4)  ภำครัฐมีควำมทันสมัย

7) กฎหมำยมีควำมสอดคล้อง

เ ห ม ำ ะ ส ม กั บ บ ริ บ ท 

ตำ่ง ๆ  และมีเทำ่ทีจ่�ำเปน็

3)  โครงสร้ำงภำครฐั

กะทัดรัด ปรับตวั

ไ ด ้ เ ร็ ว  แ ล ะ

ร ะ บ บ ง ำ น มี  

ผลสมัฤทธิส์งู

1) พัฒนำโครงสร้ำงและระบบ

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

สมัยใหม่

7) ปรับปรุงระเบียบ กฎหมำย 

เพื่อเอื้อต่อกำรท�ำธุรกิจ 

และกำรใช้ชีวิตประจ�ำวัน

 กำรจัดโครงสร้ำง กำรวำง

ระบบและวิธีกำรท�ำงำนใหม่

 กำรลดข้ อจ� ำกั ดด้ ำน

สถำนที่ท� ำงำนโดยใช้

ระบบดิจิทัล

 ก ำ รขอ รั บบ ริ ก ำ ร ไ ด้

หลำกหลำยช่ อ งทำ ง  

และขอรั บบริ ก ำ ร ไ ด้

ห ล ำ ก ห ล ำ ย บ ริ ก ำ ร  

ณ ช่องทำงเดียว

ด�ำเนินนโยบำย

กำรปฏิบั ติงำน 

นอกสถำนที่ตั้ง

ใ ห้บริ กำรด้ วย

ระบบ e-Service

1) ตอบสนองควำมต้องกำร 

และให้บริกำรอย่ำงสะดวก

รวดเร็ว โปร่งใส

1) บริกำรภำครัฐ

 สะดวก รวดเร็ว 

และตอบโจทย์

ชีวิตประชำชน

2) ระบบข้อมลูภำครฐั

มี ม ำ ต ร ฐ ำ น  

ทันสมัย  และ

เ ชื่ อ ม โ ย ง กั น 

ก ้ ำ ว สู ่ รั ฐบำล

ดิจิทัล

2) ปรบัเปลีย่นกระบวนกำรอนมัุติ 

อนญุำตของทำงรำชกำรทีม่ี

ควำมส�ำคญัต่อกำรประกอบ

ธุรกิจและด�ำเนินชีวิตของ

ประชำชนให้เป็นระบบดิจิทลั

3) พฒันำระบบข้อมลูขนำดใหญ่

ในกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ

 ระบบรำชกำรทีเ่ปิดกวำ้ง

และเช่ือมโยงกับข้อมูล

ระหว่ำงกันโดยสมบูรณ์

ผ่ำนระบบดิจิทัล

 ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร โ ด ย 

ไม่จ�ำกัดเวลำ 

3) ก ำ ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้  

 เทคโนโลยีดิจิทัล 

 และกำรให้บริกำร 

 ทำงออนไลน์

6) กำรบริกำรสำธำรณะ  

 ที่มีประสิทธิภำพ

ปรับปรุงระบบ

ก ำ ร ส ร ร ห ำ 

แ ล ะ คั ด เ ลื อ ก 

ก ำ ร บ ริ ห ำ ร 

และกำรพัฒนำ

ก�ำลังคน

5) บุคลำกรภำครัฐเป็นคนดี

และเกง่ ยดึหลกัคณุธรรม 

จริยธรรม มีจิตส�ำนึก  

มคีวำมสำมำรถสูง มุง่มัน่ 

และเป็นมืออำชีพ

4) ก�ำลังคนภำครัฐ 

มขีนำดท่ีเหมำะสม 

และมีสมรรถนะสงู 

พร้อมขับเคลือ่น

ยุทธศำสตร์ชำติ

 ควำมเช่ียวชำญมำกกว่ำ 

1 ด้ำน

สนับสนุน 

กำรใช้คนเก่ง

5) ระบบบริหำรงำน

บคุคลทีส่ำมำรถ

ดึงดูด สร้ำงและ

รักษำคนดี คนเก่ง

ไว้ในภำครัฐได้
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 สิ่งที่ได้เรียนรู้ (Study)...และแบ่งปัน
เทคนิคที่เป็นประโยชน์กับนักวางแผน
ยุทธศาสตร์
	 	น อ ก จ ำ ก ที่ ม ำ ข อ ง โ ค ร ง ก ำ ร 

และประสบกำรณ์ตำมภำรกิจดังท่ีได้กล่ำวแล้ว 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรียังได้มีการจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วม

โครงการฯ และบุคลากรในสังกัดด้วย เช่น  

กำรอบรมหลักสูตร e-Meeting : ระบบบริหำร

กำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์, กำรอบรมหลักสูตร 

e-Drive : ระบบบรหิำรกำรจดัเกบ็และแชร์ไฟล์, 

กำรเข ้ ำร ่ วมกิจกรรมกำรประชุมสัมมนำ 

และลงพื้นที่ติดตำมข้อสั่งกำรนำยกรัฐมนตรี 

แบบมี ส ่ ว น ร ่ ว ม กั บป ร ะช ำชน ในพื้ น ท่ี ,  

กำร จัดสั มมนำ เกี่ ย ว กับกำรปรับ เปลี่ ยน 

กำรท�ำงำนแบบ New Normal เป ็นต ้น  

ซ่ึงหนึ่งในองค์ความรู้ที่น่าจะเป็นประโยชน์ 

ต ่อนักวางแผนยุทธศาสตร ์ทั้ งหลายคือ  

องค์ความรูเ้รือ่ง “การคดิเชงิกลยุทธ์ (Strategic 

Thinking)[4] 

 คุณลักษณะของนักคิดเชิ งกลยุทธ  ์

ที่พึงจะต้องมี ประกอบด้วย (1) Curiosity  

กำรเป็นผู ้ใฝ่รู ้ (2) Consistency กำรเป็น 

ผู้มีควำมสม�่ำเสมอมีกำรท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง  

ซึ่งผู ้ เขียนขอใช ้ค�ำว ่ำมีควำมมุ ่งมั่น ทุ ่มเท  

“กัดไม่ปล่อย” (3) Agility มีกำรท�ำงำน 

ท่ีคล่องแคล่วว ่องไว (4) Future Focus  

ให้ควำมส�ำคัญกับกำรมองอนำคตในระยะยำว 

(Long Time Thinking) (5) Outward Focus 

ให้ควำมส�ำคัญกับมุมมองจำกภำยในสู่ภำยนอก 

(Inside - Out) และมมุมองจำกภำยนอกสูภ่ำยใน 

(Outside - In) (6) Openness กำรเปิดรบัสิง่ใหม่ 

มีกรอบแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) 

และ (7) Questioning เป็นผู้ท่ีชอบสืบค้นหำ

ข้อมูลข้อเท็จจริง ทั้งนี้ นอกจำกทักษะกำรเป็น

นกัคดิเชงิกลยทุธ์ดงักล่ำวแล้ว ยงัจะต้องมทีกัษะ

ของกำรแปลงยุทธศำสตร ์ ไปสู ่กำรปฏิบั ติ  

(Putting Strategic into Action) ไปพร้อมกัน 

เรยีกว่ำ “นอกจากจะเป็นขุนแผนแล้ว ก็ยงัต้อง

เป็นขุนทําด้วย” เนื่องจำกพบว่ำ บ่อยครั้ง 

แม้แผนยุทธศำสตร์จะถูกวำงไว้เป็นอย่ำงดี  

แต่เนือ่งจำกขำดทกัษะและวธิกีำรเพือ่แปลงแผน

ไปสู่กำรปฏิบัติ จึงท�ำให้ไม่ประสบผลส�ำเร็จ 

ตำมเป้ำหมำย ท�ำให้เสยีทัง้เวลำและงบประมำณ

ในกำรจดัท�ำแผนโดยเปล่ำประโยชน์ จะว่ำไปแล้วก็

เปรียบเสมือนกำรวำงแผนกำรรบท่ีวำงแผนไว้

เป็นอย่ำงดี แต่ขำดเทคนิควิธีกำรในกำรปฏิบัติ

เพ่ือให้กำรรบเป็นไปตำมแผน ท้ำยท่ีสุดกพ่็ำยแพ้

สงครำมอยู ่ดี  กำรเข ้ำร ่วมโครงกำรคร้ังนี้ 

ได ้ รับควำมรู ้มำกมำย จึงขอน�ำเร่ืองทักษะ 

และเทคนิคที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักวางแผน

ยุทธศาสตร์ในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

มำแบ่งปนประสบกำรณ์กัน ดังนี้

 (1)  Understanding คือ ควำมเข้ำใจ

ในคุณลักษณะจุดแข็ง จุดอ ่อนขององค์กร  

มคีวำมเข้ำใจ ในเป้ำหมำยองค์กร ซึง่กำรก�ำหนด

เป้ำหมำยขององค์กรทีดี่ (SMART Goal) จะต้อง

มีควำมชัดเจน (Specific) วัดประเมินได ้  

(Measurable) มีควำมเป็นไปได้ (Achievable) 

มีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 

(Relevant) และมีควำมชัดเจนว่ำจะส�ำเร็จ 

เมื่อใด (Timeliness) 
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 (2)  Anticipate คือ กำรประเมิน 

สภำวะแวดล้อมทำงยทุธศำสตร์ (Environmental 

Scanning) เพ่ือกำรคำดกำรณ์ภำพอนำคต  

ที่มีข ้อมูลและประเมินสถำนกำรณ์แนวโน้ม 

ทีเ่ปลีย่นแปลงไป เช่น ประเดน็เรือ่ง กำรอนรุกัษ์

สิง่แวดล้อมและกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื ประเดน็เรือ่ง 

สุขอนำมัย (Hygiene) ประเด็นเรื่อง กำรไม่มี 

ควำมแตกต่ำงในเรื่องเพศ (Genderless) 

ประเด็นเรื่อง ควำมหลำกหลำยของคุณลักษณะ

บุคคลในคนเดียวกัน(Multiple Identities) 

ประเด็น เรื่ องกำรบริโภคแบบร ่วมมือกัน  

(Collaborative Consumption) ซึง่ประเดน็ต่ำง ๆ  

ดงักล่ำว มีผลต่อรปูแบบแนวคดิในกำรผลติสนิค้ำ

และบริกำรที่เปลี่ยนแปลงไป 

    เทคนิคในกำรประเมินสภำวะ

แวดล้อมภำยนอก (External Environment)  

ที่ได ้รับควำมนิยมเทคนิคหนึ่ง คือ STEEP 

Model ประกอบด้วย Socio - Cultural ประเดน็

ด้ำนสงัคมและวฒันธรรม, Technology ประเด็น

กำรเปลีย่นแปลงทำงด้ำนเทคโนโลย,ี Economic 

ประเด็นทำงด้ำนเศรษฐกิจ, Environment 

ประเด็นด้ำนส่ิงแวดล้อม และ Political & Legal 

ประเด็นด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง นอกจำกนี้  

ยังมีเทคนิคอื่น ๆ ที่นักวำงแผนยุทธศำสตร ์

ควรศึกษำเพิ่มเติม เช่น เทคนิค Strategic  

Foresight เทคนิค Scenario Construction 

Method and Process เป็นต้น เนือ่งจำกเทคนคิ

เหล่ำนีจ้ะช่วยให้นกัวำงแผนยทุธศำสตร์สำมำรถ

ประเมินสภำวะแวดล้อมต่ำง ๆ ทำงยุทธศำสตร์

ได้อย่ำงครอบคลุม

 (3)  Challenge คอื กำรท�ำควำมเข้ำใจ

ถึงสำเหตุของปญหำที่แท้จริง (Root Cause 

Analysis) ซ่ึงเทคนคิท่ีสำมำรถน�ำมำใช้ในกำรคดิ

วิเครำะห์ คือ เทคนิค Fishbone Diagram 

เทคนิคนี้จะช่วยท�ำให้นักวำงแผนยุทธศำสตร์

เข้ำใจสำเหตุของปญหำในเชิงลึกได้เป็นอย่ำงดี
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 (4)  Interpret  คือควำมสำมำรถ 

ในกำรน�ำเสนอ เรียกว่ำ หำกน�ำเสนอดีมีชัย 

ไปกว่ำครึ่ง ซึ่งกำรน�ำเสนอนั้นจะต้องมีกลยุทธ์ 

เทคนิควิธีกำรในกำรน�ำเสนอเพื่อให้ผู ้อนุมัต ิ

แผนยทุธศำสตร์และผูท้ีเ่กีย่วข้องเกดิควำมเข้ำใจ 

และคล้อยตำมกับแผนยุทธศำสตร์ที่จัดท�ำขึ้น 

เทคนิควิธีกำรหนึ่ง คือ “Pyramid Model” 

เป็นกำรน�ำเสนอประเดน็หลกัลงไปหำประเดน็ย่อย

 (5)  Decide คอืควำมสำมำรถในกำรจดั

ล�ำดับควำมส�ำคัญและกำรตัดสินใจซึ่งแนะน�ำ 

ให้ใช้เทคนิค Decision Matrix โดยแบ่งกลุ่ม 

ของกลยทุธ์ และแผนงำนโครงกำรออกเป็น 4 กลุม่ 

ตำมควำมยำกง่ำยของควำมส�ำเร็จ และระดับ

ของผลกระทบของกำรด�ำเนินงำน แล้วตัดสินใจ

เลือกที่จะด�ำเนินกำรในกลยุทธ์และแผนงำน

โครงกำรท่ีมีระดับควำมง่ำยและมีผลกระทบ 

เชิงบวกมำก มำเป ็นกลยุทธ ์และแผนงำน

โครงกำรที่มีควำมส�ำคัญในล�ำดับต้น ๆ 
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 (6)  Align คือควำมสำมำรถในกำรคิด

และวำงกลยทุธ์ แผนงำนโครงกำร กำรลงมอืปฏบิตัิ

ที่ร้อยเรียงเป็นเหตุเป็นผล มีควำมเช่ือมโยงกัน

ตั้งแต่เป้ำหมำยองค์กร พันธกิจ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

แผนงำน/โครงกำรที่จะท�ำให้เป้ำหมำยสูงสุด 

ขององค์กรบรรลุผลส�ำเร็จ

 (7)  Execute  คือควำมสำมำรถ 

ในกำรน�ำแผนไปปฏิบัติ ควรประกอบด้วย

แผนกำรปฏิบัติกำร (Action Plan) แผนรองรับ

อนำคตที่ไม่แน่นอน (ควำมเสี่ยง) ให้สำมำรถ

ด� ำ เนินกำรต ่อ ไปได ้แม ้ เกิ ดสถำนกำรณ ์  

ทีไ่ม่แน่นอนข้ึน (Contingency Plan) โดยกำรจดัท�ำ

แผนปฏบิติักำรต้องมกีำรระบุข้ันตอนกำรด�ำเนนิงำน

ท่ีชัดเจน มีกำรระบุผู้รับผิดชอบอย่ำงครบถ้วน 

ทุกระดับ และมีกำรก�ำหนดระยะเวลำส่งมอบ 

ที่แน่นอนชัดเจนสำมำรถปฏิบัติตำมได้อย่ำง 

ถูกต้อง

 (8)  Learn คือควำมสำมำรถใน 

กำรเรียนรู้ ซึ่งหมำยถึงกำรเรียนรู้จำกกำรน�ำ 

แผนงำนโครงกำรไปสู่กำรปฏิบัติ และกำรให้

ควำมส�ำคัญกับกำรประเมินผล (Evaluation) 

เพื่อทบทวนกำรด�ำเนินงำนและวิเครำะห์สำเหตุ

ของปญหำอปุสรรคต่ำง ๆ  เพ่ือปรับปรุงแผนงำน

โครงกำรในระยะต่อไป 

  นอกจำกกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้

ที่ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได ้พัฒนำ 

ผู ้เข้ำร่วมโครงกำรและบุคลำกรในสังกัดแล้ว 

สํานักงาน ก.พ. ยังได้มีการจัดสรรทุนฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาบุคลากรผู ้ เข ้ าร ่วมโครงการ 

พัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศ

เชิงบูรณาการ (Strategist Development 

Program) คู่ขนานไปด้วย โดยจัดหลักสูตร 

ฝึกอบรมแนวใหม่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ 

YourNextU ซึง่ผูเ้รยีนสำมำรถเข้ำถงึควำมรูด้้วย

เทคนคิทีห่ลำกหลำย เรยีกว่า Blended learning 

ทั้งในรูปแบบกำรเรียนออนไลน์ (Online 

Course) กำรเรียนแบบห้องเรียนเสมือนจริง 

(Virtual Classroom) กำรแลกเปลีย่นควำมเห็น

ระหว่ำงผู ้เข้ำเรียนผ่ำนสื่อออนไลน์ (Social  

Learning) โดยเนือ้หำหลกัสตูรทีท่ำงส�ำนักงำน ก.พ. 

และ YourNextU จัดหลักสูตรให้ผู ้เข้ำร่วม

โครงกำรนักยุทธศำสตร์เพื่อกำรปฏิรูปประเทศ

เชิงบูรณำกำรเข้ำเรียน ประกอบด้วย 2 ชุดวิชำ 

ดังนี ้
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 1.  Fundamental Track หรอืชดุวชิำ

พ้ืนฐำนที่เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนดิจิทัล 

(Digital & Technological Trends) จ�ำนวน 12 

หัวข้อวิชำ ตัวอย่ำงเช่น Tomorrow’s Working 

Method, The Mobile Revolution Digital in 

China : The World’s biggest online market, 

AI and Cognitive Technology, The Future 

World Community ฯลฯ ซึ่งเนื้อหำในชุด 

วิชำต่ำง ๆ จะเกี่ยวข้องกับควำมรู ้พื้นฐำน 

และควำมส�ำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึง

กรณศึีกษำเก่ียวกำรเปล่ียนแปลงด้ำนเทคโนโลยี

ดิจิทัลในระดับนำนำชำติ ซึ่งจะส่งต่อวิถีชีวิต 

และรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรต่ำง ๆ 

อย่ำงไม่สำมำรถหลกีเลีย่ง ซ่ึงถือว่ำมคีวำมส�ำคญั

อย่ำงยิง่ ทีบ่คุลำกรทกุภำคส่วนโดยเฉพำะอย่ำงยิง่

ภำครัฐจะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจตระหนักถึง

ควำมส�ำคัญ เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีกำร

ท�ำงำนให้ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง

 2.  Leadership Tracks หรือชุดวิชำ 

ที่เน้นกำรพัฒนำด้ำนภำวะผู ้น�ำ ซึ่งมีเนื้อหำ

ประกอบด้วย 

  2.1  ภำวะผูน้�ำในกำรขบัเคลือ่นดจิทิลั 

(Leadership to Enable Digital Transformation) 

จ�ำนวน 11 วิชำ อำทิ หัวข้อวิชำ Management 

3.0 : Being an Agile Management, Agility 

in Action, Change Management, New  

Me - New Land ซึ่งเป ็นเนื้อหำเกี่ยวกับ 

กำรปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อสร้ำงภำวะผู ้น�ำ  

ที่เหมำะสมในกำรบริหำรจัดกำร และกำรน�ำพำ

องค์กรให้ก้ำวสู ่องค์กรที่มีขีดควำมสำมำรถ 

ทำงด้ำนเทคโนโลยีที่ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง 

   2.2  กำรวเิครำะห์ข้อมลู (Data - Driven 

Insights for Leaders) จ�ำนวน 8 วิชำ อำทิ 

หวัข้อวชิำ Preparing for tomorrow’s world, 

Big Data, AI and Cognitive Technologies, 

Do Less Get More with Strategic Thinking 

ซึ่งเป็นชุดวิชำเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงควำมรู ้

ควำมเข้ำใจเกี่ยวเทคโนโลยีด้ำนกำรวิเครำะห์

ข้อมลู และกำรน�ำข้อมลูไปใช้ประโยชน์เพือ่สร้ำง

ประสิทธิภำพและขีดสมรรถนะท่ีเหมำะสม 

ในยุคดิจิทัล 

  2.3 กำรประสำนประโยชน์ร่วมกัน 

(Partnering for Success) จ�ำนวน 9 วิชำ อำทิ 

หัวข้อวิชำ The Collaborative Economy, 

Innovate with Startups, Negotiating for 

result, The future world community,  

Innovation and disruption community  

ซึ่งเป็นเนื้อหำเก่ียวกับควำมส�ำคัญและกำรสร้ำง

ควำมร่วมมอืเพือ่สร้ำงควำมส�ำเร็จร่วมกนั ซึง่ ค�ำว่ำ 

“Collaboration” หรอื “กำรสร้ำงควำมร่วมมอื” 

เป็นหัวใจส�ำคัญของควำมส�ำเร็จของกำรท�ำงำน 

 ทั้งนี้ ผู้เรียนสำมำรถเลือกเรียนในวิชำ/

หัวข ้ออื่นที่มีอยู ่ ในแพลตฟอร์มและเปิดให ้

ลงทะเบยีนนอกจำกชดุวชิำทีก่�ำหนดในหลกัสตูร

ได้ตำมควำมสนใจ โดยสำมำรถบริหำรจัดกำร

ตำรำงกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตำมควำมสะดวก 

อย ่ำงไม ่มีข ้อจ�ำกัดด ้ำนเวลำและสถำนท่ี  

(Any Time Any Where) ภำยในเง่ือนไข 

กรอบระยะเวลำ 1 ป  นับแต ่วันที่ผู ้ เรียน 

ได้ลงทะเบียนเข้ำสู ่ระบบของ YourNextU  

ซ่ึงนับว่ำเป็นประโยชน์ในกำรน�ำไปปรับเปล่ียน

กำรท�ำงำนแบบ New Normal และใช้เป็น

แนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรในสังกัดต่อไป
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 แสดงความขอบคุณ...ร่วมด้วยช่วย
ประชาสัมพันธ์
	 •	 กำรที่ผู ้ เขียนได้มีโอกำสเข้ำร ่วม

ปฏิบัติงำนภำยใต้โจทย์ “โครงกำรพัฒนำระบบ

ติดตำมกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล 

และข้อสัง่กำรนำยกรฐัมนตร”ี ณ ส�ำนกัเลขำธกิำร

นำยกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นควำมร่วมมือกันระหว่ำง

ส�ำนกังำน ก.พ. และส�ำนกัเลขำธกิำรนำยกรฐัมนตรี 

ถือเป็นโอกำสที่ดี เนื่องจำกท�ำให้ได้เรียนรู ้ 

เทคนคิ วธิกีำรเพือ่น�ำไปปรับใช้สูก่ำรท�ำงำนแบบ 

New Normal โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งองค์ควำมรู ้

ที่ เ กี่ ยวกับกำรน� ำ เทคโนโลยีดิ จิทั ลมำใช ้ 

ในกำรท�ำงำน กำรวำงแผน และกำรติดตำมงำน 

เช ่น กำรใช ้โปรแกรม Microsoft Team  

กำรจัดกำรฐำนข ้อมูลและจัด เก็บข ้อมูล 

ด้วยเทคโนโลยี Cloud กำรบริหำรจัดกำร 

และกำรประยุกต์ใช้ระบบกำรประชุมทำงไกล

ด้วยแพลตฟอร์มของ Zoom และ Webex 

เป็นต้น ดังนั้น จึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยท่ีได้ให้

โอกาสในการพฒันาตนเองพร้อมกับได้มโีอกาส

สร้างผลงานที่มีความสําคัญในระดับประเทศ 

ขอบคุณสํานักงาน ก.พ. ในฐานะหน่วยงาน 

รั บผิ ดชอบโครงการ  และขอขอบคุณ  

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะ 

หน่วยงานเจ้าภาพโจทย์ที่ได้ให้การสนับสนุน

การปฏิบัติงาน รวมทั้งมอบหมายงานที่มี 

ความสําคัญ

	 •	 อนึ่ง ส�ำหรับข ้ำรำชกำรที่สนใจ 

เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถสอบถำมรำยละเอียด

หรือค้นหำข้อมูลเพิ่มเติมจากสํานักงาน ก.พ. 

โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 6817 ต่อ 6817 

หรือเว็บไซต์สํานักงาน ก.พ. www.ocsc.go.

th/pwst 
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 หำกท�ำแผนแล้วไม ่รู ้แหล ่งของเงิน  

ก็เปรียบเสมือนมีเบ็ดพร้อม เรือพร้อม แต่ไม่รู้ว่ำ

แหล่งน�ำ้ทีป่ลำอำศยันัน้ อยูท่ีไ่หน อย่ำ ! ท�ำแต่แผน 

ที่ สวยหรู โดยไม ่รู ้ ว ่ ำจะเสำะแสวงหำเงิน 

ท�ำแผนจำกที่ใด นักวำงแผนที่ดีจึงควรรู้ช่องทำง

งบประมำณให้กว้ำงขวำง ออกแบบกิจกรรม/

แผนงำน/โครงกำร ให้ตรงกับวัตถุประสงค ์

ของแหล ่ ง เงินงบประมำณ กำรค� ำนึ งถึ ง 

ควำมพร้อมของโครงกำร ควำมคุ ้มค่ำของ

โครงกำร จะแสดงถึงควำมส�ำคัญว่ำท�ำไมจึงต้อง

ท�ำโครงกำร และเมือ่ได้รบัอนมุตังิบประมำณแล้ว

นักวำงแผนจะเข้ำสู่โหมดกำรบริหำรโดยติดตำม

ผลควำมคืบหน้ำทั้งผลงำน และผลกำรเบิกจ่ำย

งบประมำณ เร่งหำปญหำอุปสรรคว่ำเหตุใด

โครงกำรไม่ก้ำวหน้ำ หรือเบิกจ่ำยงบประมำณ  

ได้ล่ำช้ำ เพื่อน�ำไปแก้ไขโดยเร็ว 

งบประมาณรายจ่ายประจําป ช่องทางหลัก

ของนักวางแผน

 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

พุทธศักรำช 2560 ก�ำหนดไว้ชัดเจนเกี่ยวกับ 

กำรจ่ำยเงินแผ่นดิน หรืองบประมำณรำยจ่ำย

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การบริหารงบประมาณ
และการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 

ของหน่วยรับงบประมาณ

จริยา ชุมพงษ์1

1ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน ส�านักนโยบายและแผน ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประจ�ำป ตำมนยั “มำตรำ 140 กำรจ่ำยเงนิแผ่นดนิ 

จะกระท�ำได้เฉพำะที่ได้อนุญำตไว้ในกฎหมำย 

ว่ำด้วยงบประมำณรำยจ่ำย กฎหมำยว่ำด้วย 

วิธีกำรงบประมำณ หรือกฎหมำยเกี่ยวด้วย 

กำรโอนงบประมำณ กฎหมำยว่ำด้วยเงินคงคลัง 

หรือกฎหมำยว่ำด้วยวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ 

เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็นรีบด่วน จะจ่ำยไปก่อนก็ได ้

แต ่ต ้องเป ็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร 

ที่กฎหมำยบัญญัติ ในกรณีเช ่นว ่ำนี้ต ้องต้ัง 

งบประมำณรำยจ่ำยชดใช้ในพระรำชบัญญัติ 

โอนงบประมำณรำยจ่ำยหรือพระรำชบัญญัติ 

งบประมำณ รำยจ่ำยเพ่ิมเติม หรือพระรำชบญัญติั

งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปงบประมำณถัดไป” 

ประกอบกับพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ 

พ.ศ. 2561 ตำมมำตรำ 6 และมำตรำ 7 ก�ำหนดให้ 

กำรจัดท�ำงบประมำณ กำรบริหำรงบประมำณ

รำยจ่ำย กำรควบคมุงบประมำณ และกำรประเมนิผล

และกำรรำยงำน ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย และ 

ให ้หน ่วยรับงบประมาณใช ้จ ่ายงบประมาณ 

ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายอย่าง

เคร่งครัด	โดยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 
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เป็นส�าคญั โดยให้ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ 

มี หน ้ ำที่ แ ละอ� ำน ำจ เกี่ ย วกั บก ำ รจั ดท� ำ 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปของหน่วยงำนภำครัฐ 

และก�ำหนดให้ “หน่วยรบังบประมำณ” หมำยควำมว่ำ 

หน่วยงำนของรัฐท่ีขอรับหรือได ้รับจัดสรร 

งบประมำณรำยจ่ำย โดย “หน่วยงำนของรัฐ” 

หมำยควำมว่ำ (1) ส่วนรำชกำร ... ซ่ึง “ส่วนรำชกำร” 

หมำยควำมว่ำ กระทรวง ทบวง กรม หรือ 

ส่วนรำชกำรทีเ่รยีกช่ืออย่ำงอืน่ และมีฐำนะเป็นกรม

และให้หมำยควำมรวมถงึจงัหวดัและกลุม่จังหวดั

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร 

แผ่นดินด้วย

    วงรอบของงบประมาณแต่ละป

 จะเห็นได้ว่ำในกำรบริหำรงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ�ำปของหน่วยงำนภำครัฐในฐำนะ

หน่วยรบังบประมำณ ตัง้แต่กำรขอรบักำรจดัสรร

งบประมำณ กำรบริหำรงบประมำณ ตลอดจน

กำรติดตำมผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและ

ประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ มีกฎหมำยที่

เกี่ยวข้องและแนวทำงกำรด�ำเนินซ่ึงเป็นวงรอบ

ของแต่ละป โดยมีข้อสังเกตจำกกำรด�ำเนินกำร

ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

     การขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

 ในกำรขอรับกำรจัดสรรงบประมำณ 

รำยจ่ำยประจ�ำปของหน่วยรับงบประมำณ  

ต ้องด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำร 

งบประมำณ พ.ศ. 2561 ซึ่งให้เป็นอ�ำนำจ 

ของส�ำนักงบประมำณในกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์

และวิธีกำรยื่นค�ำขอต้ังงบประมำณรำยจ่ำย 

ของหน่วยรับงบประมำณ ทั้งนี้  เนื่องจำก 

กำรจ่ำยเงินแผ่นดิน จะต้องต้ังเป็นพระรำชบญัญติั

งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำป จึงต้องเสนอร่ำง

พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำป 

งบประมำณตำมรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย 

พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 140 - 145 กล่ำวคือ

คณะรัฐมนตรีจะต้องเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติ 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปฯ ต่อสภำผู้แทน

รำษฎรและสภำผู้แทนรำษฎรจะต้องพิจำรณำ 

ให ้แล ้วเสร็จภำยใน 105 วัน นับแต ่วันที ่

ร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวมำถึงและเสนอต่อ

วุฒิสภำ โดยวุฒิสภำจะต้องให้ควำมเห็นชอบ 

ภำยใน 20 วัน และเมื่อร่ำงพระรำชบัญญัติ 

ท่ี ได ้ รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำแล ้วให ้ 

นำยกรัฐมนตรีรอไว้ 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับ 

ร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นจำกรัฐสภำ และหำกไม่มี

สมำชิกรัฐสภำ เห็นว ่ำร ่ำงพระรำชบัญญัติ 

ดังกล่ำวมีข้อควำมขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

ให้นำยกรฐัมนตรนี�ำขึน้ทลูเกล้ำทลูกระหม่อมถวำย

ภำยใน 20 วันนับแต่วันพ้นก�ำหนดเวลำดังกล่ำว

 ดังนั้น ในกำรจัดท�ำค�ำของบประมำณ

รำยจ่ำยประจ�ำปของส่วนรำชกำร จังหวัด  

และกลุม่จงัหวัด ในฐำนะหน่วยรบังบประมำณนัน้ 

ส�ำนักงบประมำณจะเสนอขอควำมเห็นชอบ

ปฏิทินกำรจัดท�ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำป 

พ.ศ.... และแนวทำงกำรจัดท�ำงบประมำณ 

รำยจ ่ำยประป  งบประมำณ พ.ศ. . . .  ต ่อ 

คณะรัฐมนตรี ก่อนประกำศใช้พระรำชบัญญัติ 

งบประมำณรำยจ ่ำยประจ�ำป งบประมำณ  

ในวันเร่ิมต้นปงบประมำณ ล่วงหน้ำประมำณ  
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12 เดือน โดยวันเริ่มต้นปงบประมำณ คือวันท่ี  

1 ตุลำคม ของทุกป  ตัวอย ่ำงเช ่นปฏิทิน 

งบประมำณรำยจ ่ำยประจ�ำป งบประมำณ  

พ.ศ. 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ควำมเห็นชอบ

เมือ่วนัที ่12 ตลุำคม พ.ศ. 2563 เพือ่ให้หน่วยงำน 

รับงบประมำณเริ่มกระบวนกำรจัดท�ำค�ำขอ

ประมำณรำยจ ่ ำยประจ� ำป  งบประมำณ  

พ.ศ. 2565 ซึ่งเริ่มใช้งบประมำณ ในวันที่  

1 ตุลำคม 2564 ตั้งแต่กำรทบทวนเป้ำหมำย 

ผลผลิต/โครงกำร จัดท�ำรำยละเอียดโครงกำร 

ตลอดจนบันทึกข้อมูลในระบบงบประมำณ 

ของส�ำนักงบประมำณ (E - Budgeting)  

และเสนอร่ำงพระรำชบัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำย

ประจ� ำป ต ่อรั ฐสภำตำมรัฐธรรมนูญแห ่ ง 

รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 โดยมี

แนวทำง และกระบวนกำรขั้นตอนกำรจัดท�ำ

ค�ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปของหน่วยรบั

งบประมำณ ดังนี้

  1.1 แนวทางการ จัดทํ าคํ าขอ 

งบประมาณรายจ่ายประจําปของหน่วยงาน

ภาครัฐ 

     ส�ำนักงบประมำณจะก�ำหนด 

ให ้หน ่วยงำนรับงบประมำณจัดท�ำค� ำขอ 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำป โดยมีแนวทำง 

ที่ส�ำคัญ ดังนี้

    1.1.1 เป็นค่ำใช้จ่ำยเพือ่ด�ำเนินกำร

ตำมภำรกิจอ�ำนำจหน้ำที่ ท่ีกฎหมำยก�ำหนด  

และเป็นรำยกำรทีม่คีวำมพร้อมในกำรด�ำเนนิงำน

    1.1.2  เพือ่ขบัเคลือ่นกำรพฒันำ

ประเทศให ้บรรลุ เป ้ำหมำยตำมวิสัยทัศน ์ 

“ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่ งคั่ ง  ยั่ งยืน  

เป ็นประเทศที่พัฒนำแล้ว ด ้วยกำรพัฒนำ 

ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงสอดคล้องกับ

ยุทธศำสตร ์ชำติทั้ง 6 ยุทธศำสตร ์ ได ้แก ่  

ด้ำนควำมมั่นคง ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขัน ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง

ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส

และควำมเสมอภำคทำงสังคม ด้ำนกำรสร้ำง 

กำรเติบโตบนคณุภำพชีวิตทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

และด ้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ 

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ตลอดจนสอดคล้อง 

กบัแผนแม่บทภำยใต้ยทุธศำสตร์ชำต ิแผนพฒันำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  แผนกำรปฏริปูประเทศ 

แผนควำมมั่นคงแห่งชำติ รวมท้ังยุทธศำสตร์ 

กำรจัดสรรงบประมำณ เป็นกรอบแนวคิด 

ในกำรขับเคลื่อนแผนงำน ผลผลิต/ โครงกำร

    1.1.3 น ้อมน� ำหลักปรัชญำ 

ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิด 

    1.1.4 ใ ห ้ ค ว ำ ม ส� ำ คั ญ กั บ

กระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และ 

ควำมต้องกำรของประชำชน ต้องค�ำนึงถึง 

กำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน โครงกำร/

กจิกรรมต้องไม่ซ�ำ้ซ้อน ให้ค�ำนงึถงึควำมเสมอภำค

มิติหญิงชำย และให้สนับสนุนและส่งเสริม 

กำรใช้ผลิตภัณฑ์และบริกำรนวัตกรรมตำมบัญชี

นวัตกรรมไทย 

  1.2  กระบวนการขัน้ตอนการจดัทาํ

งบประมาณรายจ่ายประจําป 

    ส�ำนักงบประมำณจะก�ำหนด

กระบวนกำรขั้นตอนในกำรจัดท�ำงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ�ำป ให้หน่วยรับงบประมำณ  

ด�ำเนินกำรโดยมีขั้นตอนที่ส�ำคัญ ดังนี้
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    1.2.1  ให ้ทบทวนวิสั ย ทัศน ์  

พันธกิจ เป้ำหมำยกำรให้บริกำร ผลผลิต/

โครงกำร กิจกรรม ตัวชี้วัด โดยให้สะท้อนถึง 

ผลสมัฤทธิข์องหน่วยรบังบประมำณทีส่อดคล้อง

กับยุทธศำสตร ์ชำติและแผนพัฒนำต่ำง ๆ  

ที่ เกี่ยวข ้อง และเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร ์

กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ ่ำยประจ�ำป   

และโครงสร้ำงแผนงำนตำมที่ส�ำนักงบประมำณ

ก�ำหนด 

    1.2.2 ใ น ก ำ ร จั ด ท� ำ ค� ำ ข อ 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำป ให้แสดงวตัถปุระสงค์ 

ควำมจ�ำเป็น ผลสัมฤทธิ์ประโยชน์ที่คำดว่ำ 

จะได้รบั แผนกำรปฏบิตังิำน และแผนกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ กรอบประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ

ระยะปำนกลำง (MTEF) รำยงำนเกีย่วกบัสถำนะ

และแผนกำรใช ้จ ่ำยเงินนอกงบประมำณ 

ตำมแบบที่ส�ำนักงบประมำณก�ำหนด

    1.2.3  กรณีรำยกำรผูกพันใหม่

ที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้ำนบำทขึ้นไป ให้ยื่น

ค�ำขอตั้งงบประมำณ รำยจ่ำยเฉพำะรำยกำร 

ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักกำร 

    1.2.4 หน่วยรับงบประมำณ 

ท่ีสำมำรถน�ำเงินนอกงบประมำณมำใช้จ่ำยได้  

ให้พิจำรณำน�ำเงินนอกงบประมำณที่มีอยู ่นั้น 

มำสมทบตำมควำมเหมำะสม และงบประมำณ

รำยจ่ำยเก่ียวกับบุคลำกรของรัฐและสวัสดิกำร

ของบุคลำกรของรัฐ ให้ขอตั้งเท่ำที่จ�ำเป็นตำม

ภำรกิจ และเป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 

ที่ต้องกำรลดขนำดก�ำลังคน

    1.2.5 ในกำรบันทึกข ้อมูล 

งบประมำณในระบบงบประมำณของส�ำนัก 

งบประมำณ (E - Budgeting) ต้องแยกประเภท

งบรำยจ่ำย ได้แก่ งบบุคลำกร (เงินเดือน ค่ำจ้ำง

ประจ�ำ ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร) งบด�ำเนินงำน 

(ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำสำธำรณูปโภค)  

งบลงทุน (ค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง ค่ำครุภัณฑ์) 

งบเงนิอดุหนนุ (อดุหนนุทัว่ไป อดุหนนุเฉพำะกิจ) 

และงบรำยจ่ำยอื่น (งบด�ำเนินงำน งบลงทุน  

งบรำยจ่ำยอื่น) ให้ชัดเจน 

    1.2.6 เมื่อพระรำชบัญญัติ 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปงบประมำณ พ.ศ.... 

ประกำศใช้ หน่วยรับงบประมำณจะต้องจัดท�ำ

แผนกำรปฏิบัติ ง ำนและแผนกำรใช ้จ ่ ำย 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปงบประมำณ พ.ศ.... 

เพือ่เป็นกรอบแนวทำงในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

และส่งให้ส�ำนักงบประมำณ และเมื่อส�ำนัก 

งบประมำณอนมุติัแผนกำรปฏิบตังิำนฯ หน่วยรบั

งบประมำณต้องแจ้งรัฐมนตรีเจ้ำสังกัด เพื่อใช ้

ในกำรก�ำกับดูแลและติดตำมกำรปฏิบัติงำน 

และกำรใช้จ่ำยงบประมำณหรือก่อหนี้ผูกพัน 

งบประมำณ 

  การใช้จ่ายและบริหารงบประมาณ

รายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ .... 

 ในกำรใช้จ่ำยและบริหำรงบประมำณ 

รำยจ่ำยประจ�ำป หน่วยรับงบประมำณต้องยึด 

ระเบยีบว่ำด้วยกำรบรหิำรงบประมำณ พ.ศ. 2562 

เป็นแนวทำงปฏิบัติ ซึ่งมีสำระส�ำคัญ ดังนี้
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 2.1  หน่วยรบังบประมำณต้องด�ำเนนิกำร

ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำร 

ใช ้จ ่ำยงบประมำณที่ส�ำนักงบประมำณให ้

ควำมเห็นชอบ 

 2.2  ส� ำ นั ก ง บ ป ร ะ ม ำ ณ จ ะ อ นุ มั ติ 

เงนิจดัสรรในวงเงนิท่ีก�ำหนดไว้ในพระรำชบัญญติั

งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปให้สอดคล้องกับ

แผนกำรปฏิบัติงำนฯ 

 2.3  ในกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ�ำป หน่วยรบังบประมำณต้องยดึตำมหลกัเกณฑ์

ว่ำด้วยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ กำรโอนเงินจดัสรร 

หรือกำรเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562  

ซึ่งส�ำนักงบประมำณจะจัดสรรเงินงบประมำณ 

ให้หน่วยงำนตำมประเภทรำยจ่ำย ได้แก่ 

   2.3.1  งบบุ ค ล ำก ร  หมำยถึ ง  

รำยจ่ำยที่ก�ำหนดให้จ่ำยเพื่อกำรบริหำรงำน

บุคลำกรภำครัฐ ได้แก่ รำยจ่ำยที่จ่ำยในลักษณะ

เงินเดือน ค ่ำจ ้ำงประจ�ำ ค ่ำจ ้ำงชั่วครำว  

และค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร

   2.3.2 งบด�ำเนินงำน หมำยถึง  

รำยจ ่ำยที่ก� ำหนดให ้จ ่ ำยเพื่อกำรบริหำร 

งำนประจ�ำ ได้แก่ รำยจ่ำยที่จ่ำยในลักษณะ 

ค ่ ำตอบแทน ค ่ ำ ใช ้ สอย ค ่ ำวั สดุ  และ 

ค่ำสำธำรณูปโภค 

   2.3.3 งบลงทุน หมำยถึง รำยจ่ำย

ที่ก�ำหนดให้จ่ำยเพื่อกำรลงทุน ได้แก่ รำยจ่ำย 

ที่จ ่ำยในลักษณะค่ำครุภัณฑ์ ค ่ำท่ีดินและ 

สิ่งก่อสร้ำง

   2.3.4 งบเงินอุดหนุน หมำยถึง  

รำยจ่ำยทีก่�ำหนดให้เป็นค่ำบ�ำรงุหรอืเพ่ือช่วยเหลอื 

สนับสนุนกำรด�ำ เนินงำนของรัฐวิสำหกิจ  

เอกชนหรือกิจกำรอันเป็นสำธำรณประโยชน์  

รวมถึงเงินอุดหนุนสถำบันพระมหำกษัตริย ์  

และกำรศำสนำ ตลอดจนงบประมำณรำยจ่ำย

ของหน่วยงำนของรัฐที่กฎหมำยก�ำหนดให้เป็น

เงินอุดหนุน 

   2.3.5  งบรำยจ่ำยอื่น หมำยถึง  

รำยจ่ำยท่ีไม่เข้ำลักษณะประเภทงบรำยจ่ำยใด 

งบรำยจ่ำยหนึ่ง 

   ทั้งนี้ กรณีหน่วยรับงบประมำณ 

มีควำมจ�ำเป็นต้องปรับแผนกำรปฏิบัติงำนฯ  

ต้องขอควำมเหน็ชอบจำกรัฐมนตรีเจ้ำสังกัด และ

ส่งให้ส�ำนกังบประมำณพจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบ

 2.4  กรณหีน่วยงำนมคีวำมจ�ำเป็นต้องมี

กำรปรับแผนกำรปฏิบัติงำนฯ ต้องด�ำเนินกำร

ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ  

พ.ศ. 2562 โดยกำรปรับแผนกำรปฏิบัติงำน  

จะกระท�ำได้ใน 3 กรณ ี1) กรณมีคีวำมจ�ำเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลงเป้ำหมำยหรือตัวชี้วัดของแผนงำน 

ผลผลิต หรือโครงกำรให้แตกต่ำงไปจำกที่ 

ส�ำนักงบประมำณได้ให้ควำมเห็นชอบไว้แล้ว  

2) เมื่อมีกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยไปให ้

หน่วยรับงบประมำณอื่นตำมวิธีกำรที่กฎหมำย

ก�ำหนด 3) เมื่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตร ี

เจ้ำสังกัดมีนโยบำยใหม่และมีควำมจ�ำเป็นต้อง

ปรับปรุงเป้ำหมำยของแผนงำน ผลผลิตหรือ

โครงกำรให้สอดคล้องกับนโยบำยท่ีก�ำหนด 

ขึ้นใหม่นั้น

   กรณีหน่วยงำนมีควำมจ�ำเป็นต้อง

โอนเงินจัดสรรหรือเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร 

ภำยใต้แผนงำน ผลผลิตหรือโครงกำรเดียวกัน 

ต้องด�ำเนนิกำรตำมหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรใช้จ่ำย



วารสารดำารงราชานุภาพ96

งบประมำณ กำรโอนเงินจดัสรร หรือกำรเปลีย่นแปลง

เงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ทั้งนี้  ต ้องไม่เป ็น 

กำรโอนเ งินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงจำก  

1) งบบุคลำกร 2) รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ที่มีวงเงิน

ต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้ำนบำทขึ้นไป 3) รำยกำร 

ค่ำที่ดินสิ่งก่อสร้ำงท่ีมีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่  

10 ล้ำนบำทขึ้นไปและต้องไม่น�ำไปก�ำหนดเป็น 

(1) อัตรำบุคลำกรตั้งใหม่ (2) ค่ำจัดหำครุภัณฑ์

ยำนพำหนะ (3) รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ที่มีวงเงิน 

ต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้ำนบำทขึ้นไป (4) รำยกำร 

ค่ำที่ดินสิ่งก่อสร้ำงท่ีมีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่  

10 ล้ำนบำทขึ้นไป (5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง

ไปรำชกำรต่ำงประเทศชัว่ครำวทีไ่ม่ได้ก�ำหนดไว้

ในแผนกำรปฏิบัติงำนฯ และ (6) ไม่เป็นรำยกำร

ก่อหนี้ผูกพัน 

  ในกรณีมี เ งินจัดสรร เหลือจ ่ ำย 

จำกกำรด�ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ หรือ 

จำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้ว หัวหน้ำหน่วยรับ 

งบประมำณอำจโอนเงนิจดัสรรหรอืเปลีย่นแปลง

เงินจัดสรรดังกล่ำว ไปใช้จ่ำยเป็นรำยจ่ำยใด ๆ 

ภำยในแผนงำนผลผลิตหรือโครงกำรเดียวกันได้ 

ภำยใต้เงื่อนไขข้ำงต้น โดยไม่ต้องขออนุมัต ิ

จำกส�ำนักงบประมำณ 

  ทั้งนี้ หำกหน่วยงำนจ�ำเป็นต้องปรับ

แผนกำรปฏิบัติงำนฯ ท่ีไม่เป็นไปตำมระเบียบ 

ว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2562  

ต้องขอควำมเห็นชอบกับรัฐมนตรีเจ้ำสังกัด  

และขอท�ำควำมตกลงกับส�ำนักงบประมำณก่อน 

และเมื่อส�ำนักงบประมำณให้ควำมเห็นชอบแล้ว 

หน่วยงำนจึงจะสำมำรถด�ำเนินกำรได้ 

 ก า ร ติดตามผลการ ใช ้ จ ่ า ย 

งบประมาณ และประเมนิผลการใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจําป 

  ในกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำร

ตำมแผนกำรปฏิบัติงำนฯ ส�ำนักงบประมำณ 

จะก�ำหนดให้หน่วยรับงบประมำณรำยงำนผล

กำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ดังนี้

 3.1  หน่วยรับงบประมำณต้องใช้จ่ำย 

งบประมำณให้บรรลุตำมแผนกำรปฏิบัติงำน 

และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ โดยให้เป็นไป

ตำมวัตถปุระสงค์และเป้ำหมำยหรือตวัชีว้ดัตำมที่

ส�ำนักงบประมำณเห็นชอบ

 3.2 หน่วยรับงบประมำณต้องแสดง 

ให ้ เห็นถึ งควำมส� ำ เ ร็ จ ในกำรปฏิบั ติ ง ำน 

และกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยที่เชื่อมโยง 

กบัเป้ำหมำยกำรให้บรกิำรกระทรวง ยทุธศำสตร์ชำติ 

แผนแม่บทภำยใต้ยทุธศำสตร์ชำติ และแผนปฏรูิป

ประเทศ โดยให้จัดส่งให้ส�ำนกังบประมำณภำยใน 

45 วันนับแต่วันสิ้นปงบประมำณ

 3.3 หน่วยรับงบประมำณต้องรำยงำน

กำรปรับแผนกำรปฏิบัติงำน กำรใช้งบประมำณ

รำยจ่ำยและกำรโอนเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร  

เพือ่เป็นข้อมูลในกำรจดัสรรงบประมำณในปต่อไป 

  ทั้ งนี้  ส� ำนักงบประมำณจะใช ้ผล 

กำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ประกอบกำรพจิำรณำจดัสรรงบประมำณรำยจ่ำย

ของหน่วยรับงบประมำณในปถัดไป 
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 ข ้ อ สั ง เกตในการ เสนอขอรับ 

การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร 

งบประมาณ และการรายงานผล 

การดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจําป 

  ในกำรปฏิบัติ เกี่ ยวกับกำรบริหำร 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำป ตั้งแต่กำรจัดท�ำ

เสนอขอรับงบประมำณ กำรบริหำรงบประมำณ 

ตลอดจนกำรรำยงำนผลกำรปฏิ บัติ ง ำน 

และกำรเบกิจ่ำยงบประมำณ มข้ีอสงัเกตทีส่�ำคญั

ดังนี้

 4.1 การ เสนอขอ รับการจั ดสรร 

งบประมาณรายจ่ายประจําป 

   4.1.1 เ นื่ อ ง จ ำก ในกำ ร เ สนอ 

ขอรับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำป 

ต้องเสนอขอรับกำรจัดสรรงบประมำณล่วงหน้ำ

ประมำณ 2 ปงบประมำณ ดังนั้น หน่วยงำน 

ภำครั ฐควรจัดท� ำผลผลิต/ โครงกำรใหม ่  

จำกกำรคำดกำรณ ์ ถึ งกำร เปลี่ ยนแปลง 

ของสถำนกำรณ์ในอนำคตที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่ง 

ผลกระทบต่อภำรกิจหน้ำที่ของหน่วยงำน  

และเสนอขอรับงบประมำณรำยจ่ำย เพื่อเป็น 

ค่ำใช่จ่ำยในกำรด�ำเนินกำร

   4.1.2  ส� ำ ห รั บ ก ร ณี ผ ล ผ ลิ ต /

โครงกำร ซึ่งเป็นงำนประจ�ำของหน่วยงำน  

ควรเสนอวงเงินงบประมำณให ้ครบถ ้วน

ครอบคลุมทุกรำยกำร โดยเฉพำะรำยกำร 

ทีเ่ป็นรำยกำรผกูพนังบประมำณข้ำมปซึง่ก�ำหนดให้

หน่วยงำนจะต้องเสนอของบประมำณต่อเนื่อง

ตำมระยะเวลำของโครงกำร

   4.1.3  กำรเสนอขอรับงบประมำณ 

ต้องถูกต้องตำมหลักจ�ำแนกประเภทรำยจ่ำย 

ซึ่งแยกเป็น งบบุคลำกร งบด�ำเนินงำน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน และงบรำยจ่ำยอื่น ให้ชัดเจน

   4.1.4  ใ น ก ำ ร ก� ำ ห น ด ตั ว ชี้ วั ด 

ของผลผลิต/โครงกำร ตำมค�ำของบประมำณ 

รำยจ่ำยประจ�ำป ควรก�ำหนดให้สะท้อนถึง 

ควำมส�ำเร็จของเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

และเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เพ่ือเป็น

ประโยชน์ในกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

 4.2  การบริหารงบประมาณรายจ่าย

ประจําป 

   4 .2 .1 หน ่วยงำนต ้องใช ้จ ่ ำย 

งบประมำณตำมท่ีได้รับจัดสรรตำมแผนกำร

ปฏิบัติงำนฯ จำกส�ำนักงบประมำณ ได้แก่ 

รำยกำรงบประมำณ และวงเงินงบประมำณ  

โดยจัดท�ำรำยละเอียดผลผลิต/โครงกำร  

ประกอบด้วย รำยกำร วงเงิน และระยะเวลำ 

ทีต้่องเบกิจ่ำยงบประมำณเป็นรำยเดอืนไว้ชดัเจน 

เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรงบประมำณ 

  4.2.2 กรณีหน่วยงำนจ�ำเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

ต้องด�ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร 

งบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำมที่กล่ำวมำแล้ว 

ข ้ำงต ้น รวมทั้ งกรณีมี เงินเหลือจ ่ำยจำก 

กำรด�ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ตำมค�ำขอ 

งบประมำณ

  4.2.3 ควรติดตำมกำรก�ำหนด 

เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ�ำของคณะรัฐมนตรี เพ่ือเป็นแนวทำง 
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ในกำรเร่งรัดกำรด�ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำย 

งบประมำณของหน่วยงำน

 4.3  การรายงานผลการ ใช ้ จ ่ า ย 

งบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําป

   4.3.1 ควรมกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำร/

คณะท�ำงำน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงำน 

ในสงักดัทีไ่ด้รบัจดัสรรงบประมำณ เพือ่ท�ำหน้ำท่ี

เร่งรดักำรด�ำเนนิงำนและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ

ของหน่วยงำนได้รบัจดัสรรงบประมำณเป็นประจ�ำ

ทุกเดือน เพื่อรับทรำบปญหำอุปสรรค และ 

หำแนวทำงแก้ไขปญหำอุปสรรคดังกล่ำว

  4.3.2 ควรก�ำหนดแบบรำยงำน 

ให้หน่วยด�ำเนินกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำร

และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ แยกเป็นรำยจ่ำย 

ในแต่ละเดือนให้ชัดเจน 

  4.3.3 ควรแสดงผลกำรปฏิบัติงำน

ตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำย 

งบประมำณ  ให ้ ส ะท ้ อนถึ ง ผลสั ม ฤทธิ์ 

ตำม เป ้ ำหมำยกำร ให ้บริ กำรหน ่ วยงำน  

และเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง



 ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 

(eMENSCR) เป็นระบบติดตำมและประเมินผล

กำรขบัเคลือ่นกำรด�ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรปู

ประเทศและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ

แบบอิเล็กทรอนิกส์ มีชื่อเต็มว่ำ Electronic 

Monitoring and Evaluation System of 

National Strategy and Country Reform  

ซึ่งจัดท�ำขึ้นรองรับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  

4 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และกฎหมำยฉบับอื่น ๆ 

ทีเ่กีย่วข้อง โดยมตคิณะรฐัมนตรีเมือ่วนัท่ี 4 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2560 ก�ำหนดให้มีแผน 3 ระดับ ซึ่งแผน

ระดบัที ่3 คือแผนทีจั่ดท�ำขึน้โดยหน่วยงำนของรฐั 

ส่วนรำชกำร และหน่วยงำนอื่น ๆ เพื่อสนับสนุน

กำรด�ำเนนิงำนของแผนระดบัที ่1 (ยทุธศำสตร์ชำต)ิ 

และแผนระดบัท่ี 2 (อนัประกอบด้วย แผนแม่บท

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูประเทศ 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ

นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ) 

สู่กำรปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ หรือ

จัดท�ำขึ้นตำมที่กฎหมำยก�ำหนดหรือจัดท�ำข้ึน

ตำมพันธกรณี หรืออนุสัญญำระหว่ำงประเทศ  

ซึง่มตคิณะรฐัมนตรดีงักล่ำว ก�ำหนดให้ใช้ชือ่แผน

ระดับที่ 3 ว่ำ “แผนปฏิบัติกำรด้ำน ... ระยะที่... 

(พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่ได้มีกำรระบุชื่อแผนไว้ใน

กฎหมำยก่อนท่ีจะมีมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี  

4 ธันวำคม พ.ศ. 2560

 ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ

ถูกออกแบบโดยส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำตร่ิวมกบัศนูย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร ์แห ่งชำติ 

(NECTEC) โดยคณะรัฐมนตรีได้ออกระเบียบ 

ว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล

กำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผน 

กำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 โดยอำศัยอ�ำนำจ

ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ 

พ.ศ. 2560 พระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอน 

กำรด�ำเนนิกำรปฏิรปูประเทศ พ.ศ. 2560 ตำมกำรเสนอ

ของส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชำติเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในกำรด�ำเนินกำร 

 กำรด� ำ เนินงำนของระบบติดตำม 

และประเมินผลแห่งชำติได้พิจำรณำถึงขอบเขต

และกระบวนกำร ในกำรด�ำเนินกำรติดตำม  

ตรวจสอบ และประเมินผลตำมกฎหมำยต่ำง ๆ 

ในรำยละเอียด ดังนี้

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) :
บทบาทและการด�าเนินการของกระทรวงมหาดไทย

 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป.มท.)
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	  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	รัฐธรรมนูญแห ่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 

 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

พทุธศักรำช 2560 มำตรำ 270 บัญญตัใิห้วฒุสิภำ

มหีน้ำทีแ่ละอ�ำนำจตดิตำม เสนอแนะ และเร่งรดั

กำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย 

ตำมหมวด 16 กำรปฏิรปูประเทศ และกำรจดัท�ำ

และด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และให้ 

คณะรฐัมนตรีแจ้งควำมคบืหน้ำ ในกำรด�ำเนนิกำร

ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบ

ทุกสำมเดือน 

				พระราชบญัญติัการจัดทํายทุธศาสตร์ชาติ 

พ.ศ. 2560

 พระรำชบญัญตักิำรจดัท�ำยทุธศำสตร์ชำติ 

พ.ศ. 2560 ได้บญัญติัให้ส�ำนกังำนสภำพฒันำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติปฏิบัติหน ้ำที ่

เป็นส�ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร

ยทุธศำสตร์ชำต ิคณะกรรมกำรจดัท�ำยทุธศำสตร์ชำต ิ

และคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ แล้วแต่กรณี 

คณะรฐัมนตรีจึงได้ออกระเบียบว่ำด้วยกำรตดิตำม 

ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด�ำเนินกำร 

ตำมยทุธศำสตร์ชำต ิและแผนกำรปฏิรปูประเทศ 

พ.ศ. 2562 เพือ่เป็นหลกัปฏิบัตใินกำรด�ำเนินกำร

ดังกล่ำว

 มาตรา 5  วรรคสาม  บัญญัติ ให  ้

กำรจดัท�ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปงบประมำณ

ของหน ่วยงำนของรั ฐต ้องสอดคล ้องกับ

ยุทธศำสตร์ชำติ

 มาตรา 10 วรรคสาม หน่วยงำนของรัฐ

จะต ้องปฏิบัติ ให ้ เป ็นไปตำมแผนแม ่บทที่ 

คณะรัฐมนตรี ให้ควำมเห็นชอบและประกำศ 

ในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว รวมทั้งกำรจัดท�ำ 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปงบประมำณต้อง

สอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย

  มาตรา 22 (3) หน่วยงำนของรฐัมหีน้ำที่

ให ้ควำมร ่วมมือส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะเลขำนุกำร

คณะกรรมกำรยทุธศำสตร์ชำต ิและคณะกรรมกำร

ปฏิรูปประเทศในกำรประสำนงำนเกี่ยวกับ 

กำรด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดท�ำ

ยุทธศำสตร์ชำติ

 มาตรา 24 ให้หน่วยงำนของรัฐรำยงำน

ผลกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร ์ชำติต ่อ

ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชำติภำยในเวลำ และตำมรำยกำรท่ีส�ำนกังำน

สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ก�ำหนด

 มาตรา 26 หน่วยงำนของรัฐต้องด�ำเนินกำร

แก้ไขกรณทีีค่วำมปรำกฏว่ำกำรด�ำเนนิกำรใดของ

หน่วยงำนของรฐัไม่สอดคล้องกบัยทุธศำสตร์ชำติ

หรือแผนแม่บท

การติดตาม ตรวจสอบ และ
การประเมนิผลตามพระราชบัญญตัิ 
การจัดทาํยทุธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. 2560

 กำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำม

ยุทธศำสตร ์ชำติแบ ่งออกเป ็น 2 ลักษณะ  

คือ เป็นกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรประจ�ำป  
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ตำมมำตรำ 24 และกำรรำยงำนเฉพำะเรื่อง  

กำรรำยงำนผลกำรด� ำ เนินกำรประจ� ำป   

ตำมมำตรำ 24 เป็นกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 

ในกำรด�ำเนินโครงกำรภำยในระยะเวลำที่

ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำตกิ�ำหนด ซึง่จะได้กล่ำวถึงต่อไป ส�ำนกังำน

สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

ได้ก�ำหนดให้รำยงำนภำยใน 30 วัน หลังสิ้นสุด 

แต่ละไตรมำสของปงบประมำณโดยส�ำนักงำน

สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

จะประมวลผลข้อมลูและรำยงำนคณะกรรมกำร

ยทุธศำสตร์ชำต ิคณะรฐัมนตร ีหัวหน้ำหน่วยงำน 

(ซึง่รวมถงึหน่วยงำนฝ่ำยนติบัิญญตั ิตลุำกำร และ

องค์กรอสิระ และองค์กรอัยกำร) และรฐัสภำต่อไป 

 ส่วนกำรรำยงำนเป็นกำรเฉพำะเรื่อง 

เป็นกำรรำยงำนกรณีท่ีมีเหตุอันควรรำยงำนให้

รฐัสภำทรำบ เป็นกำรเฉพำะเรือ่งต่อคณะกรรมกำร

จัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ จำกนั้นรำยงำนต่อให ้

คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และรัฐสภำ 

ตำมล�ำดบั คณะกรรมกำรปฏริปูประเทศจะหำรอื

ผลจำกกำรตรวจสอบกับรัฐมนตรีเจ้ำสังกัด  

หรือหำรือกบัหัวหน้ำหน่วยงำนเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

กรณีที่เป็นหัวหน้ำหน่วยงำน หำกไม่สำมำรถ 

หำข ้อยุติ ได ้  ก็ ให ้น�ำ เรียนคณะกรรมกำร

ยทุธศำสตร์ชำต ิคณะรฐัมนตร ีหวัหน้ำหน่วยงำน 

หรอืรฐัสภำ แล้วแต่กรณ ีกรณทีีม่ปีญหำอปุสรรค

ทีไ่ม่อำจด�ำเนนิกำรตำมแผนกำรปฏริปูประเทศได้ 

และเป็นเร่ืองเร่งด่วน ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติจะรำยงำนปญหำ

อปุสรรคและข้อเสนอแนะกำรแก้ไขปญหำ โดยได้รบั 

ควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรปฏริปูประเทศ
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ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 การตรวจสอบการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การตรวจสอบ
ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา ตามมาตรา 25 และการตรวจสอบของคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 
ตามมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 กรณีการตรวจสอบจากรายงาน
ประจําปีตามมาตรา 25 หากพบว่าหน่วยงานไม่ดําเนินการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร สภาผู้แทนราษฎรหรือ
วุฒิสภา แล้วแต่กรณี สามารถส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
พิจารณาดําเนินการกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และหาก ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล ก็ให้ผู้บังคับบัญชา
ของผู้ถูกกล่าวหาน้ัน สั่งให้ผู้น้ันพักราชการหรือพักงาน หรือสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไว้ก่อน          
หรือสั่งให้พ้นจากตําแหน่งต่อไป ส่วนการตรวจสอบอีกลักษณะหน่ึงน้ันคือการตรวจสอบของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติตามมาตรา 26 หากปรากฏว่า การดําเนินการของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บท และไม่แก้ไขปรับปรุงตามท่ีคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์แจ้งโดยไม่มีเหตุอันควร คณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตร์ชาติสามารถส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. ทราบและพิจารณาตามอํานาจหน้าที่ รายละเอียดปรากฏตาม
แผนภาพท่ี 2 
 
 
 
   
 

ระบบ eMENSCRหน่วยงาน สศช.

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

คณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติ 

รัฐสภา

พิจารณารายงานประจําปี เห็นว่า ไม่มีเหตุ 
อันสมควรที่หน่วยงาน 
• ไม่แก้ไขปรับปรุง 
• ไม่แจ้งผลการดําเนินการ 
• ไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  

รายงานในกรณีที่มีเหตุอันควรให้รายงานให้รัฐสภาทราบเป็นการเฉพาะเร่ือง

1 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
2 คณะรัฐมนตรี 
3 หัวหน้าหน่วยงาน (นิติบัญญัติ ตุลาการ องค์กรอิสระ 
องค์กรอัยการ) 
4 รัฐสภา 

รายงานให้ทราบ ภายใน 90 วัน จากวันที่หน่วยงานรายงานตามกําหนด สศช.
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วารสารดำารงราชานุภาพ102

   การตรวจสอบ

 กำรตรวจสอบกำรด�ำเนินกำรตำม

ยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ กำรตรวจสอบของสภำผู้แทนรำษฎรหรือ

วุฒิสภำ ตำมมำตรำ 25 และกำรตรวจสอบของ

คณะกรรมกำรจดัท�ำยทุธศำสตร์ชำต ิตำมมำตรำ 26 

ของพระรำชบัญญัติกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ 

พ.ศ. 2560 กรณกีำรตรวจสอบจำกรำยงำนประจ�ำป

ตำมมำตรำ 25 หำกพบว่ำหน่วยงำนไม่ด�ำเนนิกำร 

โดยไม่มี เหตุอันสมควร สภำผู ้แทนรำษฎร 

หรือวุฒิสภำ แล้วแต่กรณี สำมำรถส่งเรื่อง 

ให ้คณะกรรมกำรป ้องกันและปรำบปรำม 

กำรทจุริตแห่งชำต ิ(ป.ป.ช.) พจิำรณำด�ำเนินกำรกบั

หวัหน้ำหน่วยงำนของรฐั และหำก ป.ป.ช. มีมตว่ิำ

ข้อกล่ำวหำมีมูล ก็ให้ผู ้บังคับบัญชำของผู้ถูก

กล่ำวหำน้ัน สั่งให้ผู้นั้นพักรำชกำรหรือพักงำน 

หรอืสัง่ให้ออกจำกรำชกำรหรอืออกจำกงำนไว้ก่อน 

หรือส่ังให้พ้นจำกต�ำแหน่งต่อไป ส่วนกำรตรวจสอบ

อีกลักษณะหนึ่งนั้น คือ กำรตรวจสอบของ 

คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติตำมมำตรำ 26 

หำกปรำกฏว่ำ กำรด�ำเนินกำรของหน่วยงำน 

ไม่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท 

และไม่แก้ไขปรบัปรงุตำมทีค่ณะกรรมกำรจดัท�ำ

ยทุธศำสตร์แจ้งโดยไม่มีเหตุอนัควร คณะกรรมกำร

จัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติสำมำรถส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. 

ทรำบและพจิำรณำตำมอ�ำนำจหน้ำที ่รำยละเอยีด

ปรำกฏตำมแผนภำพที่ 2
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จัดทํายุทธศาสตร์ชาติสามารถส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. ทราบและพิจารณาตามอํานาจหน้าที่ รายละเอียดปรากฏตาม
แผนภาพท่ี 2 
 
 
 
   
 

ระบบ eMENSCRหน่วยงาน สศช.

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

คณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติ 

รัฐสภา

พิจารณารายงานประจําปี เห็นว่า ไม่มีเหตุ 
อันสมควรที่หน่วยงาน 
• ไม่แก้ไขปรับปรุง 
• ไม่แจ้งผลการดําเนินการ 
• ไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  

รายงานในกรณีที่มีเหตุอันควรให้รายงานให้รัฐสภาทราบเป็นการเฉพาะเร่ือง

1 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
2 คณะรัฐมนตรี 
3 หัวหน้าหน่วยงาน (นิติบัญญัติ ตุลาการ องค์กรอิสระ 
องค์กรอัยการ) 
4 รัฐสภา

รายงานให้ทราบ ภายใน 90 วัน จากวันที่หน่วยงานรายงานตามกําหนด สศช.

 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560        
ซ่ึงรวมถึงส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอ่ืนใด และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ มีหน้าท่ีดําเนินการ ดังน้ี 
  มาตรา 6 วรรคสาม หน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ 
  มาตรา 25 วรรคแรก หน่วยงานของรัฐต้องรายงานผลการดําเนินการภายในระยะเวลาท่ี
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะสํานักงานเลขานุการกําหนด 
 

การรายงานผลตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560         
แบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่ (1) กรณีปกติ การรายงานผลการดําเนินการประจําปีตามมาตรา 25 (2) กรณีท่ี
พบว่าการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 26 
และ (3) กรณีท่ีมีปัญหาอุปสรรคไม่อาจดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศได้ และเป็นเรื่องเร่งด่วนตาม
มาตรา 27 รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพท่ี 3 

  
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ดําเนินการ

ดําเนินการ 
ไม่ดําเนินการ

รายงานให้ทราบภายใน 90 วัน จากวันที่หน่วยงานรายงานตามกําหนด สศช. 

เพ่ือทราบ/สั่งการ 

ดําเนินการตามแจ้ง

มาตรา 28 วรรค 2                 
แจ้งการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้อง 

มาตรา 33 ครม. 
รายงานทุก 3 เดือน  
โดยเสนอไม่ช้ากว่า 
10 วัน ก่อนครบ
กําหนด  
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พระราชบัญญตัแิผนและข้ันตอนการ
ดาํเนนิการปฏริปูประเทศ พ.ศ. 2560

 หน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

แผนและขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ 

พ.ศ. 2560 ซึ่งรวมถึงส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 

องค์กำรมหำชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่ำ

จะเป็นองค์กรในฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยนิติบัญญัติ  

ฝ่ำยตุลำกำร หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กร

อัยกำร มีหน้ำที่ด�ำเนินกำร ดังนี้

  มาตรา 6 วรรคสาม หน่วยงำน 

ของรัฐมีหน้ำที่ด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผน 

กำรปฏริปูประเทศ เพือ่ให้กำรปฏริปูประเทศบรรลุ

ผลสัมฤทธ์ิตำมระยะเวลำท่ีก�ำหนดไว้ในแผน 

กำรปฏิรูปประเทศ

  มาตรา 25 วรรคแรก หน่วยงำน 

ของรัฐต้องรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรภำยใน

ระยะเวลำที่ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำติในฐำนะส�ำนักงำนเลขำนุกำร

ก�ำหนด

การรายงานผลตามพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

 กำรรำยงำนผลตำมพระรำชบญัญติัแผน

และขัน้ตอนกำรด�ำเนนิกำรปฏริปูประเทศ พ.ศ. 2560 

แบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่ (1) กรณีปกติ  

กำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรประจ�ำปตำม

มำตรำ 25 (2) กรณีที่พบว่ำกำรด�ำเนินงำนของ

หน่วยงำนของรัฐไม่สอดคล้องกบัแผนกำรปฏรูิป

ประเทศตำมมำตรำ 26 และ (3) กรณีที่มีปญหำ

อุปสรรคไม่อำจด�ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูป

ประเทศได้ และเป็นเรื่องเร่งด่วนตำมมำตรำ 27 

รำยละเอียดปรำกฏตำมแผนภำพที่ 3

  

 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการ 
  
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ไม่ดําเนินการ

ดําเนินการ 
ไม่ดําเนินการ

รายงานให้ทราบภายใน 90 วัน จากวันที่หน่วยงานรายงานตามกําหนด สศช. 

เพ่ือทราบ 

เพ่ือทราบ/สั่งการ 

หารือเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

กรณีท่ีไม่สามารถหาข้อยุติได้ 

รายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา 
(โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปฏิรูปที่เก่ียวข้อง)

ดําเนินการตามแจ้ง

มาตรา 28 วรรค 2                 
แจ้งการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้อง 

มาตรา 33 ครม. 
รายงานทุก 3 เดือน  
โดยเสนอไม่ช้ากว่า 
10 วัน ก่อนครบ
กําหนด  

 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการ 
  
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ไม่ดําเนินการ

ดําเนินการ 
ไม่ดําเนินการ

รายงานให้ทราบภายใน 90 วัน จากวันที่หน่วยงานรายงานตามกําหนด สศช. 

เพ่ือทราบ 

เพ่ือทราบ/สั่งการ 

หารือเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

กรณีท่ีไม่สามารถหาข้อยุติได้ 

รายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา 
(โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปฏิรูปที่เก่ียวข้อง)

ดําเนินการตามแจ้ง

มาตรา 28 วรรค 2                 
แจ้งการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้อง 

มาตรา 33 ครม. 
รายงานทุก 3 เดือน  
โดยเสนอไม่ช้ากว่า 
10 วัน ก่อนครบ
กําหนด  
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ระเบยีบว่าด้วยการตดิตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. 2562

 พระรำชบญัญตักิำรจดัท�ำยทุธศำสตร์ชำติ 

พ.ศ. 2560 และพระรำชบัญญัตแิผนและข้ันตอน 

กำรด�ำเนนิกำรปฏริปูประเทศ พ.ศ. 2560 ก�ำหนดให้

คณะรัฐมนตรีวำงระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 

และวิธกีำร ตดิตำม ตรวจสอบ และประเมินผล

กำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผน 

กำรปฏรูิปประเทศตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร

ยุทธศำสตร์ชำติ โดยอำศัยอ�ำนำจตำมควำมใน

มำตรำ 23 แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดท�ำ

ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 และมำตรำ 24 แห่ง

พระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด�ำเนินกำร

ปฏริปูประเทศ พ.ศ. 2560 คณะรฐัมนตรจีงึได้วำง

ระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ 

และแผนกำรปฏิรปูประเทศ พ.ศ. 2562 เพือ่เป็น

เคร่ืองมอืในกำรด�ำเนนิกำรตดิตำมและประเมนิผล

กำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผน 

กำรปฏิรูปประเทศ 

 ระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 

และประเมนิผลกำรด�ำเนนิกำรตำมยทุธศำสตร์ชำติ 

และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562  

ก�ำหนดสำระส�ำคัญในกำรติดตำม ตรวจสอบ 

และประเมนิผล กำรด�ำเนนิกำรตำมยทุธศำสตร์ชำติ 

และแผนกำรปฏิรูปประเทศไว้ ดังนี้

 ข้อ 3 ก�ำหนดให้ส�ำนกังำนสภำพฒันำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติจัดให ้มีระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อด�ำเนินกำรตำม

ระเบียบ ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชำติจึงได้ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยี

อิ เล็กทรอนิกส ์และคอมพิวเตอร ์แห ่งชำติ 

(NECTEC) ออกแบบและจัดท�ำระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศเพือ่ด�ำเนนิกำรให้เป็นไปตำมระเบยีบ

ฉบับนี้ โดยมีชื่อว่ำ “ระบบติดตามและประเมิน

ผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and 

Evaluation System of National Strategy 

and Country Reform : eMENSCR)”

 ข้อ 4 ก� ำ ห น ด ใ ห ้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร

ยุทธศำสตร ์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิ รูป

ประเทศ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 

กำรด� ำ เนินกำรตำมยุทธศำสตร ์ชำ ติและ 

แผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศเป็นหลัก และจะใช้วิธีอื่นตำมท่ี 

เห็นสมควรร่วมด้วยก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกำรสร้ำง

ภำระแก่หน่วยงำนของรัฐเกนิสมควร คณะกรรมกำร

ยุทธศำสตร์ชำติ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ 

รวมทัง้วฒุสิมำชกิจงึได้รบับญัชผีูใ้ช้และรหสัผ่ำน

ส�ำหรับกำรเข้ำสู่ระบบติดตำมและประเมินผล

แห่งชำตเิพือ่ตดิตำมและตรวจสอบกำรด�ำเนินกำร 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 

ของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนภำครัฐ 

 ข้อ 5  ก�ำหนดให้จัดให้มีระบบเพ่ือใช้ 

ในกำรประมวลและวเิครำะห์ข้อมลูเพือ่ประกอบ

กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 

กำรด� ำ เนินกำรตำมยุทธศำสตร ์ชำ ติและ 

แผนกำรปฏิรูปประเทศ และต้องจัดท�ำช่องทำง

ให้ประชำชนมีส ่วนร ่วมแสดงควำมคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อกำรตดิตำม 

ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด�ำเนินกำรตำม

ยทุธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏรูิปประเทศด้วย 
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 ข้อ 6 ก�ำหนดให้หัวหน้ำหน่วยงำน 

ของรัฐทุกแห่งด�ำเนินกำรให้มีกำรรำยงำน 

ผลกำรด�ำ เนินกำร ตำมยุทธศำสตร ์ชำติ 

และแผนกำรปฏริปูประเทศในระบบ ตำมรำยกำร

และภำยในระยะเวลำทีส่�ำนกังำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติก�ำหนด โดย

ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม

แห ่งชำติ  จะก�ำหนดรำยกำรที่หน ่วยงำน 

ของรัฐแต่ละแห่งจะต้องรำยงำน ซึ่งอย่ำงน้อย

ต้องประกอบด้วย (1) ข้อมลูเกีย่วกบัรำยละเอียด

แผนงำน/โครงกำร หรือกำรด�ำ เนินงำน  

(2) ควำมสอดคล้องกับกำรด�ำเนินกำรตำม

ยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ  

(3) ควำมก้ำวหน้ำและผลสมัฤทธิข์องกำรด�ำเนนิกำร 

(4) ปญหำหรืออุปสรรค และ (5) ข้อเสนอแนะ

หรือแนวทำงแก้ไขในกำรด�ำเนินงำน ในกำรนี้ 

ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติได้อำศัยอ�ำนำจตำมข้อ 6 ก�ำหนดให้

รำยงำนผลกำรด�ำเนินแผนงำน/โครงกำรผ่ำน

ระบบติ ดตำมและประ เ มินผลแห ่ ง ช ำต ิ

เป็นรำยไตรมำส โดยให้รำยงำนภำยใน 30 วัน  

นั บถั ดจำกวั นสิ้ นสุ ดแต ่ ละ ไตรมำสตำม

ปงบประมำณ

 

 โครงสร้างของระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ

  ระบบติ ดตำมและประ เมิ นผล 

แห่งชำติประกอบด้วย Module (M) ต่ำง ๆ  

ที่ก�ำหนดขึ้นให้สอดคล้องกับข้อ 6 แห่งระเบียบ

ว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล

กำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผน 

กำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย  

(1) M1 ควำมเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่ำง ๆ  

(2)  M2 ข้อมลูทัว่ไป (3) M3 รำยละเอยีดแผนงำน/

โครงกำร/กำรด�ำเนินกำร (4) M4 แนวทำง 

กำรด�ำเนินกำร (5) M5 งบประมำณ (6) M6  

ผลกำรด�ำเนนิงำน ปญหำ อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

และ (7) M7 กำรอนมุตัติำมล�ำดบักำรบงัคบับญัชำ 

มีรำยละเอียด ดังนี้

 M1   ความเชือ่มโยงกับแผนในระดบัต่าง ๆ  

ได้แก่ แผนระดับที ่1 (ยุทธศำสตร์ชำติ) แผนระดับที ่2 

ประกอบด้วย แผนแม่บทภำยใต้ยทุธศำสตร์ชำติ 

แผนกำรปฏิรูประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชำติ และนโยบำยและแผนระดับชำติ

ว่ำด้วยควำมมัน่คงแห่งชำติ แผนระดบัที ่3 ได้แก่ 

แผนปฏบิตัริำชกำรของหน่วยงำน แผนปฏบิตักิำร

ด้ำนต่ำง ๆ นอกจำกนี้ M1 ยังประกอบด้วย

นโยบำยรัฐบำล กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และ 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (หำกมี) 

 M2 ข ้ อมู ลทั่ ว ไป  ประกอบด ้ วย  

ชื่ อ โ ค ร งกำร /กำรด� ำ เนิ น ง ำน  ลั กษณะ 

ของโครงกำร (ทั้งที่ใช้และไม่ใช้งบประมำณ)  

วิธีกำรด�ำเนินกำร (ทั้งที่ด�ำเนินกำรเองหรือ 

โดยกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง) สถำนะกำรด�ำเนนิโครงกำร

 M3  รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/

การดําเนินการ  ประกอบด ้วย หลักกำร 

และเหตุผล วัตถุประสงค์ เปำ้หมำยเชิงผลผลิต

และผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

กลุ่มเป้ำหมำย 
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  M4 แนวทางการ ดํ า เนิ นการ 
ประกอบด้วย กิจกรรม/วิธีกำรด�ำเนินกำร  
(ระบุรำยไตรมำส) ระยะเวลำกำรด�ำเนินกำร 
ของแต่ละกิจกรรม
  M5 งบประมาณ ประกอบด้วย 
วงเงินงบประมำณ (วงเงินงบประมำณท้ังหมด
และแหล่งเงิน) และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
รำยไตรมำส

  M6 ผลการดําเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค ข ้อ เสนอแนะ  ประกอบด ้ วย  
กำรด�ำเนินงำนรำยไตรมำส (กำรเบิกจ ่ำย 
งบประมำณและผลกำรด�ำเนินงำน) ปญหำ/
อุปสรรคในกำรด�ำเนินงำน และข้อเสนอแนะ
  M7 การอนุมติัตามลาํดับการบงัคบั
บัญชา คือกำรอนุมัติของผู ้อนุมัติตำมสำย 
กำรบังคับบัญชำ 

 

และแผนการปฏิรูปประเทศ (3) ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ (4) ปัญหาหรืออุปสรรค และ 
(5) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขในการดําเนินงาน ในการน้ี สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้อาศัยอํานาจตามข้อ 6 กําหนดให้รายงานผลการดําเนินแผนงาน/โครงการผ่านระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติเป็นรายไตรมาส โดยให้รายงานภายใน 30 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสตาม
ปีงบประมาณ 
  
  
  ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติประกอบด้วย Moduleg(M)kต่าง ๆ ท่ีกําหนดข้ึนให้สอดคล้องกับ
ข้อ 6 แห่งระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย (1) M1 ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ (2) M2 ข้อมูลท่ัวไปs(3) M3a
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดําเนินการ (4) M4 แนวทางการดําเนินการ (5) M5 งบประมาณ (6) M6 ผลการ
ดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และ (7) M7 การอนุมัติตามลําดับการบังคับบัญชา มีรายละเอียด ดังน้ี 
  M1 ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ  ได้แก่ แผนระดับท่ี 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ) แผนระดับท่ี 2 ประกอบด้วย 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนระดับที่ 3 ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ  
นอกจากน้ี M1 ยังประกอบด้วยนโยบายรัฐบาล กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง (หากมี)       
  M2 ข้อมูลท่ัวไป ประกอบด้วย ช่ือโครงการ/การดําเนินงาน ลักษณะของโครงการ (ท้ังท่ีใช้และไม่ใช้
งบประมาณ) วิธีการดําเนินการ (ท้ังท่ีดําเนินการเองหรือโดยการจัดซ้ือจัดจ้าง) สถานะการดําเนินโครงการ 
  M3 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดําเนินการ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายเชิงผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย  
  M4 แนวทางการดําเนินการ ประกอบด้วย กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ (ระบุรายไตรมาส) ระยะเวลา
การดําเนินการของแต่ละกิจกรรม 
  M5 งบประมาณ ประกอบด้วย วงเงินงบประมาณ (วงเงินงบประมาณท้ังหมดและแหล่งเงิน) และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
  M6 ผลการดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย การดําเนินงานรายไตรมาส       
(การเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดําเนินงาน) ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ 
  M7 การอนุมัติตามลําดับการบังคับบัญชา คือการอนุมัติของผู้อนุมัติตามสายการบังคับบัญชา  
 

 
 
 
               
            

อธิบดีหรือเทียบเท่า 
(อนุมัติข้อมูลจาก

ระดับกอง) 

รองปลัดกระทรวง      
ท่ีได้รับมอบหมาย 

(อนุมัติข้อมูล         
จากระดับกรม)  

สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ผู้อํานวยการกอง     
(ผู้กรอกข้อมูล) 

อนุมัติ       
และส่ง
ข้อมูล 

รับข้อมูลท่ีได้รับการอนุมัติ
เพ่ือจัดทํารายงาน 

ปลัดกระทรวง      
(อนุมัติข้อมูลจาก  
รองปลัดกระทรวง) 

อนุมัติ          
และส่ง    
ข้อมูล 

อนุมัติ       
และส่ง
ข้อมูล 

 

            
             
            
             
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                
            
            
            
   
 
            
            
  
 
 
ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
  
  สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กําหนดรูปแบบการรายงานผล             
การดําเนินการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐประเภทต่าง ๆ 
โดยให้ส่วนราชการระดับกระทรวงรับผิดชอบการรายงานผลการดําเนินการของส่วนราชการระดับกรม           
หรือเทียบเท่า รวมท้ังหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีสังกัดส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า         
เว้นแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงกําหนดให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจรายงานผลการดําเนินการตรงต่อสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติของปลัดกระทรวง 
 กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบการรายงานผลการดําเนินการของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย       
ส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นอกจากน้ี กระทรวงมหาดไทย

Accountability

หัวหน้าสํานักงาน
จังหวัด 

รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด  

ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

สํานักงานสภา
พัฒนาการ

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

ผู้อํานวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์      
กล่มจังหวัด (OSM)

ผู้ว่าราชการจังหวัด
(หัวหน้ากลุ่มจังหวัด) 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหน้า      
ส่วนราชการ     
ในจังหวัด

อนุมัติ 

อนุมัติ อนุมัติ 

อนุมัติ 

อนุมัติและส่งข้อมูล

อนุมัติและส่งข้อมูล

อนุมัติและส่งข้อมูล

อนุมัติ 

 

ส่งข้อมูล 

เฉพาะกรณีท่ีมีการมอบหมายภายในกระทรวง

ผู้กรอกข้อมูลและเลือก
เส้นทางเอกสาร รับข้อมูลท่ีได้รับการอนุมัติ

เพ่ือจัดทํารายงาน 

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

            
             
            
             
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                
            
            
            
   
 
            
            
  
 
 
ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
  
  สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กําหนดรูปแบบการรายงานผล             
การดําเนินการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐประเภทต่าง ๆ 
โดยให้ส่วนราชการระดับกระทรวงรับผิดชอบการรายงานผลการดําเนินการของส่วนราชการระดับกรม           
หรือเทียบเท่า รวมท้ังหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีสังกัดส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า         
เว้นแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงกําหนดให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจรายงานผลการดําเนินการตรงต่อสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติของปลัดกระทรวง 
 กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบการรายงานผลการดําเนินการของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย       
ส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นอกจากน้ี กระทรวงมหาดไทย

Accountability

หัวหน้าสํานักงาน
จังหวัด 

รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด  

ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

สํานักงานสภา
พัฒนาการ

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

ผู้อํานวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์      
กล่มจังหวัด (OSM)

ผู้ว่าราชการจังหวัด
(หัวหน้ากลุ่มจังหวัด) 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหน้า      
ส่วนราชการ     
ในจังหวัด

อนุมัติ 

อนุมัติ อนุมัติ 

อนุมัติ 

อนุมัติและส่งข้อมูล

อนุมัติและส่งข้อมูล

อนุมัติและส่งข้อมูล

อนุมัติ 

 

ส่งข้อมูล 

เฉพาะกรณีท่ีมีการมอบหมายภายในกระทรวง

ผู้กรอกข้อมูลและเลือก
เส้นทางเอกสาร รับข้อมูลท่ีได้รับการอนุมัติ

เพ่ือจัดทํารายงาน 

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

            
             
            
             
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                
            
            
            
   
 
            
            
  
 
 
ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
  
  สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กําหนดรูปแบบการรายงานผล             
การดําเนินการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐประเภทต่าง ๆ 
โดยให้ส่วนราชการระดับกระทรวงรับผิดชอบการรายงานผลการดําเนินการของส่วนราชการระดับกรม           
หรือเทียบเท่า รวมท้ังหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีสังกัดส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า         
เว้นแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงกําหนดให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจรายงานผลการดําเนินการตรงต่อสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติของปลัดกระทรวง 
 กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบการรายงานผลการดําเนินการของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย       
ส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นอกจากน้ี กระทรวงมหาดไทย

Accountability

หัวหน้าสํานักงาน
จังหวัด 

รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด  

ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

สํานักงานสภา
พัฒนาการ

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

ผู้อํานวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์      
กล่มจังหวัด (OSM)

ผู้ว่าราชการจังหวัด
(หัวหน้ากลุ่มจังหวัด) 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหน้า      
ส่วนราชการ     
ในจังหวัด

อนุมัติ 

อนุมัติ อนุมัติ 

อนุมัติ 

อนุมัติและส่งข้อมูล

อนุมัติและส่งข้อมูล

อนุมัติและส่งข้อมูล

อนุมัติ 

 

ส่งข้อมูล 

เฉพาะกรณีท่ีมีการมอบหมายภายในกระทรวง

ผู้กรอกข้อมูลและเลือก
เส้นทางเอกสาร รับข้อมูลท่ีได้รับการอนุมัติ

เพ่ือจัดทํารายงาน 

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

            
             
            
             
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                
            
            
            
   
 
            
            
  
 
 
ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
  
  สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กําหนดรูปแบบการรายงานผล             
การดําเนินการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐประเภทต่าง ๆ 
โดยให้ส่วนราชการระดับกระทรวงรับผิดชอบการรายงานผลการดําเนินการของส่วนราชการระดับกรม           
หรือเทียบเท่า รวมท้ังหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีสังกัดส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า         
เว้นแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงกําหนดให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจรายงานผลการดําเนินการตรงต่อสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติของปลัดกระทรวง 
 กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบการรายงานผลการดําเนินการของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย       
ส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นอกจากน้ี กระทรวงมหาดไทย

Accountability

หัวหน้าสํานักงาน
จังหวัด 

รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด  

ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

สํานักงานสภา
พัฒนาการ

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

ผู้อํานวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์      
กลุ่มจังหวัด (OSM) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด
(หัวหน้ากลุ่มจังหวัด) 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหน้า      
ส่วนราชการ     
ในจังหวัด  

อนุมัติ 

อนุมัติ อนุมัติ 

อนุมัติ 

อนุมัติและส่งข้อมูล

อนุมัติและส่งข้อมูล

อนุมัติและส่งข้อมูล

อนุมัติ 

 

ส่งข้อมูล 

เฉพาะกรณีท่ีมีการมอบหมายภายในกระทรวง

ผู้กรอกข้อมูลและเลือก
เส้นทางเอกสาร รับข้อมูลท่ีได้รับการอนุมัติ

เพ่ือจัดทํารายงาน 

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

และแผนการปฏิรูปประเทศ (3) ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ (4) ปัญหาหรืออุปสรรค และ 
(5) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขในการดําเนินงาน ในการน้ี สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้อาศัยอํานาจตามข้อ 6 กําหนดให้รายงานผลการดําเนินแผนงาน/โครงการผ่านระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติเป็นรายไตรมาส โดยให้รายงานภายใน 30 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสตาม
ปีงบประมาณ 
  
  
  ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติประกอบด้วย Moduleg(M)kต่าง ๆ ท่ีกําหนดข้ึนให้สอดคล้องกับ
ข้อ 6 แห่งระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย (1) M1 ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ (2) M2 ข้อมูลท่ัวไปs(3) M3a
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดําเนินการ (4) M4 แนวทางการดําเนินการ (5) M5 งบประมาณ (6) M6 ผลการ
ดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และ (7) M7 การอนุมัติตามลําดับการบังคับบัญชา มีรายละเอียด ดังน้ี 
  M1 ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ  ได้แก่ แผนระดับท่ี 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ) แผนระดับท่ี 2 ประกอบด้วย 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนระดับที่ 3 ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ  
นอกจากน้ี M1 ยังประกอบด้วยนโยบายรัฐบาล กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง (หากมี)       
  M2 ข้อมูลท่ัวไป ประกอบด้วย ช่ือโครงการ/การดําเนินงาน ลักษณะของโครงการ (ท้ังท่ีใช้และไม่ใช้
งบประมาณ) วิธีการดําเนินการ (ท้ังท่ีดําเนินการเองหรือโดยการจัดซ้ือจัดจ้าง) สถานะการดําเนินโครงการ 
  M3 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดําเนินการ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายเชิงผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย  
  M4 แนวทางการดําเนินการ ประกอบด้วย กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ (ระบุรายไตรมาส) ระยะเวลา
การดําเนินการของแต่ละกิจกรรม 
  M5 งบประมาณ ประกอบด้วย วงเงินงบประมาณ (วงเงินงบประมาณท้ังหมดและแหล่งเงิน) และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
  M6 ผลการดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย การดําเนินงานรายไตรมาส       
(การเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดําเนินงาน) ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ 
  M7 การอนุมัติตามลําดับการบังคับบัญชา คือการอนุมัติของผู้อนุมัติตามสายการบังคับบัญชา  
 

 
 
 
               
            

อธิบดีหรือเทียบเท่า 
(อนุมัติข้อมูลจาก

ระดับกอง) 

รองปลัดกระทรวง      
ที่ได้รับมอบหมาย 

(อนุมัติข้อมูล         
จากระดับกรม)

สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ผู้อํานวยการกอง     
(ผู้กรอกข้อมูล) 

อนุมัติ       
และส่ง
ข้อมูล 

รับข้อมูลท่ีได้รับการอนุมัติ
เพ่ือจัดทํารายงาน 

ปลัดกระทรวง      
(อนุมัติข้อมูลจาก  
รองปลัดกระทรวง) 

อนุมัติ          
และส่ง    
ข้อมูล 

อนุมัติ       
และส่ง
ข้อมูล 
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 บทบาทและการดําเนินการของ
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ

 ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 

และสงัคมแห่งชำตไิด้ก�ำหนดรปูแบบกำรรำยงำนผล 

กำรด�ำเนินกำรในระบบติดตำมและประเมินผล

แห่งชำติของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนภำครัฐ

ประเภทต่ำง ๆ โดยให้ส ่วนรำชกำรระดับ

กระทรวงรบัผิดชอบกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนนิกำร

ของส่วนรำชกำรระดับกรม หรือเทียบเท่ำ  

รวมทั้งหน่วยงำนภำยในหรือหน่วยงำนอื่น ๆ  

ที่สังกัดส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำ  

เว้นแต่หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ ซึ่งก�ำหนดให้ 

หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำร

ตรงต่อส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชำติ โดยไม่ต้องผ่ำนกำรอนุมัต ิ

ของปลัดกระทรวง

 ก ร ะ ท ร ว ง ม ห ำ ด ไ ท ย รั บ ผิ ด ช อ บ 

กำรรำยงำนผลกำรด�ำเนนิกำรของหน่วยงำนในสงักดั 

ประกอบด้วย ส่วนรำชกำรระดับกรม และ 

หน่วยงำนในสังกัดส�ำนักงำนปลัดกระทรวง

มหำดไทย นอกจำกนี้ กระทรวงมหำดไทย 

ยงัได้รบักำรมอบหมำยจำกส�ำนักงำนสภำพฒันำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติให ้รับผิดชอบ 

กำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของจังหวัด  

76 จังหวัด และกลุม่จงัหวัด 18 กลุม่จงัหวดั ด้วย 

 ทัง้นี ้ส�ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิ

และสั งคมแห ่งชำติ เป ็นผู ้ สร ้ ำงบัญชีผู ้ ใช ้  

(Username) และรหสัผ่ำน (Password) ส�ำหรบั

เข้ำใช้งำนระบบตดิตำมและประเมนิผลแห่งชำติ

ให้กับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนภำครัฐระดับ

กระทรวง โดยก�ำหนดให้หน่วยงำนระดับส�ำนัก/

กองของส่วนรำชกำรระดับกรม หรือเทียบเท่ำ  

ซ่ึงเป็นผู้จัดท�ำแผนงำน/โครงกำร เป็นผู้บันทึก

และรำยงำนข ้อมูลผลกำรด�ำเนินกำรตำม

ยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ  

กรณีจังหวัดและกลุ ่มจังหวัด ส ่วนรำชกำร 

ประจ�ำจงัหวดัหรอืหน่วยงำนส่วนกลำง ทีม่ทีีต่ัง้ใน

จังหวัดที่มีโครงกำรบรรจุในแผนพัฒนำจังหวัด

และกลุ่มจังหวัดให้รับบัญชีผู ้ใช้และรหัสผ่ำน  

จำกหน่วยงำนต้นสังกัดที่ส่วนกลำง

	กระบวนการรายงานผลการดาํเนนิการ
ตามยุทธศาสตร์ชาตแิละแผนการปฏริปู
ประเทศในระบบตดิตาม และประเมนิผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ของกระทรวง
มหาดไทย

 ต ำมที่ ส� ำ นั ก ง ำนสภำพัฒนำก ำ ร

เศรษฐกิจและ สังคมแห ่ งชำ ติก� ำหนดให ้ 

ส ่วนรำชกำรและหน่วยงำนภำครัฐรำยงำน 

ผลกำรด� ำ เนิ นกำรตำมยุทธศำสตร ์ ช ำติ  

และแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นรำยไตรมำส  

โดยให้รำยงำนภำยใน 30 วนั นบัถดัจำกวนัสิน้สดุ 

แต่ละไตรมำสตำมปงบประมำณนั้น กำรน�ำเข้ำ

ข ้อมูลและกำรอนุมั ติข ้อมูลของหน่วยงำน 

ในสงักดักระทรวงมคีวำมเก่ียวข้องกบักำรด�ำเนนิกำร

ของหน่วยงำนหลำยระดับ ตั้งแต่ระดับส�ำนัก/

กอง  กรมหรื อส� ำนั ก ง ำนปลั ดกระทรว ง  

กระทรวงมหำดไทย จึงได้ก�ำหนดกระบวนกำร

รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ

และแผนกำรปฏิรูปประเทศในระบบติดตำม 

และประเมินผลแห่งชำติให้มีกรอบระยะเวลำ 
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ในกำรด�ำเนนิกำรสอดคล้องกบัหนังสอืส�ำนักงำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ท่ี นร 1112/ว 2772 เรื่องระเบียบว่ำด้วย 
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 
กำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร ์ชำติ  และ 
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 16 
พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ซึ่งก�ำหนดระยะเวลำ 
ในกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนตำมยทุธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศในระบบติดตำม 
และประเมินผลแห่งชำติ ภำยใน 30 วัน นับถัด
จำกวันส้ินสุดแต่ละไตรมำสตำมปงบประมำณ 
โดยกระทรวงมหำดไทยได้จัดกำรประชุมร่วม 
ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะท�ำงำนกระทรวงมหำดไทย
เพือ่สนับสนนุกำรด�ำเนนิงำนตำมยทุธศำสตร์ชำติ
และกำรปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมรำชสีห์ ศำลำว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย และทีป่ระชมุได้มมีตเิหน็ชอบ
ตำมที่ ก ลุ ่ มขับ เคลื่ อนกำรปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
ปรองดอง กระทรวงมหำดไทย (ป.ย.ป.มท.) เสนอ 
โดยก�ำหนดให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและผู้บริหำร
อนุมัติข้อมูลกำรรำยงำน ในแต่ละระดับภำยใน 
30 วัน นับถัดจำกวันสิ้นสุดแต่ละไตรมำส 
ตำมปงบประมำณ ดังนี้ 
  ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกั/กอง วนัที ่5 นบั
ถดัจำกวนัสิน้สดุแต่ละไตรมำสตำมปงบประมำณ
  อธบิด ีวนัท่ี 10 นบัถดัจำกวนัสิน้สดุ 
แต่ละไตรมำสตำมปงบประมำณ
   รองปลัดกระทรวงมหำดไทยที่
ก�ำกับดูแลส่วนรำชกำรระดับกรม และรองปลัด
กระทรวงมหำดไทย ด้ำนบริหำร วันที่ 15 นับถัด
จำกวันสิ้นสุดแต่ละไตรมำสตำมปงบประมำณ

  ปลัดกระทรวงมหำดไทย วันที่  
20 – 30 นับถัดจำกวันส้ินสุดแต่ละไตรมำส 
ตำมปงบประมำณ
  โดยก� ำหนดให ้ กลุ ่ ม ง ำน ในสั งกั ด 
ส�ำนกันโยบำยและแผน ส�ำนกังำนปลัดกระทรวง
มหำดไทย เป็นหน่วยงำนกลั่นกรองกำรอนุมัติ
ข้อมูลในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ
ของส ่วนรำชกำรระดับกรมและหน่วยงำน 
ในสังกัดส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย  
ให้ส�ำนักพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำร
จังหวัด ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย  
เป ็นหน่วยงำนกลั่นกรองกำรอนุมัติข ้อมูล 
ในระบบติดตำมและประเมินผลแห ่งชำติ 
ของจังหวัดและกลุ ่มจังหวัด และให ้กลุ ่ม 
ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ  
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง กระทรวง
มหำดไทย (ป.ย.ป.มท.) เป ็นผู ้กลั่นกรอง 
กำรอนมุติัข้อมลูในระบบติดตำมและประเมนิผล
แห่งชำติล�ำดับสุดท้ำยให้กับส�ำนกังำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสั งคมแห ่งชำติ ในนำมของ 
ปลัดกระทรวงมหำดไทย 
 ทั้งนี้ ข้อมูลที่ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสั งคมแห ่ งชำติ รำยงำนให  ้
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภำทรำบ คือ ข้อมูลที่ 
ส ่วนรำชกำรและหน่วยงำนภำครัฐรำยงำน 
ภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับถัดจำกวันสิ้นสุด 
แต่ละไตรมำส และให้ถอืว่ำควำมถกูต้องเชือ่ถอืได้
ของกำรรำยงำนผลกำรด� ำ เนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ในระบบติดตำมและประเมินผลแห ่งชำติ 
เป ็นควำมรับผิดชอบ (Accountabil ity)  
ของหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร อย่ำงไรก็ตำม 
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หำกมีกำรเชื่อมต่อระบบติดตำมและประเมินผล
แห่งชำตกิบัระบบบรหิำรกำรเงนิกำรคลงัภำครฐั 
(GFMIS) ของกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง 
ก็จะท�ำให้ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ
สำมำรถแสดงข้อมูลโครงกำรและงบประมำณ 
ที่มีควำมถูกต้อง แม่นย�ำ มำกขึ้น โดยอัตโนมัติ

 ปัญหาการใช้งานและการจัดการ
ระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาต ิ

 ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ
ถูกออกแบบด้วยเจตนำรมณ์ท่ีมุ่งหมำยให้เป็น
ระบบฐำนข้อมลูกลำงระดบัชำตทิีส่ำมำรถเชือ่มโยง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงบูรณำกำร สำมำรถ 
เผยแพร ่ รำยงำนสรุปผลกำรด� ำ เนินกำร 
ตำมยทุธศำสตร์ชำตแิละแผนกำรปฏริปูประเทศ
ให้ทกุภำคส่วนทีเ่กีย่วข้อง รวมท้ังประชำชนทรำบ 
ก ่อ ให ้ เกิ ดกำรมีส ่ วนร ่ วมของประชำชน 
ในกำรติดตำมประเมินผล ประโยชน ์ของ 
กำรรำยงำนผล กำรด�ำ เนินงำนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ยังช่วยลดต้นทุนกำรด�ำเนินงำน 
รวมทัง้ช่วยลดภำระกำรให้ข้อมลู เพือ่ประกอบกำร
ชี้แจงต่ำง ๆ ของหน่วยงำน อย่ำงไรก็ตำม 
กระทรวงมหำดไทยในฐำนะหน่วยงำนภำครัฐ 
ที่มีบทบำทในกำรร่วมด�ำเนินกำรพบปญหำ 
กำรใช ้ งำนและกำรจัดกำรระบบติดตำม 
และประเมินผลแห่งชำติ ดังนี้

		การนําเข้าข้อมูลและการอนุมัติข้อมูล
 หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรระดับส�ำนกั/กอง
ในหน่วยงำนส่วนกลำง และหน่วยงำนในจังหวัด
และกลุม่จงัหวดัทีเ่กีย่วข้องพบปญหำและอปุสรรค

ในกำรน�ำเข ้ำข ้อมูลและกำรอนุมัติข ้อมูล  
อันเนื่องมำจำกกำรออกแบบระบบ อำทิ  
กำรเชื่ อมโยงข ้อมูลกับแผนระดับต ่ำง ๆ  
กำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำร กำรลงรหัส 
ระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ซ่ึงปญหำเหล่ำน้ี 
เป็นปญหำกำรด�ำเนนิกำร ในระยะแรก เนือ่งจำก
ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติได้พัฒนำระบบอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไร
ก็ตำม ปญหำเหล่ำนี้ลดลงเมื่อมีกำรฝึกอบรม 
ผู ้ใช้งำนระบบนับต้ังแต่เร่ิมต้นใช้งำนระบบ
ติดตำมและประเมินผลแห่งชำติในป พ.ศ. 2562 
เป็นต้นมำ แต่ควำมพึงพอใจต่อประสิทธิภำพ 
ของฟงก ์ชันกำรใช ้งำนระบบของผู ้ ใช ้งำน  
ยังคงเป็นสิ่งส�ำคัญในกำรพิจำรณำปรับปรุง 
กำรออกแบบ ซึ่งกระทรวงมหำดไทยได้เสนอ
แนวทำงกำรปรับปรุงพัฒนำระบบติดตำม 
และประเมินผลแห่งชำติกับส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติเป็นระยะ
  
  การนําข้อมูลเชิงสถิติจากการดําเนินการ 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาต ิ
และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร ์ชาติและแผน 
การปฏิรูปประเทศไปใช้
 ปญหำกำรน�ำข้อมูลจำกระบบติดตำม
ประเมนิผลไปใช้ประโยชน์อำจแบ่งได้ 2 ลกัษณะ 
คือ กำรน�ำข้อมูลเชิงสถิติจำกกำรด�ำเนินกำร 
ในระบบติดตำมและประเมินผลแห ่งชำติ 
และข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์ เพื่อประเมินผล 
กำรด� ำ เนินกำรตำมยุทธศำสตร ์ชำ ติและ 
แผนกำรปฏิรูปประเทศ
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 2.1  กำรน�ำข ้อมูลเชิงสถิ ติจำกกำร 

ด�ำเนนิกำรในระบบตดิตำมและประเมนิผลแห่งชำติ

ไปใช้ยงัคงมข้ีอจ�ำกัดแม้ระบบจะสำมำรถบ่งบอก

สถิติเกี่ยวกับกำรน�ำเข้ำข้อมูลและกำรรำยงำน 

ผลกำรด�ำเนินกำรในระบบได้ แต่สถิติดังกล่ำว 

ยังไม่สะท้อนควำมเป็นจริง เช่น กำรระบุจ�ำนวน

โครงกำรสทุธขิองหน่วยงำนส่วนกลำงและจงัหวัด

และกลุ ่มจังหวัดที่ถูกน�ำเข้ำสู ่ระบบทั้งหมด 

ในช่วงเวลำหนึ่งของแต่ละปงบประมำณ จ�ำนวน

โครงกำร (M1 – M5) ของหน่วยงำนส่วนกลำง

และของจงัหวัดและกลุม่จงัหวดัทีม่กีำรอนมุตัแิล้ว

ในแต ่ละป งบประมำณ จ�ำนวนโครงกำร 

ของหน ่วยงำนส ่วนกลำงและของจังหวัด 

และกลุ ่มจังหวัดท่ีมีกำรอนุมัติกำรรำยงำน 

ควำมก้ำวหน้ำ (M6) แล้วในแต่ละไตรมำส 

จ�ำนวนโครงกำรของหน ่วยงำนส ่วนกลำง 

และของจังหวัดและกลุ ่ มจั งหวัด ท่ี ส้ินสุด 

กำรด�ำเนนิกำรแล้ว จ�ำนวนโครงกำรของหน่วยงำน

ส่วนกลำงและของจังหวัดและกลุ ่มจังหวัด 

ท่ีอยูร่ะหว่ำงกำรด�ำเนนิกำร ทัง้ในปงบประมำณนัน้ 

และโครงกำรผูกพันข้ำมปงบประมำณ เป็นต้น 

 2.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผล 

กำรด�ำเนินงำนและกำรน�ำข้อมูลไปใช้ถือเป็น

หัวใจส�ำคัญของกำรใช ้ประโยชน ์จำกสิ่ งที ่

หน่วยงำนภำครัฐได้ด�ำเนินกำรในระบบติดตำม

และประเมนิผลแห่งชำต ิส�ำนกังำนสภำพฒันำกำร

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำติได้จดัท�ำประมวลผล

ฐำนข ้อมูลโครงกำรที่ส ่วนรำชกำรบันทึก  

ในระบบติดตำมและประเมินผลแห ่งชำติ  

และข้อมูลจ�ำแนกตำมแผนทุกระดับที่ใช้งำน 

ในระบบติดตำมและประเมินผลแห ่งชำติ  

รวมทั้งรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำมเป้ำหมำย

ของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งจัดท�ำ

ในรูปแบบ Dash Board แสดงผลกำรด�ำเนนิกำร

โดย เ ทียบ กับ เป ้ ำหมำยและ ตัวชี้ วั ดของ 

แผนแม่บทภำยใต้ยทุธศำสตร์ชำติรำยแผนแม่บท 

อย่ำงไรกต็ำม กำรวเิครำะห์ข้อมลูและประเมนิผล

กำรด�ำเนนิกำรตำมยทุธศำสตร์ชำติ และแผนกำร

ปฏิรูปประเทศจำกข้อมูลแผนงำน/โครงกำร 

ในระบบติดตำมและประเมินผลแห ่งชำติ 

ยังมีข ้อจ�ำกัด เนื่องจำกแผนแม่บทภำยใต้

ยุทธศำสตร์ชำติก�ำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัด 

โดยอ้ำงอิงเทียบเคียงกับกำรวัดในระดับสำกล 

อำทิ ดัชนีชี้วัดของ IMD (The Institute for 

Management Development) และ WEF 

(The World Economic Forum) เป็นต้น  

ส่วนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นกำรก�ำหนด 

เป้ำหมำยและตัวชี้วัดในภำพรวมระดับประเทศ 

โดยเป้ำหมำยและตัวชี้วัดดังกล่ำวมิได้ก�ำหนด

สัดส่วนของควำมรับผิดชอบ (Contributions) 

ของแต่ละส่วนรำชกำร/หน่วยงำน จึงไม่สำมำรถ

ถ่ำยทอดเป้ำหมำยและตวัชีว้ดัให้กบัส่วนรำชกำร/

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงชัดเจนเท่ำที่ควร  

ผลกำรด�ำเนินงำนที่ส่วนรำชกำร/หน่วยงำน 

จัดท�ำแผนงำน/โครงกำรจึงอำจไม่สะท้อน 

ถงึเป้ำหมำยและตวัชีว้ดัในภำพรวมระดบัประเทศ 

กำรใช้ประโยชน์จำกระบบติดตำมและประเมนิผล

แห่งชำติในส่วนนี้ในกำรทบทวนกำรจัดท�ำ 

แผนงำน/โครงกำรจึงยังไม่เต็มประสิทธิภำพ 

เท่ำที่ควร 
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 ทิศทางการพัฒนาระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ 

  ควำมส�ำคญัของยทุธศำสตร์ชำต ิแผนแม่บท

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูป

ประเทศทีมี่ผลผกูพนัหน่วยงำนให้ต้องด�ำเนนิงำน

ให้สอดคล้องเช่ือมโยงกบัเป้ำหมำยของแผนเหล่ำนัน้ 

ท�ำให้ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำต ิ

มีควำมส�ำคัญต่อหน่วยงำนของรัฐในกำรปฏิบัติ

ตำมระเบียบกฎหมำยซึ่งท�ำให้กำรใช้ประโยชน์

ระบบขยำยออกไป ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้ก�ำหนดแนวทำง 

กำรพฒันำระบบตดิตำมและประเมนิผลแห่งชำติ 

ซึง่เก่ียวข้องกบัหน่วยงำนภำครฐั โดยอำจจ�ำแนกได้ 

3 ประกำรหลัก คือกำรเชื่อมต่อระบบติดตำม 

และประเมินผลแห ่งชำติกับระบบติดตำม 

และประเมนิผลแผนงำน โครงกำร และงบประมำณอืน่ ๆ  

ของหน่วยงำนภำครัฐ กำรติดตำม ตรวจสอบ  

และประเมนิผลกำรด�ำเนนิกำรตำมยทุธศำสตร์ชำติ

และแผนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และกำรพัฒนำ 

ข้อมลูสนบัสนนุกำรขบัเคลือ่นเป้ำหมำยกำรพัฒนำ

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ 

 การเชื่อมต่อระบบติดตามและประเมินผล

แห่งชาติกับระบบตดิตามและประเมนิผลแผนงาน 

โครงการ และงบประมาณของหน่วยงานภาครฐัอืน่ ๆ

 ระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 

และประเมนิผลกำรด�ำเนนิกำรตำมยทุธศำสตร์ชำติ 

และแผนกำรปฏริปูประเทศ พ.ศ. 2562 ก�ำหนดให้

บรรดำระบบในกำรติดตำมประเมินผลแผนงำน 

โครงกำร และงบประมำณของหน่วยงำนของรัฐต่ำง ๆ  

ที่มีอยู ่ต ้องเชื่อมโยงและรองรับกำรท�ำงำน 

ของระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ  

ระบบในกำรติดตำมประเมนิผลแผนงำน โครงกำร 

และงบประมำณของหน่วยงำนของรัฐต่ำง ๆ 

ได้แก่ ระบบฐำนข้อมูลแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน

และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (BB-EvMIS) ของ

ส�ำนักงบประมำณ ระบบสำรสนเทศกำรบริหำร

จัดกำร เพื่ อกำรวำงแผนและประเมินผล 

กำรใช้จ ่ำยงบประมำณขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ (e-Plan) ของกรมส่งเสริมกำรปกครอง

ท้องถิน่ และระบบบรหิำรกำรเงินกำรคลงัภำครฐั 

(GFMIS) ของกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง 

เป็นอำทิ ซึ่งในปจจุบัน มีกำรเชื่อมต่อระบบ 

ดังกล่ำวบำงระบบกบัระบบติดตำมและประเมนิผล

แห่งชำต ิเช่น ระบบสำรสนเทศกำรบริหำรจดักำร

เพื่อกำรวำงแผนและประเมินผลกำรใช้จ่ำย 

งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(e-Plan) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม กำรเชื่อมต่อกับระบบ 

ของหน่วยงำนกลำงอื่น ๆ ยังคงเป็นสิ่งท้ำทำย  

ทั้งกำรเชื่อมโยงข้อมูลโดยกำรท�ำให้เป็นดิจิทัล 

(Digitization) และกำรผสำนบทบำทภำรกิจ

ระหว่ำงหน่วยงำนให้เกิดเอกภำพ 

 การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการ

ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อมลูจำกระบบติดตำมและประเมนิผล

แห ่งชำติ (eMENSCR) มีควำมส�ำคัญต ่อ 

กำรทบทวนกำรจัดท�ำแผนงำน/โครงกำรตำม

หลกักำรวงจรนโยบำยสำธำรณะ (Policy Cycle) 
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ของส�ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชำติ ซึ่งประกอบด้วย แนวทำงกำรก�ำหนด

นโยบำย (Policy Advocacy) กำรก�ำหนด

นโยบำย (Policy Formation) กำรน�ำนโยบำย

ไปปฏิบัติ  (Pol icy Implementat ion)  

และกำรตดิตำมและประเมนิผลนโยบำย (Policy 

Monitoring and Evaluation) กำรจัดท�ำแผน

และโครงกำรของส่วนรำชกำรและหน่วยงำน 

ภำครัฐจึงต้องอำศัยควำมเข้ำใจต่อเป้ำหมำย 

ของยทุธศำสตร์ชำตแิละแผนระดบัที ่2 โดยเฉพำะ

เป้ำหมำยและค่ำเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้

ยุทธศำสตร์ชำติ เพื่อให้เข้ำใจทิศทำงกำรพัฒนำ

ประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติที่ต้องกำรบรรล ุ

ในแต่ละห้วงป ระยะเวลำ 5 ป เพื่อวิเครำะห์

บทบำทและจดุเน้นของกำรพฒันำของหน่วยงำน

หรือพ้ืนที่ให้บรรลุเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดได้อย่ำง 

เป็นรูปธรรม และสำมำรถวิเครำะห์ช่องว่ำง 

เชงินโยบำยและช่องว่ำงกำรพฒันำของหน่วยงำน

หรือพื้นที่ (Gap Analysis) ซึ่งน�ำไปสู่กำรจัดท�ำ

แผนที่มีกำรถ่ำยระดับจำกยุทธศำสตร์ชำต ิ

ลงมำ (XYZ)

 ในอนำคต ระบบตดิตำมและประเมนิผล

แห่งชำติ (eMENSCR) จะเป็นเครื่องมือหลัก 

ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนของพื้นที่ 

ในทุกระดับ เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมต ิ

เมือ่วันที ่18 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 รับทรำบแนวทำง

กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับพื้นที่ 

ตำมท่ีส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชำติในฐำนะส�ำนักงำนเลขำนุกำร

คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเสนอ และให้

ส�ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำติ

เร่งรัดกำรด�ำเนินกำรสร้ำงกำรรับรู้เพ่ิมเติมเกีย่วกบั

แนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ

พ้ืนท่ีให้กับภำคส่วนต่ำง ๆ ให้ชัดเจน เพ่ือให้ 

กำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำในแต่ละระดับ 

(ภำค กลุ ่มจังหวัด จังหวัด และท ้องถิ่น)  

และกำรจัดท�ำแผนงำน/โครงกำรท่ีเกี่ยวข้อง

สอดคล้องกับแนวทำงกำรขบัเคล่ือนยุทธศำสตร์ชำติ

ในระดับพื้นที่  โดยให ้บู รณำกำรร ่ วมกับ 

คณะกรรมกำรบูรณำกำรนโยบำยพัฒนำภำค 

(ก.บ.ภ.) คณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัด 

แบบบรูณำกำร (ก.บ.จ.) คณะกรรมกำรบริหำรงำน

กลุ่มจงัหวดัแบบบรูณำกำร (ก.บ.ก.) และหน่วยงำน

ทีเ่กีย่วข้องในกำรด�ำเนนิกำรดังกล่ำวให้บรรลุผล 

อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยแผนพัฒนำภำคซึ่งจัดท�ำ

โดยส� ำนั ก งำนสภำพัฒนำกำร เศรษฐกิ จ 

และสังคมแห่งชำติจะต้องพิจำรณำเป้ำหมำย 

แผนแม่บทย่อย (Y1) จ�ำนวน 140 เป้ำหมำย 

พร้อมทั้งวิเครำะห์ศักยภำพ ควำมต้องกำร 

และทรัพยำกรของภำคที่มีส ่วนสนับสนุน  

กำรด�ำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บท

ภำยใต ้ยุทธศำสตร ์ชำติผ ่ำนกำรพิจำรณำ 

องค ์ประกอบและปจจัยห่วงโซ ่คุณค่ำของ

ประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : 

FVCT) ว ่ำองค ์ประกอบและป จจัยท่ีภำค 

มีควำมเกี่ ยวข ้องและสอดคล ้องสำมำรถ 

มีส่วนร่วมในกำรขับเคล่ือนกำรบรรลุเป้ำหมำย

แผนแม่บทย่อยได้มำกน้อยเพียงใด สู่กำรก�ำหนด

เป้ำหมำยแผนพัฒนำภำคที่มีกำรถ่ำยระดับ 

มำจำกเป ้ ำหมำยแผนแม ่บทย ่อย  (Y1 )  

และกำรจัดท�ำแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดจะต้อง

พิจำรณำเป้ำหมำยแผนพัฒนำภำค พร้อมท้ัง
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วเิครำะห์ศกัยภำพ ควำมต้องกำร และทรพัยำกร

ของกลุ ่มจังหวัดเพื่อประมวลหำเป้ำหมำยที ่

กลุม่จงัหวดัสำมำรถมส่ีวนร่วมขับเคลือ่นให้บรรลผุล 

ซึ่งจะพิจำรณำองค์ประกอบและปจจัยเฉพำะ

ของห่วงโซ่คุณค่ำของเป้ำหมำยแผนพัฒนำภำค

ที่กลุ ่มจังหวัดมีส่วนร่วมขับเคล่ือนเพื่อบรรลุ  

และก�ำหนดเป้ำหมำยแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด 

ที่ มี กำรถ ่ ำยระดับมำจำกเป ้ ำหมำยแผน 

กำรพัฒนำภำค รวมถึงแผนพัฒนำจังหวัด และ

แผนระดับท่ี 3 อ่ืน ๆ  ทีใ่ช้หลกักำรถ่ำยระดับเป้ำหมำย

กำรพัฒนำลงมำ และนอกจำกนั้น ยังต้องมี 

กำรก�ำหนดและมอบหมำยหน่วยงำนเจ้ำภำพ

ของแต่ละเป้ำหมำยของแผนต่ำง ๆ  ในระดบัพืน้ที่ 

ให้มีควำมสอดคล้องกบักำรมอบหมำยส่วนรำชกำร/

หน่วยงำนภำครฐัให้เป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพขบัเคลือ่น

แผนแม่บทย่อย (จ.3) ตำมมติคณะรัฐมนตรี 

เมือ่วนัที ่25 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 โดยมผีูว่้ำรำชกำร

จงัหวดัเป็นผูป้ระสำนเพือ่บรูณำกำรกำรด�ำเนนิงำน

ของฝ่ำยต่ำง ๆ ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย 

กำรบรหิำรงำนจงัหวดัแบบบรูณำกำร พ.ศ. 2551

 การพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อน

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ

 กำรพฒันำข้อมลูสนับสนุนกำรขับเคลือ่น

เป ้ำหมำยกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร ์ชำติ 

ของส� ำนั ก งำนสภำพัฒนำกำร เศรษฐกิ จ 

และสงัคมแห่งชำตสิะท้อนถงึยคุสมยัของกำรเป็น

ดิจิทัล (Digitalization) ท�ำให้ทรัพยำกรมนุษย์

จ�ำเป ็นต ้องได ้รับกำรพัฒนำเพื่อยกระดับ 

ขีดควำมสำมำรถให้สำมำรถเข้ำใจและบริหำร

จัดกำรควำมรู ้ที่มีเทคโนโลยีเข้ำมำเกี่ยวข้อง 

และมอีทิธพิลอย่ำงมำกได้ นอกจำกกำรออกแบบ

เพ่ือใช้ในกำรติดตำม ตรวจสอบ และกำรประเมิน

ผลกำรด� ำ เนิ นกำรตำมยุทธศำสตร ์ ช ำติ 

และแผนกำรปฏิรูปประเทศแล้ว ระบบติดตำม

และประเมินผลแห่งชำติยังถูกออกแบบให้เป็น

ระบบฐำนข้อมลูภำครฐัขนำดใหญ่ทีส่่วนรำชกำร

และหน่วยงำนภำครัฐสำมำรถใช้ประโยชน์ 

ในกำรจัดท�ำนโยบำยสำธำรณะโดยใช้ข้อมูล 

เป็นฐำน (Data driven) และอยู่บนฐำนข้อมูล

เชิงประจักษ์ (Evidence base) โดยข้อมูล

โครงกำรท่ีส่วนรำชกำรบันทึกในระบบติดตำม

และประเมินผลแห่งชำติ และข้อมูลจ�ำแนก 

ตำมแผนทุกระดับท่ีใช ้งำนในระบบติดตำม 

และประเมินผลแห่งชำติจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ท่ี

สำมำรถดัดแปลงได ้หรือในรูปแบบดิจิทัล 

ที่นักวำงแผนและผู ้พัฒนำระบบข้อมูลของ 

หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถเข้ำถึงและน�ำไปใช้

ประโยชน์ได้ เช่น ไฟล์ JSON ซึ่งสำมำรถแปลง

ข้อมูลในสกุล xls เป็น text ที่มีกำรจัดหมวดหมู่ 

ท�ำให้ข้อมลูปริมำณมำกมขีนำดเลก็ลง กำรเชือ่มโยง

ข้อมูลแบบกิ่งก้ำน (Tree) และกำรจัดท�ำแผนผัง

ข้อมูล (Mapping) ที่สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์

ต่อไปได้

 กำรพฒันำข้อมลูสนบัสนนุกำรขบัเคลือ่น

เป ้ำหมำยกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร ์ชำติ 

ยังรวมถึงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐ 

(Open Government Data) ที่ส่วนรำชกำร 

และหน่วยงำนภำครฐัสำมำรถเข้ำถงึและใช้ประโยชน์

ข้อมลูข้ำมหน่วยงำน และกำรสร้ำงกำรมส่ีวนร่วม

กับกำรด�ำเนินกำรของภำครัฐในระดับที่สูงขึ้น 

คอื กำรให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถงึและมส่ีวนร่วม
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ในกำรด�ำเนินงำนของรัฐได้ เช่น กำรติดตำม 

กำรด�ำเนินโครงกำรท่ีหน่วยงำนของรัฐจัดท�ำ 

หรอืกำรแจ้งปญหำท่ีได้รับจำกกำรด�ำเนนิโครงกำร

ของหน่วยงำนของรัฐ เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่ำง 

กำรพัฒนำ

 อำจกล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ กำรด�ำเนินกำร

จัดท�ำและพัฒนำระบบติดตำมและประเมินผล

แห่งชำติ (eMENSCR) โดยควำมร่วมมือของ 

ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนภำครฐั เป็นส่วนหนีง่

ของกำรขบัเคลือ่นของรฐับำลไปสูก่ำรเป็นรฐับำล

ดจิิทลั โดยกำรสร้ำงและพฒันำระบบตดิตำมและ

ประเมนิผลแห่งชำตใิห้เป็นระบบฐำนข้อมลูกลำง

ขนำดใหญ่แห่งชำติ ส�ำหรบักำรตดิตำม ตรวจสอบ 

และประเมินผลกำรด�ำเนินกำร ตำมระเบียบ 

และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกำรยกระดับ

ประสทิธภิำพกำรปฏบิตัริำชกำรของระบบรำชกำรไทย

โดยรวม กระทรวงมหำดไทยในฐำนะหน่วยงำน

ของรัฐทีรั่บผดิชอบกำรด�ำเนนิกำรของหน่วยงำน

ในสงักดั ทัง้ในส่วนกลำง และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

กำรด�ำเนนิกำรในพ้ืนท่ีโดยจังหวดัและกลุ่มจังหวดั 

จึงมีบทบำทที่ส�ำคัญในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ

ระบบตดิตำมและประเมนิผลแห่งชำต ิอย่ำงไรกต็ำม 

ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติจ�ำเป็น 

ต้องได้รับกำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนือ่งต่อไป  

ซ่ึงจะท�ำให้ระบบมีประสิทธิภำพมำกขึ้น และ

สำมำรถยกระดับกำรวำงแผน กำรน�ำแผน 

ไปปฏิบัติ และกำรติดตำมประเมินผลให้บรรลุ 

ผลสัมฤทธิ์ ตำมยุทธศำสตร ์ชำ ติและแผน 

กำรปฏิรูปประเทศมำกยิ่งขึ้น ตลอดจนสำมำรถ

สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ได้อย่ำง 

มีนัยส�ำคัญ 



 โครงการ เป ็นแผนงำนที่จัดท�ำขึ้น 

อย่ำงรอบคอบเป็นระบบ พร้อมกบัมีแนวทำงปฏบัิติ 

เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตำมเป้ำหมำยของแผนงำน 

ทีไ่ด้ก�ำหนดไว้ โดยใช้ทรพัยำกรในกำรด�ำเนนิงำน

อย่ำงคุม้ค่ำ มจีดุเริม่ต้น และจดุสิน้สดุอย่ำงชัดเจน 

มีพื้นที่ในกำรด�ำเนินงำนเพื่อให้บริกำรและ 

มบีคุคลำกรหรอืหน่วยงำนรบัผดิชอบ มกีำรใช้จ่ำย

งบประมำณของแผ ่นดิน กำรด�ำเนินงำน 

ในลักษณะโครงกำรจึงมีควำมแตกต่ำงจำก 

งำนประจ�ำ เพรำะงำนโครงกำรมีโอกำสเกิด 

ควำมเสี่ยงจำกควำมไม่แน่นอนมำกกว่ำและ

กระบวนกำรด�ำเนนิงำนของงำนโครงกำรอำจจะต้อง

เปลี่ยนแปลงไปตำมสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริง 

ด้วยเหตุน้ีงำนโครงกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำน  

จึงเป็นงำนที่มักจะมีผู ้ประเมินหรือตรวจสอบ 

จำกองค์กรต่ำง ๆ  เข้ำไปพจิำรณำกำรด�ำเนนิงำน

และช่วยค้นหำค�ำตอบให้กับผู้บริหำรระดับสูง 

อยู่เสมอ ๆ 

 กำรด�ำเนินโครงกำรของหน่วยงำน 

ภำครฐัโดยใช้งบประมำณของแผ่นดิน ต้องอำศยั

กระบวนกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง ซ่ึงนบัเป็นกระบวนกำร

ส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนงบประมำณรำยจ่ำย 

เพ่ือพัฒนำประเทศ กำรจัดท�ำโครงกำรในอดีต  

ท่ีผ่ำนมำส่วนใหญ่มุ่งเน้นกำรจัดหำให้ได้มำซ่ึง

รำยกำรครุภัณฑ์และสิง่ก่อสร้ำง โดยมไิด้ค�ำนงึถงึ

วัตถุประสงค์ของกำรใช้งำนและควำมคุ ้มค่ำ 

ของกำรใช้เงิน เรำจึงมักจะเห็นครุภัณฑ์หรือ 

สิ่งก่อสร้ำงที่ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จถูกทิ้งให้รกร้ำง

ว่ำงเปล่ำโดยไม่มีกำรใช้ประโยชน์แต่อย่ำงใด  

แต่ในปจจบุนัได้มกีำรน�ำระบบกำรบรหิำรกจิกำร

บ้ำนเมืองที่ดี หรือหลักธรรมำภิบำล (Good 

Governance) มำใช้เป็นนโยบำยหลักที่ส�ำคัญ 

ในกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิและใช้เป็นแนวทำง 

ในกำรจัดระเบียบ เพื่อให้สังคมของประเทศ 

ทั้งภำครัฐ ภำคธุรกิจ เอกชนและภำคประชำชน 

สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสงบสุข และตั้งอยู ่

ในควำมถกูต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และพร้อมรับ

กำรตรวจสอบ

ข้อควรระวังความผิดพลาดที่ตรวจพบในการท�าโครงการ

กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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 จงึเป็นข้อสรปุได้ว่ำกำรจดัท�ำโครงกำรต่ำง ๆ  

เพื่อรองรับแผนงำนเป็นสิ่งส�ำคัญและจ�ำเป็น

อย่ำงยิ่งที่จะต้องค�ำนึงถึงควำมพร้อมส�ำหรับ 

กำรด�ำเนินงำน วัตถุประสงค์ของกำรใช้งำน  

และมีกำรบริหำรพัสดุ ให ้ เกิดควำมยั่ งยืน  

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงำนของรัฐ 

และสอดคล้องกับหลักกำรดังต่อไปนี้

  คุม้ค่า พสัดท่ีุได้จำกกำรด�ำเนนิงำน

ต้องมีคุณภำพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนอง

วัตถุประสงค์ในกำรใช้งำนของหน่วยงำนของรัฐ 

มีรำคำที่เหมำะสม และมีแผนกำรบริหำรพัสด ุ

ที่เหมำะสมและชัดเจน

  โปร่งใส กำรจัดหำและกำรบริหำร

พัสดตุ้องกระท�ำโดยเปิดเผย มหีลกัฐำนกำรด�ำเนนิงำน

ชัดเจน 

  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ต้องมกีำรวำงแผนกำรจดัหำและกำรบรหิำรพสัดุ

ล่วงหน้ำเพื่อให้กำรจัดหำและกำรบริหำรพัสดุ

เป็นไปอย่ำงต่อเนือ่งและมกี�ำหนดเวลำทีเ่หมำะสม

  ตรวจสอบได้ มีกำรเก็บข้อมูล 

กำรจัดหำและกำรบริหำรพัสดุอย่ำงเป็นระบบ

เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบ

 จำกกำรทีร่ฐับำลได้ปรบัเปลีย่นแนวทำง

ในกำรบริหำรงำนและปฏริปูระบบต่ำง ๆ  ในกำรด�ำเนนิงำน 

จึงส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบ 

ของผู ้ มีหน้ำที่ ในกำรตรวจสอบได้ถูกขยำย

ขอบเขตจำกกำรตรวจสอบด้ำนกำรเงนิและบัญชี 

(F inancial Audit) ไปสู ่การตรวจสอบ 

การดําเนินงาน (Performance Audit)  

ซ่ึงเป็นกำรตรวจสอบที่มุ ่งเน้นประสิทธิผล 

ประสิทธภิาพ และความคุม้ค่า ในกำรด�ำเนนิงำน

ของส่วนรำชกำร ตลอดจนช่วยให้ส่วนรำชกำร

ด�ำเนนิงำนได้บรรลตุำมเป้ำหมำยและวตัถปุระสงค์

ท่ีก�ำหนด อันจะน�ำไปสู ่ผลสัมฤทธิ์ของงำน  

และกำรพัฒนำองค์กรให้มุ่งสู่กำรบริหำรจัดกำร

ที่ดีอย่ำงยั่งยืนต่อไป

 ดังนั้น เพ่ือให้ภำครัฐเป็นองค์กรที่ม ี

กำรบริหำรจัดกำรที่ดี สำมำรถใช้ศักยภำพ

ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส และ 

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน จึงได้รวบรวม

ประเด็นข้อตรวจพบของกำรตรวจสอบด�ำเนนิงำน

โครงกำร ตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบด�ำเนนิงำน 

ของส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ และผูต้รวจสอบ

ภำยในท้ังส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค เพื่อเป็น 

ข้อควรระวังควำมผิดพลำดที่ตรวจพบในกำรท�ำ

โครงกำรให้กับผู้มีหน้ำท่ีในกำรจัดท�ำโครงกำร  

ผู้ปฏิบัติงำนและผู้บริหำรโครงกำร ได้ใช้เป็น

แนวทำงกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อผู ้ ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และสำมำรถ 

ตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้

						ข้อพึงระวัง

 	การกาํหนดโครงการไม่สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

  คือ กรณีงบประมำณกลุ่มจังหวัด

ร้อยละ 50 ขึ้นไปของงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

มลัีกษณะสนบัสนนุงบประมำณตำมภำรกจิหลัก 

(Function) ของส่วนรำชกำรหรอืองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรรงบประมำณให้แต่ละ

หน่วยงำนรับไปด�ำเนินกำรในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ 

ขำดกำรบูรณำกำรร่วมกัน หรือโครงกำรได้รับ

ประโยชน ์ ใน เชิ งพื้ นที่ เพี ย งจั งหวั ด เดี ยว 
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ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรใช้จ่ำย 

งบประมำณกลุม่จงัหวดั ท�ำให้เสยีโอกำสทีจ่ะได้รบั

กำรแก้ไขปญหำร่วมกันจำกโครงกำรขนำดใหญ่

ในระดับกลุ่มจังหวัด หรือสูญเสียโอกำสที่จะน�ำ

งบประมำณ มำส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำด้ำน 

กำรท่องเท่ียวในกลุม่จงัหวดัอย่ำงเป็นระบบ และได้รบั

ประโยชน์มำกกว่ำ 1 จังหวัด อย่ำงแท้จริง

			 ข้อควรปฏิบัติ

    ควรก�ำหนดบทบำทกำรประสำนงำน

ภำยในคณะกรรมกำรบริหำรงำนกลุ่มจังหวัด 

แบบบรูณำกำร (ก.บ.ก.) เพือ่ให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์

ของกำรบริหำรแบบบูรณำกำรในลักษณะ 

ยึดพ้ืนที่เป็นหลัก (Area-Based Approach)  

และกำรสร้ำงควำมร่วมมอืในกำรบรหิำรจดักำรทีด่ี 

(Collaboration for Good Governance)  

เพือ่ร่วมกันผลักดันให้มีกำรจัดท�ำโครงกำรขนำดใหญ่ 

หรือ Approach) และกำรสร้ำงควำมร่วมมือ 

ในกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี (Collaboration for 

Good Governance) เพื่อร่วมกันผลักดันให้มี

กำรจัดท�ำโครงกำรขนำดใหญ่ หรืออำจจัดสรร 

งบประมำณส�ำหรับโครงกำรที่มีแนวทำง 

กำรพฒันำซึง่สำมำรถแก้ไขปญหำร่วมกนัในระดบั

กลุ่มจังหวัด และด�ำเนินกำรชี้แจงท�ำควำมเข้ำใจ

กบัส่วนรำชกำรต่ำง ๆ เพือ่ผลกัดันให้ส่วนรำชกำร

ตระหนักถึ งควำมส� ำคัญของแผนพัฒนำ 

กลุ่มจังหวัด และร่วมกันคิด ส�ำรวจ คัดเลือก  

และพิจำรณำโครงกำรท่ีมีขอบเขตด�ำเนินกำร

หรือได้รับประโยชน์มำกกว่ำ 1 จังหวัด

					ข้อพึงระวัง

  การดาํเนนิโครงการไม่มีประสทิธิภาพ

ส่งผลต่อการเกิดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

  	องค์ประกอบของโครงกำร 

ไม่ชดัเจน ไม่ครบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์ทีก่�ำหนด เช่น 

  		ตัวช้ีวัดไม่สำมำรถสะท้อน

ผลกำรด�ำเนินงำนที่แท้จริงของโครงกำรได้ 

      โ ค ร ง ก ำ ร ไ ม ่ แ ส ด ง 

รำยละเอยีดของกิจกรรมและประมำณค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรด�ำเนินงำน แบบฟอร์มกำรจ�ำแนกตำม 

งบประมำณรำยจ ่ำยระบุรำยกำรโดยไม ่ม ี

รำยละเอียดประกอบ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  

ค่ำครุภัณฑ์ เป็นกำรจัดท�ำโครงกำรท่ีไม่เป็นไป

ตำมหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติรำชกำร

ประจ�ำปของจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำร

ประจ�ำปของกลุ่มจังหวัด

   โครงกำรที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำ

ระบบเทคโนโลยีไม ่สำมำรถด�ำเนินกำรได ้ 

เ นื่ อ งจำก เทค โน โลยี ที่ ก� ำหนดใน  TOR  

กบัเทคโนโลยทีีใ่ช้ในปจจุบนัมรีปูแบบกำรใช้งำน
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ทีแ่ตกต่ำงกันและมรีำคำในกำรจดัท�ำทีส่งูมำกขึน้ 

ไม ่สอดคล้องกับงบประมำณท่ีตั้งไว ้ ท�ำให้

โครงกำรไม่สำมำรถด�ำเนินกำรให้ลุล่วงไปได้ 

สำเหตเุกดิจำกหน่วยงำนท่ีรบัผดิชอบขำดควำมรู้ 

ควำมช� ำนำญด ้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

และขำดประสิทธิภำพในกำรด�ำเนนิกำรจดัซือ้จดัจ้ำง 

ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด

ขำดโอกำสน�ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

และเสียโอกำสในกำรน�ำงบประมำณไปพัฒนำ

โครงกำรอื่น       

 

			 ข้อควรปฏิบัติ

 	กำรจัดท�ำรำยละเอียดในกำรเสนอ

โครงกำรโดยเฉพำะอย่ำงย่ิง วัตถุประสงค์  

กลุ่มเป้ำหมำย ผลลพัธ์ รำยละเอยีดของกจิกรรม

และประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย วิธีกำรด�ำเนินงำน 

และตวัชีว้ดั จะต้องสำมำรถวดัผลกำรด�ำเนนิงำน

ได้อย่ำงแท้จริง รวมท้ังก�ำหนดผู ้รับผิดชอบ 

ในกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิและควำมส�ำเร็จของ

โครงกำรไว้ด้วย และก�ำชับคณะอนกุรรมกำรจดัท�ำ 

แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดให้พิจำรณำกลั่นกรอง

โครงกำรและกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติรำชกำร

ประจ�ำปของกลุม่จงัหวดัให้ชดัเจน เพือ่ให้โครงกำร

บรรลุผลสัมฤทธิ์ และคุ้มค่ำ ในกำรใช้จ่ำยเงิน 

ของแผ่นดินและเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติวินัย

กำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

 	ในกำรพิ จ ำรณำ โครงกำร ให ้

พิจำรณำถึงวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย ผลลัพธ์ 

รำยละเอยีดของกจิกรรมและประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

วิธีกำรด�ำเนินงำน และตัวชี้วัดที่สำมำรถวัดผล

กำรด�ำเนินงำนได้อย่ำงแท้จริงเพื่อประเมินผล

ควำมส�ำเร็จของโครงกำร

  กรณีกำรจัดท�ำโครงกำรเกี่ยวกับ

เทคโนโลยแีละสำรสนเทศ ต้องค�ำนงึถงึควำมพร้อม

และศกัยภำพ ตลอดจนบคุลำกรของผูร้บัผดิชอบ

โครงกำรว่ำสำมำรถด�ำเนินกำรให้บรรลวุตัถปุระสงค์

			 ข้อพึงระวัง

 	งานที่ได้จากโครงการมีการใช้

ประโยชน์ไม่คุ ้มค่าหรือไม่ได้ใช้ประโยชน ์ 

สืบเนื่องจำกสำเหตุของกำรจัดท�ำโครงกำร 

โดยไม่ได้มีกำรศึกษำข้อมูลสถำนท่ีตั้งโครงกำร 

ไม ่มีกำร จัดวำงระบบกำรบริหำร จัดกำร  

และขำดควำมพร้อมในกำรบริหำรโครงกำร  

ซึ่งจะส่งผลต่อเน่ืองให้ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำง 

ที่ได้รับจำกโครงกำรไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ 

และหำกทรพัย์สนิไม่ได้ใช้งำนและหรอืขำดกำรดแูล

บ�ำรุงรักษำอย่ำงต่อเนื่อง อำจเสื่อมสภำพ ช�ำรุด 

เสียหำย หรือสูญหำยได้ และส่งผลกระทบ 

ต่อโครงกำรอ่ืน ๆ  ในกำรสญูเสยีโอกำสทีจ่ะได้รบั

กำรจัดสรรงบประมำณไปด�ำเนินกำรอีกด้วย
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			 ข้อควรปฏิบัติ

 	ในกำรจดัท�ำโครงกำรควรมกีำรศกึษำ

ข้อมูล วำงแผนอย่ำงรอบคอบ ส�ำรวจสภำพพืน้ที่

โครงกำรอย่ำงละเอียดเพื่อก�ำหนดรูปแบบ  

โดยค�ำนึงถึงควำมเหมำะสมและกำรได ้รับ

ประโยชน์สงูสดุของโครงกำร ควรจดัให้ประชำชน 

มีส่วนร่วมแสดงควำมเห็นในกำรจัดท�ำโครงกำร

อย่ำงแท้จริง เพื่อจะได้สนองควำมต้องกำร 

และได้ประโยชน์มำกที่สุด 

		
			 ข้อพึงระวัง

  การดําเนินโครงการล่าช้า ไม่เป็น

ไปตามระยะเวลาที่โครงการกําหนด หน่วยงำน

ที่รับผิดชอบไม่ได้ก�ำหนดแผนกำรด�ำเนินกำร 

จดัซือ้จัดจ้ำงให้มห้ีวงระยะเวลำท่ีมคีวำมสมัพนัธ์กนั

ในแต่ละกิจกรรม ซึ่งส่งผลให้เริ่มด�ำเนินกำร 

ล่ำช้ำตั้งแต่ขั้นตอนกำรเตรียมกำรจัดหำ และ 

ไม่มกีำรก�ำหนดแนวทำงกำรตดิตำมกำรด�ำเนนิงำน

อย่ำงต่อเนื่องและชัดเจน ขำดควำมพร้อม 

ด้ำนสถำนที่ก ่อสร้ำง ท�ำให้ต้องมีกำรแก้ไข 

แบบรปูรำยกำรและแก้ไขสญัญำหรอือำจจะต้อง

มีกำรขยำยระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำรออกไป

        

   			ข้อควรปฏิบัติ

  ควรแจ้งให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมของกำรด�ำเนินกำร

ตั้งแต่ข้ันตอนของกำรเสนอขอรับกำรสนับสนุน

งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำป เพื่อให้สำมำรถ

ด�ำเนินกำรได้ทันทีเมือ่พระรำชบญัญติังบประมำณ

รำยจ ่ำยประจ�ำป  มีผลใช ้บังคับและได ้ รับ 

กำรจัดสรรงบประมำณ ตลอดจนกำรบริหำร

จดักำรกระบวนกำรจดัซือ้จดัจ้ำงให้เป็นไปตำมแผน 

ที่ก�ำหนดเพื่อมิให ้โครงกำรเกิดควำมล่ำช ้ำ  

และต้องก�ำหนดแผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงให้ม ี

ห้วงเวลำที่สัมพันธ์กัน

 	ก�ำชับให้หน่วยงำนผู ้รับผิดชอบ

โครงกำรต ้องท�ำกำรศึกษำข ้อมูลโครงกำร  

และมีกำรส�ำรวจควำมเหมำะสมของพื้นที ่

ที่ด�ำเนินกำรจริงอย่ำงรอบคอบก่อนกำรขอรับ

ควำม เห็ นชอบ โคร งกำรและก� ำหนด ใน 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำป รวมถึงกำรวำงแผน

กำรออกแบบโครงกำรอย่ำงรอบคอบรัดกุม 

เพื่อมิให้เกิดกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภำยหลัง 

เพ่ือป้องกันปญหำอุปสรรคในกำรก่อสร้ำง 

มิให้เกิดควำมล่ำช้ำ

 	ให้มีกำรติดตำมประเมินผลกำร

ด�ำเนนิงำนของโครงกำรให้เป็นไปตำมระยะเวลำ

ที่ก�ำหนด ตลอดจนกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ

และสอบถำมผู ้รับผิดชอบโครงกำรเกี่ยวกับ

ปญหำอปุสรรคและข้อจ�ำกัดของโครงกำร เพือ่ให้

สำมำรถแก้ไขปญหำให้กบัหน่วยงำนผูร้บัผดิชอบ

โครงกำรได้ทนักำล พร้อมท้ังมมีำตรกำรเร่งรดัให้รบี

ด�ำเนนิโครงกำรให้แล้วเสรจ็ตำมห้วงเวลำทีก่�ำหนด 
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		 ข้อพึงระวัง

 

 	การบริหารจดัการทรัพย์สนิทีไ่ด้รับ

จากโครงการ  ไม ่ มีกำรก� ำหนดแนวทำง 

กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินไว้ในโครงกำร ท�ำให ้

เมือ่ด�ำเนนิโครงกำรแล้วเสรจ็ ไม่สำมำรถส่งมอบ

ทรัพย์สินให้กับหน่วยงำนใดบริหำรจัดกำร  

ให้เกิดควำมยั่งยืนได้ หน่วยรับโอนทรัพย์สิน 

ไม ่ ขอรั บทรัพย ์ สิ นตำม ท่ี ได ้ ตกลง กัน ไว ้  

กำรบรหิำรจัดกำรทรพัย์สนิของรฐัไม่เป็นไปตำม

ข้ันตอนของกฎหมำย ระเบียบ กฎกระทรวง  

และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น ไม่ได้แจ้งขึ้น

ทะเบียนอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงเป็นที่รำชพัสดุ

ต่อส�ำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ส่งผลให้หน่วยรัฐ 

ขำดรำยได้จำกกำรไม่จัดเก็บค่ำเช่ำท่ีรำชพัสดุ 

และค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ได้ หน่วยด�ำเนินกำร 

ยังไม่มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติเรื่อง 

กำรโอนทรัพย์สิน กำรปฏิบัติกรณีที่ทำงรำชกำร

ขอให้รำษฎรอุทิศที่ดินให้และหลักกำรในกำรรับ

บริจำคที่ดิน เป็นต้น

		 ข้อควรปฏิบัติ

  ในกำรจัดท�ำโครงกำรจะต้องก�ำหนด

แนวทำงและวธิกีำรบรหิำรจดักำรทรพัย์สนิไว้ให้

ชดัเจนตัง้แต่ ขัน้ขออนมุตัโิครงกำร หำกผูป้ระสงค์

จะรับโอนทรัพย์สินเป็นรำชกำรส่วนภูมิภำค 

จะต้องได ้รับควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำน 

ต้นสังกัดในกำรรับมอบทรัพย์สินด้วยแล้ว และ

จะต้องพิจำรณำถึงศกัยภำพและควำมพร้อมของ

หน่วยงำนที่จะรับมอบทรัพย์สินประกอบด้วย 

เช่น งบประมำณ บุคลำกร เพื่อให้ทรัพย์สิน

สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน

 	เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จต้องก�ำกับ

ดแูลให้เจ้ำหน้ำทีถ่อืปฏบิตัใิห้เป็นไปตำมขัน้ตอน

ของกฎหมำย ระเบยีบ กฎกระทรวง และหนงัสอื

สั่งกำรที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เช่น กำรบันทึก

ทะเบยีนคมุทรัพย์สิน กำรยมืทรัพย์สิน กำรจ�ำหน่ำย

ทรัพย์สิน และกำรแจ้งขึ้นทะเบียนที่รำชพัสดุ

ภำยใน 30 วัน เป็นต้น
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      บทสรุป 

 ข้อควรระวังควำมผิดพลำดท่ีตรวจพบ 

ในกำรท�ำโครงกำรที่ได้สรุปไว้ข้ำงต้น เป็นเพียง

ส่วนหน่ึงในประเด็นข้อตรวจพบของผู้มีหน้ำที่

ตรวจสอบที่มีควำมส�ำคัญไม่น้อยต่อควำมส�ำเร็จ

ของโครงกำรและควำมคุ้มค่ำของกำรใช้จ่ำย 

งบประมำณของแผ่นดิน ดังนั้น แม้ว่ำกำรเขียน

โครงกำรอย่ำงละเอยีดชดัเจนเพยีงใด หำกกำรบรหิำร

โครงกำรขำดประสิทธิภำพ ผู้บริหำรโครงกำร 

ไม ่ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรวำงแผน 

งำนโครงกำร หรือไม่มีกำรติดตำมประเมินผล 

กำรด�ำเนินโครงกำรอย่ำงเป็นระบบ อีกทั้ง 

กำรขำดบุคลำกรที่ มี ควำมรู ้ ควำมเข ้ ำ ใจ 

ในโครงกำรและวิธีกำรด�ำเนินงำนโครงกำรแล้ว 

โครงกำรนั้นย ่อมบรรลุถึงเป ้ำหมำยได้ยำก 

หรือไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้ ข้อควรระวัง

และข ้อปฏิบั ติ ดังกล ่ำวอำจเป ็นส ่วนหนึ่ ง 

ในกำรช่วยให้ผู ้จัดท�ำโครงกำร ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร และผู้บริหำรโครงกำร สำมำรถจัดท�ำ

โครงกำรและบริหำรโครงกำรให้เกดิประสิทธภิำพ 

มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและบรรลุ เ ป ้ ำหมำยหรื อ

วัตถุประสงค์ที่วำงไว้ได้ในโอกำสต่อ ๆ ไป



 ในฐำนะที่มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติ

หน ้ำที่คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัด  

โดยด�ำรงต�ำแหน่ง รองประธำนกรรมกำร 

ธรรมำภิบำล จั งหวัดพระนครศรีอยุธยำ  

พ.ศ. 2560 – 2562 และต�ำแหน่งในปจจุบัน 

คือ ท่ีปรึกษำผู ้ตรวจรำชกำรภำคประชำชน 

ด ้ ำนสั งคมส� ำนักนำยกรั ฐมนตรี  ประจ� ำ 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ ซึง่กฎหมำยเปิดโอกำส 

ให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำร 

ตรวจรำชกำร และที่ปรึกษำคณะกรรมกำร 

ธรรมำภบิำลด้ำนวชิำกำรจงัหวดัพระนครศรอียธุยำ 

พ.ศ. 2563 – 2565 จะได้น�ำเรือ่งทีม่คีวำมส�ำคญั

ต่อนักวำงแผนทั้งหลำยมำบอกกล่ำวให้เข้ำใจว่ำ 

คณะกรรมกำรธรรมำภบิำลจงัหวดั มิได้มำจบัผดิ

อะไรพวกท่ำน แต่มำสอดส่องว่ำท่ำนก�ำลงัจะท�ำ

แผนอะไร กำรวำงแผนนั้นมีกำรเตรียมพร้อม

เพยีงใด โดยมองอย่ำงระยะยำวเพรำะไม่ต้องกำร 

ให้โครงกำรเสร็จแล้วแต่กลับทิ้งร้ำงหรือใช้งำน 

ไม่คุม้ค่ำ เกดิควำมสญูเสยีและเสยีดำยงบประมำณ 

หำกมีกำรกระท�ำผิดละเลยกฎหมำยหรือ 

มกีำรทจุรติกจ็�ำเป็นต้องรำยงำนให้ประธำนทรำบ 

โดยประธำนคณะคือผู้ตรวจรำชกำรส�ำนักนำยก

รัฐมนตรีซึ่งมีเขตอ�ำนำจในจังหวัด แต่ละท่ำน 

จะรับผิดชอบหลำยจังหวัด ท�ำให้มีมุมมอง 

กำรตดิตำมโครงกำรได้อย่ำงกว้ำงขวำงเป็นประโยชน์

แก่จงัหวัด เมือ่มนีโยบำยส�ำคัญหรอืเรือ่งร้องเรียน

ที่ได ้ รับมอบหมำยมำให้ตรวจติดตำมก็จะมี 

กำรติดตำมผลเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง ข้อมูลต่ำง ๆ 

ทีร่วบรวมจำกกำรปฏิบติัหน้ำทีข่องคณะกรรมกำร

ธรรมำธิบำลจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด จะเป็นข้อมูล

ก้อนใหญ่ทีส่ะท้อนควำมเป็นจรงิให้กบัฝ่ำยบรหิำร

ไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป

อาสามาทํางาน มกีฎหมายระเบยีบรองรบั

  กฎหมำยส�ำคญัทีท่�ำให้ม ี“คณะกรรมกำร

ธรรมำภิบำลจงัหวดั” สบืเนือ่งมำจำกพระรำชบญัญตัิ

ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534  

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบ

บริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 

มำตรำ 55/1 ได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาลจังหวัด หรือเรียก โดยย่อว่า 

“ก.ธ.จ.” ในทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร 

เพือ่ท�ำหน้ำทีส่อดส่อง (ควำมหมำยของกำรสอดส่อง 

คือกำรเอำใจใส่ดูแล หรือกำรตรวจตรำโดย 

ทั่วไป (Scrutinize) กำรสังเกตเหตุกำรณ์  

(Observation) กำรเฝ้ำมองดู (Watch out)) 

และเสนอแนะกำรปฏิบัติภำรกิจของหน่วยงำน

ของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำร 

บ้ำนเมอืงทีดี่ และเป็นไปตำมหลกักำรทีก่�ำหนดไว้

ตำมมำตรำ 3/1 

 บทบาท ก.ธ.จ. ต่อการติดตามโครงการ

ศิริพร กฤชสินชัย
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  มำตรำ 3/1 กำรบริหำรรำชกำรตำม 

พระรำชบัญญัติต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข 

ของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ 

ควำมมีประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจ

แห่งรัฐ กำรลดข้ันตอน กำรปฏิบัติงำน กำรลด

ภำรกิจและยบุเลิกหน่วยงำนทีไ่ม่จ�ำเป็น กำรกระจำย

ภำรกจิและทรพัยำกรให้แก่ท้องถ่ิน กำรกระจำย 

อ�ำนำจกำรตัดสินใจ กำรอ�ำนวยควำมสะดวก 

และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 

ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงำน

  ส�ำหรับจ�ำนวน วิธีกำรสรรหำและ 

กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตำม

ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ

ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 ประกำศ 

ในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันท่ี 27 เมษำยน  

พ.ศ. 2552 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 เมษำยน 

พ.ศ. 2552 หลังจำกนั้น ได้มีกำรแก้ไขปรับปรุง

ระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มีผลใช้บังคับ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็น 

กำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร

สรรหำกรรมกำร กำรก�ำหนดสดัส่วนของกรรมกำร

ผู้แทนสมำชิกสภำท้องถิน่ กำรจดัท�ำบญัชรีำยชือ่

ส�ำรอง ตลอดจนกำรลงคะแนนเพื่อเลือกกันเอง 

และเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 ได้ม ี

ประกำศส�ำนักนำยกรัฐมนตรีมำเพิ่มเติมก�ำหนด

กรอบแนวทำงทีช่ดัเจนมำกยิง่ขึน้ โดยสอดส่อง 

การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและ 

เจ้าหน้าท่ีของรฐัในจังหวดัทกุแผนงาน โครงการ

ของจงัหวัด และส่วนราชการ ในจังหวดั อกีทัง้

แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนจากการปฏิบตังิาน

ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ในจงัหวดั รวมทัง้แผนงาน โครงการตามนโยบาย

ของรฐับาล หรอืเรือ่งอืน่ ๆ  ตามทีป่ระธาน ก.ธ.จ. 

เห็นสมควร

   องค์ประกอบที่เหมาะสมและหลากหลาย

 กรรมกำรประกอบด้วยผู้ตรวจรำชกำร

ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ซ่ึงมีเขตอ�ำนำจในจังหวัด

เป็นประธำน ผู้แทนภำคประชำสังคม ผู้แทน

สมำชิกสภำท้องถิ่น ที่ ไม ่ได ้ด�ำรงต�ำแหน่ง 

ผู้บริหำร และผู้แทนภำคธุรกิจเอกชน มีวำระ 

กำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ป นับแต่วันที่ 

ปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ลงนำมรับรองรำยชื่อ

กรรมกำร เป็นรำยจังหวัด กรรมกำรซ่ึงพ้นจำก

ต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรสรรหำอีกได้  

แต่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันเกินสองวำระไม่ได้ 

จ�ำนวนคณะกรรมกำรจะมมีำกหรอืน้อยขึน้อยูก่บั

จ�ำนวนอ�ำเภอของแต่ละจังหวดั ให้มเีลขำนกุำร/

ผู ้ช ่วยเลขำนุกำรจำกข้ำรำชกำรส่วนกลำง 

(ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี) และผู้ช่วย

เลขำนุกำรซึ่งเป็นข้ำรำชกำรของจังหวัดด้วย 
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จำ�นวนอำ�เภอ 
ของจังหวัด

จำ�นวน ก.ธ.จ. 
ทั้งหมด

ประธ�น 
(ผต.นร.)

จำ�นวน ก.ธ.จ.

ภ�คประช�
สังคม

สม�ชิก 
สภ�ท้องถิ่น

ภ�คธุรกิจ
เอกชน

ไม่เกิน 10 14 1 7 3 3

ตั้งแต่ 11 – 15 16 1 9 3 3

ตั้งแต่ 16 - 20 18 1 9 4 4

ตั้งแต่ 21 ขึ้นไป 20 1 11 4 4

    เน้นการมีส่วนร่วม

  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร

แผ่นดิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) 

พ.ศ. 2550 มำตรำ 53/1 และ 53/2 ในเรื่องของ

แผนพัฒนำจังหวัด และแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด 

ให ้จั งหวัดเป ็นนิติ บุคคล และสำมำรถตั้ ง 

งบประมำณเองได ้นั้ น  ครั้ น เมื่ อจะให ้มี 

คณะกรรมกำรชดุหนึง่ขึน้เพือ่ควำมสอดคล้องกับ

บทบำทหน้ำที่ของจังหวัดที่เปลี่ยนแปลงไปใน

กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรส่ำนภูมภิำค ดงันัน้ 

มาตรา 55/1 เรื่ องของคณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาลจังหวดั จึงเน้นการมส่ีวนร่วมของ

ภาคประชาสงัคม ภาคธรุกจิเอกชนและสมาชกิ

สภาท้องถิน่ ท่ีไม่ได้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารด้วย 

ย่อมแสดงถึงเจตนำรมณ์ทีเ่ป็นไปตำมรฐัธรรมนญู

แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550  

มำตรำ 87 ในแนวนโยบำยด้ำนกำรมส่ีวนร่วมของ

ประชำชน และในควำมสอดคล้องของมำตรำ 

53/1 มำตรำ 53/2 คณะกรรมการธรรมาภบิาล

จั งหวัดจึ งถูก กําหนดบทบาทเพื่ อความ

สอดคล้องและเสนอแนะการปฏบิตัภิารกจิของ

หน่วยงานของรัฐในจงัหวดั ให้ใช้วธิกีารบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ดังที่ปรำกฎใน

หมำยเหตุท้ำยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร

รำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2550 ตอนหนึง่ว่ำ 

“เพือ่ให้เกดิกำรบรหิำรรำชกำรในรำชกำรบรหิำร

ส่วนภูมิภำคสอดคล้องกับ ทิศทำงกำรพัฒนำ

ประเทศและให ้กำรบริหำรรำชกำรแบบ 

บูรณำกำรในจังหวัดบรรลุผล สมควรปรับปรุง

อ�ำนำจกำรด�ำเนนิกำรของจังหวดักำรจัดท�ำแผน

พัฒนำจังหวัดและกำรจัดท�ำงบประมำณของ

จังหวัดให้เหมำะสม รวมทั้งสมควรส่งเสริมให้มี

คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัดเพ่ือสอดส่อง

และเสนอแนะกำรปฏิบัติภำรกิจของหน่วยงำน

ของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำร 

บ้ำนเมืองที่ดี อันจะท�ำให้กำรบริหำรเป็นไปด้วย

ควำมโปร่งใส เป็นธรรม มีควำมรับผิดชอบ”
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ยึดหน้าที่ สอดส่องติดตามโครงการ
แล้วส่งผลอย่างไร 

  กำรสอดส่องโครงกำรต่ำง ๆ  ของจงัหวดั 

โดยคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัดร่วมกัน

ท�ำงำนเพือ่บ้ำนเมอืง ยดึหลกั “โปร่งใส ไร้ทจุรติ 

คือภารกิจ ก.ธ.จ.” แม้จะไม่ได้รับเงินเดือนเป็น

ค่ำตอบแทน แต่ก็ยินดีและอำสำมำมีส่วนร่วม

หวงแหนแผ่นดิน หวงแหนงบประมำณภำครัฐ 

เห็นว ่ำสิ่งใดควรปรับควรแก้ไข จะแนะน�ำ 

ให้ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรปฏิบัติ โดยส่งเสริม

ตำมหลกัคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมำภิบำลแก่ 

ผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัด และหน่วยงำนของรัฐใน

จังหวัดเพื่อให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำร

จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี

  กำรลงไปตรวจในพื้นที่แต่ละครั้งได้รับ 

กำรประสำนอ�ำนวยควำมสะดวกจำกเจ้ำของ

พื้นที่ทั้ งนำยอ�ำเภอ หัวหน ้ำส ่วนรำชกำร 

ข้ำรำชกำรผูเ้กีย่วข้อง มำร่วมอธบิำยตอบข้อสงสยั

และมอบเอกสำรส�ำคัญประกอบโครงกำร 

เป็นอย่ำงดี ภำยหลังกำรตรวจจะจัดท�ำเป็น

รำยงำนโดยร่วมกับฝ่ำยผู้ช่วยเลขำนุกำร ก.ธ.จ. 

ซึ่งเป็นข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่จำกกลุ่มงำน

บริหำรทรัพยำกรบุคคลของส�ำนักงำนจังหวัด 

แล้วจัดส่งรำยงำนผลข้อเสนอแนะให้กับผู้ตรวจ

รำชกำรส�ำนกันำยกรฐัมนตร ีหรือรวบรวมน�ำเสนอ

ในกำรประชุมติดตำมผลกรณีผู ้ตรวจรำชกำร 

เดินทำงมำเป็นประธำนในกำรประชุม 

  ในกรณีท่ี ก.ธ.จ. มีมติว่ำมีกำรละเลย 

ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 

หรือมีกรณีทุจริต ประธำนจะแจ้งเป็นหนังสือ 

ให้ผู ้ว ่ำรำชกำรจังหวัด หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ ที่เกี่ยวข้อง 

แล้วแต่กรณี เพื่อด�ำเนินกำรตำมอ�ำนำจหน้ำที่ 

และให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

แล ้วแต ่กรณี  รำยงำนผลกำรด�ำ เนินกำร 

ให้ประธำนทรำบ ภำยใน 30 วันนับแต่วันที ่

ได้รับหนังสือ หำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หัวหน้ำ

ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่น 

ของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี มิได้ด�ำเนินกำร

ตำมอ�ำนำจหน้ำท่ี ประธำนจะแจ้งมติ ก.ธ.จ.  

ให้ปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรีทรำบ เพื่อรำยงำน

ต่อรัฐมนตรีเจ้ำสังกัดด�ำเนินกำรต่อไป
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เทียบเคียงการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง
ในการสอดส่องโครงการ

  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำร 

ต ้องใช ้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ ้ำนเมืองที่ด ี 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งให้ค�ำนึงถึงควำมรับผิดชอบ

ของผู้ปฏิบัติงำน กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

กำรเป ิดเผยข ้อมูล กำรติดตำมตรวจสอบ 

และประเมินผลกำรปฏิบัติ งำน ทั้ งนี้ตำม 

ควำมเหมำะสมของแต่ภำรกิจ 

  เมื่อใดที่ ก.ธ.จ. สอดส่องโครงกำร จะใช้

วิธีเปรียบเทียบกำรด�ำเนินกำรที่ไม่เป็นไปตำม

หลักกำรบริหำรกจิกำรบ้ำนเมอืงทีดี่ กบัระเบยีบ

ส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว ่ำด ้วยคณะกรรมกำร 

ธรรมำภบิำลจงัหวัด พ.ศ. 2552 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 23 ดังนี้

ข้อ 23 ระเบียบ นร. ว่�ด้วย ก.ธ.จ. ที่ม�
ปัจจัยเสี่ยงต่อก�รที่เจ้�หน้�ที่/หน่วยง�น

ของรัฐไม่ดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�ม 
หลักก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี

หลักธรรม�ภิบ�ล 
UNESCAP

(1) ปฏิ บั ติ ภ า ร กิ จ ให ้ เ ป ็ น ไปตาม
กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน ์
ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน

รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 
มาตรา 74

•	ไม่ด�าเนินการตามกฎหมาย ซึ่งอาจกระทบ
ต่อผลประโยชน์ของส่วนรวม

•	การด�าเนินการที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิ
ของประชาชน

หลักนิติธรรม
(Rule of Law)

(2) ป ฏิ บั ติ ภ า ร กิ จ เ พื่ อ อ� า น ว ย 
ความสะดวก ให ้บริการ และ 
สนองความต้องการของประชาชน

พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 7 : การอ�านวย 
ค ว า ม ส ะ ด ว ก  แ ล ะ 
การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
(มาตรา 37 – 44)

•	ไม ่ค� า นึงถึ งความต ้องการและความ 
พึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ

•	ไม่ก�าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  
และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการ

•	ไม่ตอบค�าถาม ข้อร้องเรียนสงสัยของ
ประชาชน

•	ไม่มีการส�ารวจความพึงพอใจที่จะสามารถ
น�าไปปรับปรุงการบริการ

ความสอดคล้องเห็นพ้อง
(Consensus Oriented)

(3) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุข 
ของประชาชน

พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 2 : การบริหาร
ร า ช ก า ร เ พื่ อ ใ ห ้ เ กิ ด
ประโยชน์สขุของประชาชน 
(มาตรา 7 - 8)

•	ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
•	ไม่ด�าเนินการให้เกิดผลในทางบวกต่อ  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
•	ไม่ประกาศก�าหนดมาตรฐานการบริการ 

ให้ประชาชนทราบ
•	ไ ม ่ เ ผ ยแพร ่ ก า รปฏิ บั ติ ง านและผล  

การประเมินตนเองต่อสาธารณะ
•	ไม ่ มีระเบียบปฏิบัติในการด�าเนินงาน 

กับเรื่องร้องเรียนโดยตรง

การตอบสนอง หรือความ 
รบัผดิชอบ (Responsiveness)

(4) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์   
มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 3 : การบริหาร
ราชการ เพื่ อ ให ้ เ กิดผล
สัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ
(มาตรา 9 - 19)
และหมวด 4 : การบริหาร 
ราชการอย่างมปีระสทิธภิาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ
(มาตรา 20 - 26)

•	ไม่ค�านึงถึงประสิทธิภาพ และความส�าเร็จ
ของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

•	ไม่มีการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงาน 
ในโครงการที่ เกี่ยวข้อง หรือมีภารกิจ 
ต่อเนื่องใกล้เคียงกัน

•	ไ ม่ มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้   
ความเส่ียง หรือความคุ้มค่าของงาน/โครงการ

•	ไม่ก�าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของงาน 
และการวัดผลไว้

•	ไม่ก�าหนดขั้นตอน ระยะเวลา ในเรื่องที่
กฎหมายก�าหนดขั้นตอนการปฏิบัติไว้  
และมีขั้นตอนการปฏิบั ติเกิน 15 วัน  
และ ไม่ ป ระกาศก� าหนดระยะ เวลา 
การพิจารณาไว้ให้ส่วนราชการอื่นทราบ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความคุ้มค่า
(Effectiveness Efficiency 
and Value for Money)
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ข้อ 23 ระเบียบ นร. ว่�ด้วย ก.ธ.จ. ที่ม�
ปัจจัยเสี่ยงต่อก�รที่เจ้�หน้�ที่/หน่วยง�น

ของรัฐไม่ดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�ม 
หลักก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี

หลักธรรม�ภิบ�ล 
UNESCAP

(5) ปฏิบัติภารกิจโดยไม ่มีขั้นตอน 
การปฏิบัติงานเกินความจ�าเป็น  
ให้ทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะ 
ในเรื่ อง ท่ี เป ็นความเดือดร ้อน 
และทุกข์ยากของประชาชน

พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 5 : การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
(มาตรา 27 – 32)
และหมวด 6 : การปรบัปรงุ 
ภารกิจของส่วนราชการ 
(มาตรา 33 – 36)

•	ไม่พยายามทีจ่ะลดขัน้ตอนการบรกิารทีเ่กิน
ความจ�าเป็น

•	ไม่มีการกระจายอ�านาจการตัดสินใจ
•	ไม่มีการทบทวนภารกิจ และปรับปรุง

กระบวนการท�างานให ้สอดคล ้องกับ
สถานการณ์

ภาระรับผิดชอบ
(Accountability) และ
ความเสมอภาคเป็นธรรม
(Equity and inclusiveness) 

(6) ปฏิ บัติภารกิจโดยยึดหลักการ 
มีส ่วนร ่วมของประชาชน และ 
การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

มาตรา 3/1 พ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารราชการแผ ่นดิน 
(ฉบับที่  5) พ.ศ. 2545  
(บางส่วน)
(น�าไปตราเป ็น พ.ร.ฎ.  
การบรหิารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546) 

•	ไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการเปิดโอกาส 
ให ้ ป ระชาชน เข ้ ามามี ส ่ วนร ่ วมกั บ 
การด�าเนินการภาครัฐเท่าที่ควร

•	ไม่ด�าเนินการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 
กล่าวคือ ไม่เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 
ให้ประชาชนตรวจสอบได้ 

การมีส่วนร่วม
(Participatory)
ความโปร่งใส
(Transparency)

(7) ปฏิบั ติภารกิจโดยมีการติดตาม 
ต ร วจสอบ  และประ เ มิ น ผล 
การปฏิบัติงานสม�่ า เสมอ และ 
เผยแพร่ต่อสาธารณะ

พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 8 : การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
(มาตรา 45 – 49)

•	ไม่มีการตรวจสอบวัดผลการปฏิบัติงาน
•	ไม่เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะ
•	ไม ่มีการวางระบบการควบคุมภายใน 

ทีจ่ะผลกัดนัให้การปฏบิตังิานของหน่วยงาน
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาระรับผิดชอบ
(Accountability)

        เทคนิคการวางแผนเชิงพื้นที่

 เพือ่ให้กำรท�ำงำนของ ก.ธ.จ. มกีำรสือ่สำร

เพือ่ให้เกิดควำมเข้ำใจถูกต้องตรงกนั กำรตดิตำมผล 

ได ้ ค รบทุ กอ� ำ เภออย ่ ำ งมี ป ระ สิทธิ ภ ำพ  

จึงมีกำรจัดแบ่งกรรมกำรรับผิดชอบแผนงำน/

โครงกำรตำมอ�ำเภอพืน้ท่ี ของกรรมกำร และร่วมกนั

ตดิตำมผลในภำพรวม โดยมมีตเิอกฉนัท์ร่วมกนัว่ำ

หลงัจำกกำรประชมุ ก.ธ.จ. และคดัเลอืกโครงกำร

ตำมแผนปฏิบตัริำชกำรประจ�ำปงบประมำณแล้ว 

ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

  ประชุมอย่ำงไม่เป็นทำงกำรทกุวนัพธุ

ที่ 3 ของเดือน

  ในกำรประชุมภำคเช้ำ (09.00 – 

12.00 น.) จะลงพืน้ทีต่ดิตำมโครงกำร 1 - 2 โครงกำร 

แล้วกลับมำสรุปผลกำรสอดส่อง ณ ห้องประชุม

เป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อน�ำเสนอประธำน 

ในกำรประชุมเต็มคณะ
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  กำรลงพ้ืนที่จะไปตรวจร่วมกันเป็น

หมู่คณะ แต่ถ้ำกรรมกำรท่ำนใดติดภำรกิจขอให้

แจ้งรองประธำนเพื่อทรำบ และขอให้รำยงำน

กำรติดตำมผลกำรสอดส่องทำงไลน์กลุ่มเพื่อให้

ทันเหตุกำรณ์ และมอบหมำย ก.ธ.จ. ในพื้นที่ 

รับผิดชอบติดตำมงำน

  ในกำรลงพื้นที่ทุกครั้ง รองประธำน

จะประสำนงำนกับฝ ่ำยผู ้ช ่ วยเลขำนุกำร  

(กลุ ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส�ำนักงำน

จังหวัด) ในกำรขอข้อมูลและประสำนงำน 

กับเจ้ำของโครงกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

ในพ้ืนท่ีเพื่อน�ำเสนอและชี้แจงรำยละเอียด 

ของโครงกำร

       การแก้ไขปัญหา

  กำรสอดส่องโครงกำร เมือ่พบปญหำ 

คณะกรรมกำรซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ

หลำยด้ำนมำกด้วยประสบกำรณ์และเต็มเป่ยม

ด้วยจิตอำสำที่จะช่วยกันรักษำผลประโยชน ์

ของแผ่นดิน จะร่วมกันวิเครำะห์ปญหำและ 

ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นเหตุเป็นผล ตัวอย่ำงเช่น  

เมื่อสอดส ่องโครงกำรสร ้ำงถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก (คสล.) พบว่ำ ไม่มีกำรเสริมไหล่ทำง  

ก็จะให้ค�ำแนะน�ำผู้รับจ้ำงและขอให้เพ่ิมงำน 

เพื่อประโยชน์ของประชำชนและรำชกำร ดังนั้น 

จึงเป็นควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนเจ้ำของ

โครงกำรที่จะน�ำข้อแนะน�ำไปด�ำเนินกำรแก้ไข

ตำมหลักธรรมำภิบำล 
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  กำรลงพื้นที่ในบำงโครงกำรที่ มี

ควำมเสีย่งต่อกำรทจุรติ หรอืรบัข้อร้องเรียนจำก

ประชำชน ว่ำมกีำรละเลยไม่ปฏบัิติตำมกฎหมำย

ระเบียบข้อบังคับ จะเชิญหน่วยงำน ที่ MOU  

ร่วมกนัเดนิทำงไปด้วย เช่น ส�ำนกังำน ป.ป.ท. เขต, 

ส�ำนกังำน ป.ป.ช. ประจ�ำจงัหวดั ในกำรลงสอดส่อง

กำรปล่อยกุ ้งก้ำมกรำม, กำรสอดส่องบริษัท

เอกชนบ่อขยะ จนเกิดกำรขับเคลื่อนไปในทำงที ่

ถูกต้อง ประชำชนได้รับผลประโยชน์

  เสนอแนะแนวทำงกำรปฏิ บัติ 

และส ่งเสริมตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม  

และธรรมำภบิำลเพือ่กำรบรหิำรกิจกำรบ้ำนเมอืงทีด่ี

แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และหน่วยงำนในจังหวัด

  แจ้งผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัด หัวหน้ำ 

ส่วนรำชกำร และหน่วยงำนอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

แล้วแต่กรณี ด�ำเนนิกำรตำมอ�ำนำจหน้ำทีใ่นกรณีท่ี 

พบว ่ำมีกำรละเลยไม ่ปฏิบัติตำมกฎหมำย 

ระเบียบ ข้อบังคับหรือมีกรณีทุจริต ต้องแจ้ง 

ปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรีเพื่อให้มีหนังสือแจ้ง

รัฐมนตรีเจ้ำสังกัดต่อไป
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         ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

 	ปฏิบั ติ ภ ำ รกิ จ ให ้ เ ป ็ น ไปตำม

กฎหมำยเพื่อรักษำประโยชน์ส่วนรวม ไม่ละเมิด

สิทธิและเสรีภำพของประชำชน

  ปฏิบัติภำรกิจเพื่อประโยชน์สุข 

ของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิแ์ละมปีระสทิธภิำพ

คุ้มค่ำ

  ปฏบิตัภิำรกิจทีเ่ป็นเรือ่งควำมเดอืดร้อน

ของประชำชน

  ปฏบิตัภิำรกจิโดยลดขัน้ตอนกำรปฏิบตัิ

ที่ เ กินควำมจ�ำ เป ็น อ� ำนวยควำมสะดวก 

ให้บริกำรและสนองควำมต้องกำรของประชำชน

  ปฏิบัติภำรกิจโดยยึดหลักกำร 

มีส่วนร่วมของประชำชนและเปิดเผยข้อมูล 

อย ่ ำง โปร ่ ง ใส มีกำรติดตำม ตรวจสอบ 

และประเมินผลกำรปฏิ บัติ งำนสม�่ ำ เสมอ 

และเผยแพร่ต่อสำธำรณะ โดยสื่อโซเชียลมิเดีย 

จำกควำมอนุเครำะห์และควำมร่วมมือของ 

ที่ปรึกษำด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และสื่อท้องถิ่น 

ในจังหวัด

       ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

 ปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรีได้ก�ำหนด 

กำรปฏบัิตภิำรกจิตำมอ�ำนำจหน้ำทีข่อง ก.ธ.จ. โดยให้

สอดส่อง กำรปฏบิติัภำรกจิของหน่วยงำนของรฐั 

และเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีกำร

บริหำรกจิกำรบ้ำนเมอืงทีด่ ีตำมพระรำชกฤษฎีกำ

ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร 
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บ้ำนเมอืงทีด่ ีพ.ศ.2546 โดยสอดส่อง ทกุแผนงาน

โครงการของจังหวัดและส่วนราชการใน

จังหวัด

  ข้อคิดเห็นโดยส่วนตัว สถำนกำรณ์

ปจจุบันกำรจัดสรรงบประมำณของส่วนรำชกำร

ที่ จะด� ำ เนินกำรในพื้ นที่ ไม ่สอดคล ้องกับ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด, กลุ ่มจังหวัด  

ท�ำให ้ไม ่สำมำรถสะท ้อนให ้ เห็นถึงป ญหำ  

และควำมต้องกำรของประชำชนโดยแท้จริง 

ปญหำที่เกิดจำกโครงสร้ำง ปญหำที่เกิดจำก 

กำรท�ำงำนแบบแยกส่วน และขำดกำรบูรณำกำร 

ขำดกำรเ ช่ือมโยงควำมสัมพันธ ์  ระหว ่ำง 

หน่วยงำนกับประชำชน ภำครฐักบัภำคประชำชน 

ภำคประชำสงัคม ภำคธุรกิจเอกชน และควำมสมัพนัธ์

ระหว่ำงส่วนกลำง ส่วนภมูภิำคและกำรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ดังน้ัน กำรขำดควำมเช่ือมโยง 

และกำรบูรณำกำรต้องก�ำหนดไว้ในแผนพัฒนำ

จังหวัด และแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่

ขำดควำมเป็นเอกภำพต่อกำรใช้งบประมำณ  

จงึส่งผลกระทบต่อภำคประชำชน อำจก่อให้เกดิ

ควำมทกุข์ยำกเดือดร้อนต่อประชำชน จึงขอเสนอว่ำ 

กำรคดัสรรโครงกำรเพือ่ กำรสอดส่องควรจะแบ่ง

ลกัษณะโครงกำรทีจ่ะสอดส่องเป็นกลุม่โครงสร้ำง

พื้นฐำน, กลุ ่มเศรษฐกิจ, กลุ ่มสิ่งแวดล้อม,  

กลุ่มด้ำนสังคม เป็นต้น ซึ่งตามอํานาจ หน้าท่ี

ของ ก.ธ.จ. สามารถสอดส่องได้ทุกแผนงาน/  

โครงการของจั งหวัดและส ่วนราชการ 

ในจงัหวัด หลำย ๆ  โครงกำรจดัสรรงบประมำณ

ลงไปแล้วทิง้ร้ำง ไม่เกิดประโยชน์ใด ท�ำให้สูญเสยี

งบประมำณแผ่นดนิโดยเปล่ำประโยชน์ ควรจะมี

กำรทบทวนและตรวจสอบประเมินผลงำน 

และควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนและผู้เสนอ

โครงกำร เพื่อให้เกิดกำรระมัดระวังในกำรเสนอ

แผนงำน และของบประมำณโดยให้ค�ำนึงถึง

ควำมคุ้มค่ำและควำมยั่งยืน

  ข้อเสนอแนะเร่ืองคุณสมบัติของ 

ผู้จะสมัครเป็น ก.ธ.จ. ประกำรส�ำคัญควรเป็น 

ผู้มีจิตอำสำ เสียสละท่ีจะท�ำงำนเพ่ือประโยชน์

ของประชำชนโดยแท้จรงิ มคีวำมรูค้วำมสำมำรถ 

เข้ำใจบทบำทอ�ำนำจหน้ำทีข่อง ก.ธ.จ. และขอบเขต

กำรปฏิบัติงำน มีควำมรับผิดชอบ ถ้ำไม่สำมำรถ

ปฏิบัติได้ก็ไม่ควรได้รับกำรพิจำรณำ ควรมี 

กำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรคัดเลือกโดยใช้ผลงำน 

เชิงประจักษ์ท่ีปรำกฏเป็นท่ียอมรับของสังคม 

ว่ำเป็นคนดี ซื่อสัตย์ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ  

และเสียสละ ไม่ต้องกำรต�ำแหน่งแต่ต้องกำร

ท�ำงำนเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน ถ ้ำอำสำ 

มำท�ำหน้ำทีแ่ล้วควรปฏบิติัตนให้สมเกียรติศกัด์ิศรี 

กรณีที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมเกิน 3 ครั้ง  

กค็วรพจิำรณำให้ผูท้ีมี่ควำมพร้อมมำท�ำหน้ำทีแ่ทน 

เพื่อให้องค์กรเข้มแข็งต่อไป

 ท้ำยสุดนี้ ข้ำพเจ้ำขอเสนอคู่มือกำรตรวจ 

นับกุ ้ง ซึ่งเป็นโครงกำรแผนปฏิบัติรำชกำร 

ของจังหวดัพระนครศรีอยธุยำ ในควำมรับผิดชอบ

ของส�ำนักงำนประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

โดยกุ ้งเป็นสัตว์น�้ำเศรษฐกิจเป็นภำพลักษณ ์

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ซึ่งนักท่องเที่ยว 

จะนยิมมำบรโิภคกุง้เผำในจงัหวดัพระนครศรอียธุยำมำก 

และอำชีพตกกุ ้งสำมำรถเพิ่มรำยได ้ให ้แก ่

ชำวประมงพืน้บ้ำนได้เป็นอย่ำงด ี จำกกำรตดิตำม

สอดส่องโครงกำร กิจกรรมกำรผลิตกุ้งแม่น�้ำ

ปลอดภัยของประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
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เพ่ือให ้คลำยข ้อสงสัยว ่ำโครงกำรน้ีเขำจะ 

ตรวจนับกุ้งกันอย่ำงไร เพรำะมูลค่ำโครงกำร

หลำยล้ำนบำท จึงได้จัดท�ำคู่มือการตรวจนับกุ้ง

เพื่อเป็นประโยชน์ส�ำหรับจังหวัดท่ีอำจจะจัดท�ำ

โครงกำรในลักษณะเดียวกันนี้ ได้ใช้เป็นคู่มือ

ประกอบกำรสอดส่องเพื่อให้เกิดธรรมำภิบำล 

ที่ยังยืนต่อไป
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 ขอขอบพระคุณท ่ำนผู ้ ว ่ ำรำชกำร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

และฝ ่ำยผู ้ช ่ วยเลขำนุกำรที่ ได ้สนับสนุน 

และให้ควำมอนเุครำะห์ให้กำรท�ำงำนของ ก.ธ.จ. 

พระนครศรีอยุธยำ บรรลุเป ้ำหมำยได ้ รับ 

กำรยอมรับและพัฒนำโครงกำร รวมทั้งกำรใช ้

งบประมำณที่คุ้มค่ำยั่งยืน



 กำรเกิดเป็นคนมีหน้ำที่ส�ำคัญอย่ำงน้อย 

2 ประกำร ท่ีต้องท�ำให้ส�ำเร็จจึงจะถือได้ว่ำ  

“ไม่เสียชำติเกิด” คือ กำรทดแทนบุญคุณของ 

ผู ้มีพระคุณ และกำรทดแทนบุญคุณแผ่นดิน 

ส�ำหรับกำรทดแทนบุญคุณของผู ้มีพระคุณ  

ไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนะใดก็มีโอกำสท�ำได้อย่ำง 

เท่ำเทียมกันตำมศักยภำพท่ีมี แต่กำรทดแทน 

บุญคุณแผ่นดินนั้น ผู้ที่ท�ำงำนรำชกำรถือว่ำมี

โอกำสมำกที่ สุด เพรำะมีปจจัยเกื้อหนุนใน 

หลำย ๆ  ด้ำน ทัง้ในเรือ่งภำรกจิทีต้่องท�ำในหน้ำที่

ซึ่งเป็นอำชีพท่ีมีผลตอบแทนเป็นค่ำใช้จ ่ำย 

ในกำรด�ำรงชีพและยังมีสวัสดิกำรจำกรัฐ 

คอยดูแลรวมถึงยังมีรำงวัลอันเป็นสิริมงคล 

แก่ชีวิต คือ เคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ให้เป็นที ่

ภำคภูมิใจ มีวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพยำกรต่ำง ๆ 

ทีท่ำงรฐัจดัให้ใช้ในกำรท�ำงำนโดยไม่ต้องลงทนุเอง 

มนีโยบำย ระเบยีบ กฎหมำยรองรบั ทีช่่วยให้ท�ำงำน

ได้สะดวกและปลอดภัย มีองค์กร/เครือข่ำย 

ทัง้ภำครฐัและภำคเอกชนท่ีคอยให้กำรสนบัสนนุ 

อย่ำงไรก็ตำม ในกำรปฏบัิตหิน้ำทีร่ำชกำรให้เกดิ

คุณประโยชน์แก่ประเทศชำติและประชำชน  

ช่วยสร้ำงเกียรติยศศักด์ิศรีได้อย่ำงสมบูรณ์นั้น 

จะต้องท�ำให้ได้ครบถ้วน 2 ประกำรคือ มีผลงำน

เป็นที่ประจักษ์ และเกษียณอำยุรำชกำรไปโดย 

ไร้มลทิน

เส้นทางก้าวหน้าในต�าแหน่งนักวางแผน

ไกร เอี่ยมจุฬา

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดยโสธร

 ดังนั้น กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของผม

จึงได้ค�ำนึงถึงหลักการสั้น ๆ 2 ประการคือ 

“ถูกใจ กับ ถูกต้อง” ถูกใจ คือ ถูกใจประชำชน 

ถูกต้อง คือ ถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย 

แนวทำงปฏิบัติ  ซึ่ ง โดยส ่วนตัวแล ้วคิดว ่ำ  

ตัวผมเองคงไม่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถหรือ 

คุณค่ำมำกพอที่จะสอน หรือเป็นแบบอย่ำง 

ให้แก่ผู ้อื่นได้ดีนักจึงขอน�ำเสนอในลักษณะ 

กำรเล่ำสู่กันฟงจำกประสบกำรณ์ที่เคยพบเจอ

มำกกว่ำลักษณะเชิงวิชำกำร เพรำะผมคิดว่ำ

ควำมรู้ทำงวิชำกำรสำมำรถหำซื้อจำกที่ใดก็ได้ 

แต่ควำมรู้จำกประสบกำรณ์ไม่มขีำยในท้องตลำด

และกว่ำจะได้มำแต่ละบทเรียนต้องใช้เวลำ 

ของชีวิตแลกมำ ต้องเรียนรู ้จำกแบบอย่ำง 

และกำรปฏิบัติจริงต้องผ่ำนควำมทุกข์ ควำมสุข 

ควำมผดิหวงั ควำมสมหวงั มำมำกมำยจนตกผลึก

เป็นองค์ควำมรู ้ โดยสิ่งที่จะน�ำเสนอต่อไปนี้
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เป็นกำรเรียนรู ้แล้วน�ำมำประยุกต์ใช้ซึ่งเป็น 

วธิกีำรท�ำงำนเฉพำะบุคคล บำงอย่ำงอำจจะใช้ได้

ท่ัวไปแต ่บำงอย ่ำงอำจจะใช ้ได ้ผลกับบำง

สถำนกำรณ์ ภำรกิจหรือบริบทอ่ืน ๆ เฉพำะ 

ในห้วงเวลำนั้น ๆ จึงขอให้ถือว่ำเป็นข้อมูล 

ส�ำหรับกำรศึกษำหำควำมรู้ร่วมกันแล้วน�ำไป

ประยุกต์ใช้น่ำจะเกิดประโยชน์บ้ำงถึงจะไม่มำก

ก็คงไม่น้อยเกินไป

 ปณิธาน กําหนดทางเดิน

  มีค�ำกล่ำวไว้ว่ำ ควำมคิดเปรียบได้กับ

เมล็ดพันธุ์ที่เพำะในจิตใจ เมื่อเติบโตมำก็จะเป็น

ควำมรูส้กึสะท้อนออกมำเป็นถ้อยค�ำและปรำกฏ

ผลผลิตเป็นกำรกระท�ำ หรือพูดง่ำย ๆ คือ  

ควำมคิดเป็นเมล็ดพันธุ์ของกำรกระท�ำ ส�ำหรับ

กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ

ประชำชนและประเทศชำติ เมล็ดพันธุ์ที่จะต้อง

เพำะไว้ในจิตใจต้ังแต่เริ่มต้น คือ เมล็ดพันธุ ์

ธรรมำภิบำล เพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตเป็นควำมสุข

ของประชำชนและกำรพัฒนำที่ยั่ งยืนของ

ประเทศ ดงันัน้ หำกผูท้ีท่�ำงำนรำชกำรได้ก�ำหนด

ปณิธำนไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่ำจะปฏิบัติหน้ำท่ี

รำชกำรด้วยควำมซือ่สตัย์สจุรติตำมหลกัธรรมำภบิำล 

โดยค�ำนึงถึงประโยชน ์ของประชำชนและ

ประเทศชำติเป็นส�ำคัญ คือ ท�ำเพื่อประโยชน ์

ของส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตน กำรก้ำวเดินต่อไป

บนเส้นทำงรำชกำรก็จะไปในทำงท่ีถูกท่ีควร  

ชวีติก็จะมแีต่ควำมเจรญิ เมือ่ถงึวนัทีจ่ะต้องออก

จำกเส้นทำงนีไ้ป หำกได้ย้อนกลบัไปมองทำงเดนิ

ที่ผ่ำนมำก็จะรู้สึกภำคภูมิใจในผลงำนท่ีเกิดขึ้น 

ถึงผลงำนจะมีไม่มำก ไม่โดดเด่นเหมือนคนอื่น 

แต่อย่ำงน้อยก็ยังภำคภูมิใจต่อกำรที่ไม่ได้ทรยศ

ต ่อปณิธำนท่ี ต้ังไว ้  นั่นหมำยควำมรวมถึง 

ไม่ได้ทรยศต่อประชำชนและแผ่นดินเกิดอันเป็น 

ที่รักด้วย

ความรู้ได้จากตํารา
สติปัญญาเกิดจากประสบการณ์

 ป จจัยส�ำคัญประกำรหนึ่งที่ช ่วยให ้ 

กำรปฏบิตัหิน้ำทีป่ระสบผลส�ำเรจ็ คอื ควำมรู ้ซึง่ใน

ควำมเห็นส่วนตัว มี 2 แหล่งควำมรู้หลัก คือ  

1) ควำมรู้จำกต�ำรำ และ 2) ควำมรู้จำกประสบกำรณ์

 ความรู้ได้จากตํารา เป็นควำมรู้พื้นฐำน

ทีม่มีำก่อนรับรำชกำร ได้จำกกำรศกึษำเล่ำเรียน

ท้ังในและนอกสถำบันกำรศึกษำ ซ่ึงส่วนมำก 

จะเป็นลกัษณะกำรสอนให้จ�ำมำกกว่ำกำรให้รูจั้กคิด 

แต่เมื่อมำท�ำงำนโดยเฉพำะงำนสำยปกครอง 

ด้วยแล้ว ควำมรู้เหล่ำนั้นแทบไม่ได้น�ำมำใช้เลย 

เรียนมำสำขำหนึ่งแต่ท�ำงำนอีกด้ำนหนึ่ง หรือ

แม้แต่ท�ำงำนตรงกับสำขำท่ีเรียนก็ยังไม่ได้น�ำมำ

ใช้มำกนกั ทัง้ ๆ  ทีใ่ช้เวลำศกึษำเล่ำเรยีน 15 - 16 ป

เป ็นอย ่ำงน ้อย แต ่ก็ถือว ่ำมีควำมส�ำคัญ  

เพรำะควำมรู้เหล่ำนั้นเป็นรำกฐำนท่ีน�ำเรำมำ 

สูเ่ส้นทำงนี ้ถ้ำรูจั้กน�ำมำประยกุต์ใช้ ให้เหมำะสม

กับกำรท�ำงำนก็จะเกิดประโยชน์
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สติปัญญาเกดิจากประสบการณ์ ค�ำว่ำ สตปิญญำ 

ในที่นี้หมำยถึง เทคนิค กลยุทธ์ วิธีกำรท�ำงำน  

ให้ประสบผลส�ำเร็จไม่ใช่ท�ำแค่เสร็จ กำรปฏิบัติ

หน้ำที่เปรียบเสมือนกำรขึ้นเวทีจริงในกำรต่อสู ้

ที่แตกต่ำงจำกกำรอยู ่ในสถำนศึกษำที่ผลดี 

ผลเสียส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับตัวเรำเอง แต่ในด้ำน

กำรท�ำงำนต่ำงกันโดยสิ้นเชิง ผลของกำรท�ำงำน

ส่งผลกระทบต่อประชำชนและประเทศชำติ  

ถ ้ำท�ำส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยก็เกิดประโยชน์  

เป็นเกียรตยิศ เป็นควำมภำคภูมใิจ แต่ถ้ำล้มเหลว

ประชำชนก็สูญเสียโอกำสที่จะได้รับประโยชน์ 

จำกกำรด�ำเนินงำนของภำครัฐ รัฐก็เสียโอกำส 

ที่จะได้รับกำรพัฒนำจำกภำษีของประชำชน  

อันเป็นสิ่งที่ประเมินค่ำไม่ได้ ดังนั้น กำรท�ำงำน

ให้ประสบผลส�ำเร็จ ถ ้ำจะใช ้เพียงควำมรู ้ 

ที่ได้ศึกษำเล่ำเรียนคงไม่พอ จะต้องใช้สติปญญำ

ประกอบกำรปฏบิติัให้เกดิประสทิธภิำพ สตปิญญำ

จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยกำรคิด วิเครำะห์ สรุปเป็น 

องค์ควำมรู ้ จำกกำรปฏิบัติงำนของเรำเอง  

จำกกำรศึกษำกำรท�ำงำนของผู้อืน่ จำกกำรศกึษำ

หำควำมรู ้ เพิ่มเติม หำกเรำได้ใช ้สติป ญญำ

ประกอบกำรวำงแผนกำรท�ำงำนอย่ำงรอบคอบ 

ผลทีเ่กดิขึน้กจ็ะส�ำเร็จมำกกว่ำล้มเหลว โดยสิง่หน่ึง 

ที่ผมเห็นว ่ำเป ็นทำงลัดที่จะช่วยให้เรำเกิด 

สติปญญำมีองค์ควำมรู้ได้อย่ำงรวดเร็ว ส�ำหรับ 

ใช้ในกำรท�ำงำน ให้ส�ำเร็จ คือ กำรศึกษำ 

จำกแบบอย่ำงกำรท�ำงำนที่ประสบควำมส�ำเร็จ 

เป็นที่ประจักษ์ 

 “แบบอย่างดมีชียัไปกว่าครึง่” ตวัผมเอง

ถือว่ำเป็นข้ำรำชกำรคนหนึ่งที่โชคดีได้มีโอกำส

ร ่ วม ง ำน กับผู ้ ที่ มี ค ว ำมรู ้ ค ว ำมสำมำรถ 

และประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรท�ำงำนหลำยท่ำน

และหลำกหลำยสำขำอำชีพ ในที่น้ี เนื่องจำก 

ในช่วงต้นของชวีติรำชกำรจะอยูท่ีส่�ำนกังำนจงัหวดั 

จึงขอยกตัวอย่ำงผู้บงัคบับญัชำสูงสุดของจังหวดั

ซึ่ งมี ควำมใกล ้ ชิด ในกำรปฏิบั ติ ง ำน  คื อ 

ผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่ประสบผลส�ำเร็จในชีวิต

รำชกำร และผมได้ใช้เป็นแบบอย่างในการสร้าง

แรงบันดาลใจ รวมถึงได ้ศึกษำ วิเครำะห์ 

รูปแบบ เทคนิค วิธีกำรท�ำงำน แล้วประมวลผล

เป็นองค์ควำมรู้น�ำมำประยุกต์ใช้ในกำรท�ำงำน 

ให้มีประสิทธิภำพ โดยขอกล่ำวถึงเพ่ือเป็น 

กำรให้เกียรตด้ิวยจติคำรวะ 2 ท่ำน คอืท่ำนมนชุญ์ 

วัฒนโกเมร และท่ำนสุธี มำกบุญ

 1)  ม นุ ช ญ ์  วั ฒ น โ ก เ ม ร  [ อ ดี ต  

(ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด สมุทรสงครำม / ลพบุรี / 

นครสวรรค์) และรองปลัดกระทรวงมหำดไทย] 

เปรียบเสมือนครูคนแรกที่สอนให้ผมได้เรียนรู้

ทักษะกำรวำงแผนและใช้ระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำน  

ซ่ึงผมถือว ่ำท ่ำนเป ็นบุคลำกรที่ทรงคุณค่ำ  

ของกระทรวงมหำดไทยผู ้หน่ึง ท่ีมีควำมรู ้

ควำมเชีย่วชำญด้ำนกำรบริหำรรำชกำรครอบคลุม

ทุกด ้ ำน โดยเฉพำะอย ่ ำงยิ่ งกำรบริหำร 

กำรพัฒนำในพ้ืนที่โดยใช้กระบวนกำรวำงแผน 

ทีม่ปีระสทิธภิำพเป็นเครือ่งมอืในกำรขบัเคลือ่นงำน 

มุ่งสู่ประโยชน์สุขของประชำชน ขอยกตัวอย่ำง

บทเรียนส�ำคญัท่ีได้คอื การสร้างเขือ่นป่าสกัชลสทิธิ์

ที่จังหวัดลพบุรี (ท่ำนเป็นผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

ลพบุรีในขณะนั้น) มีโจทย์ส�ำคัญคือ จะสร้ำง

ควำมร่วมมือจำกพี่น ้องประชำชน ผู ้ได ้รับ 

ผลกระทบอย่ำงไรจึงจะไม่เกิดกำรต่อต้ำน  

หรือมีกำรต่อต้ำนน้อยที่สุด จำกกำรศึกษำ 

เรียนรู้วธีิกำรท�ำงำนก็พบว่ำ นอกจำกกำรวำงแผน
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ในกำรเวนคืนทีด่นิ กำรจ่ำยค่ำชดเชย กำรอพยพ

ประชำชน กำรจดัหำท่ีดนิแห่งใหม่รองรับประชำชน

ที่ได้รับผลกระทบ และกำรก่อสร้ำงตำมล�ำดับ 

ขั้นตอนแล้ว มีประเด็นส�ำคัญ ที่ต้องด�ำเนินกำร

ให ้ส� ำ เร็ จ เป ็นล� ำดับแรก คือ  กำร ช้ีแจง 

ท�ำควำมเข้ำใจถงึเหตผุลควำมจ�ำเป็นในกำรก่อสร้ำง

เขื่อนและกำรชดเชย/เยียวยำให้ประชำชน 

พึงพอใจมำกที่สุด 

 ท่ำนมนุชญ์ฯ ยกตัวอย่ำงให้ฟงประเด็น

หนึ่งที่ส�ำคัญ คือ เรื่องกำรชดเชยให้กับผู้ที่ต้อง

อพยพ ซึ่งกำรชดเชยตำมกฎหมำย เช่น ให้เป็น

ค่ำที่ดินและค่ำรื้อถอน/ค่ำขนย้ำยสิ่งปลูกสร้ำง 

หรือกรณีประสงค์จะไปอยู่ในท่ีท่ีจัดให้ใหม่ก็ให้

เป็นค่ำรือ้ถอน/ค่ำขนย้ำยสิง่ปลกูสร้ำง เพยีงเท่ำนี้ 

ถึงแม้จะเป็นไปตำมกฎหมำยแต่ยังไม่เพียงพอ  

ท่ำนมนุชญ์ฯ สอนว่ำเป็นแค่การทํางานเสร็จ 

แต่ไม่ถือว่าทาํงานสาํเรจ็  เพรำะยงัมสีิง่ทีป่ระชาชน

สญูเสียไป และยงัไม่ได้รับการชดเชย คอื โอกาส

ในการทํามาหากิน เขำได้ท่ีอยู่ใหม่แต่บริบท

แวดล้อมเปลีย่นไป แล้วเขำจะประกอบอำชพีอะไร 

เขำจะอยู่กันอย่ำงไร ดังนั้น จึงต้องจัดหำอำชีพ

ให้ด้วย ประชำชนจงึจะไม่รูส้กึว่ำได้รบัควำมสญูเสยี

จำกกำรด�ำเนินกำรของภำครฐัมำกเกนิไป นอกจำก

เรือ่งท่ีกล่ำวข้ำงต้น ยงัได้เรยีนรูใ้นอกีหลำกหลำย

ลักษณะ ทั้ ง เ ร่ืองกำรวำงแผนพัฒนำพื้นท่ี  

กำรบรหิำรควำมขดัแย้งและสถำนกำรณ์ทีน่อกเหนอื

กำรควบคุม กำรประกอบงำนรัฐพิธีอย ่ำง 

สมพระเกียรติที่สุด ภำวะผู ้น�ำที่เด็ดขำดแต่

ข้ำรำชกำรเคำรพรักและนักกำรเมืองเกรงใจ 

ช่วยให้กำรบรหิำรรำชกำรเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

และอีกบทเรียนหนึ่ง ที่ส�ำคัญคือกำรน�ำระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพิ่มประสิทธิภำพ 

กำรท�ำงำน ซึง่เป็นองค์ควำมรูส้�ำคญั ทีก่่อให้เกดิ

โปรแกรมระบบติดตำมประเมินผลแผนงำน 

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปของ

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ในเวลำต่อมำ

 2)  สุธี มำกบุญ [อดีต (ผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัด ยโสธร / อุบลรำชธำนี / นครรำชสีมำ) 

รองปลัดกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรี 

ช่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ปจจุบันด�ำรง

ต�ำแหน่งสมำชิกวุฒิสภำ] ท่ำนสุธีฯ คือผู้ท่ีเป็น

แบบอย่ำงให้ผมได้เรียนรู้จำกท่ำนมำกที่สุด  

ตั้งแต่ป พ.ศ. 2543 สมัยท่ำนเป็น รองผู้ว่ำ 

รำชกำรจงัหวดันครสวรรค์ ต่อเนือ่งเรือ่ยมำจวบจน

ปจจบุนั เทคนคิ วธิคีดิ วธิที�ำงำน กำรประสำนงำน 

กำรวำงแนวทำงพัฒนำ กำรแก ้ไขป ญหำ 

ในลักษณะของนักวำงแผน นักยุทธศำสตร์ 

ของผมจึงได ้รับกำรถ่ำยทอดจำกท่ำนสุธีฯ  

มำกท่ีสุด ถึงแม ้จะได ้มำไม ่ครบถ ้วนร ้อย

เปอร์เซน็ต์ แต่ก็ช่วยให้มศีกัยภำพมำกพอทีจ่ะท�ำ

หน้ำที่ได ้อย่ำงสมศักดิ์ศรีในแต่ละต�ำแหน่ง  

(มีสิ่งเดียวที่ผมไม่อำจเลียนแบบท่ำนได้ คือ  

ควำมเป็น “สุภำพบุรุษ นักปกครอง”) โดย 

องค์ควำมรู้ทีไ่ด้รับมำและสำมำรถใช้เป็นแนวทำง

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่จนถึงปจจุบัน เช่น

  2.1) การใช้แผนปฏิบัติราชการ

เป็นกรอบในการพฒันาพืน้ที ่ซ่ึงในป พ.ศ. 2547 

นับเป ็นครั้งแรกในประวัติศำสตร ์ที่จังหวัด

สำมำรถก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่ 

อย่ำงเป็นระบบได้เอง ผ่ำนกระบวนกำรจัดท�ำแผน 

โดยในขณะนั้นผมได้มีโอกำสร่วมรับผิดชอบ 

กำรจัดท�ำ “แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ป จังหวัด

ยโสธร ประจ�ำป พ.ศ. 2548 – 2551” และ  

“ข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลง (Blueprint for 
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Change) จังหวัดยโสธร ป  งบประมำณ  

พ.ศ. 2549 - 2551” โดยยุทธศำสตร ์หรือ 

แนวทำงกำรพัฒนำจังหวัดยโสธร ที่ได้ก�ำหนดไว้

ตั้งแต่วันนั้นมีควำมยั่งยืนมำจนถึงวันนี้ อีกทั้งยัง

เป็นต้นแบบกำรพัฒนำที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับ 12 คือ เรื่อง 

“เกษตรอินทรีย์” แต่ควำมยั่งยืนด้ำนเกษตร

อนิทรย์ีของจงัหวดัยโสธร ท่ำนสุธฯี (ผูว่้ำรำชกำร

จังหวัดยโสธรในขณะนั้น) กล่ำวอยู ่เสมอว่ำ  

ไม่ใช่การริเริ่มให้ทําโดยภาครัฐ ในทำงกลับกัน 

เกษตรอินทรีย์เป็นภูมิปัญญาและการเล็งเห็น

คณุค่าของพีน้่องเกษตรกรในจังหวดัยโสธรเอง 

ทีไ่ด้อนุรกัษ์วถีิกำรท�ำเกษตรแบบดัง้เดมิ ไม่ใช้ปุ๋ย

เคมี ไม่ใช้สำรพิษปรำบศัตรูพืช ใช้ธรรมชำติ

จดักำรกันเอง อย่ำงสมดุลมำยำวนำนหลำยสบิป 

และมีกำรท�ำกันหลำยกลุ ่มอยู ่แล้ว โดยหนึ่ง 

ในปรำชญ์ชำวบ้ำนซึ่งถือเป ็นปูชนียบุคคล 

ที่จะขออนุญำตกล่ำวถึงคือ พ่อมั่น สามสี  

แห่งกลุ ่มเกษตรกรท�ำนำนำโส่ อ�ำเภอกุดชุม 

จงัหวัดยโสธร ผู้น�ำด้ำนเกษตรอนิทรย์ีท่ีเป็นต้นแบบ

และร่วมบุกเบิกกำรขยำยผลอย่ำงเป็นระบบ 

ตั้งแต่กำรเริ่มใช้แผนฯ ในป พ.ศ. 2548 มำจนถึง

ปจจบุนั ส�ำหรบัภำรกจิของภำครฐัคอื กำรส่งเสรมิ 

สนับสนุนขยำยผล ต่อยอด เช่น กำรอบรม 

ให้ควำมรู้และสร้ำงแรงจูงใจเกษตรกรให้เห็น

คุณค่ำและเข้ำร่วมด�ำเนินกำร น�ำหลักวิชำกำร

สมัยใหม่มำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ สนับสนุน

ปจจัยกำรผลิต ช่วยเรื่องกำรรับรองมำตรฐำน

และกำรตลำดเพิ่มเติม ในส ่วนที่ขำดให ้ม ี

ควำมสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งระบบ ผลจำก 

กำรด�ำเนนิงำนอย่ำงจรงิจงัและต่อเนือ่งของภำครัฐ

ส่งผลให้กำรขยำยผลด้ำนเกษตรอินทรีย์ของ

ยโสธรเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพและขยำยวงกว้ำง

ขึ้นเรื่อย ๆ มำจนถึงวันนี้ 

 ส�ำหรับผมแล้ว ตั้งแต่มำด�ำรงต�ำแหน่ง

หัวหน ้ำส�ำนักงำนจังหวัดยโสธรเมื่อต ้นป   

พ.ศ. 2562 สิง่หนึง่ทีแ่อบภำคภมูใิจแทนท่ำนสธุฯี 

คอื ถ้ำพดูถงึเรือ่งเกษตรอนิทรย์ีเมือ่ใด ไม่ว่ำจะเป็น 

ชำวยโสธรเองหรือบุคคลภำยนอก ก็จะพูด 

เป็นเสียงเดียวกันว่ำเป็นเพรำะผู ้ว ่ำฯ สุธีฯ  

ได้วำงรำกฐำนไว้ให้ แม้สิง่ทีด่�ำเนนิกำรไว้จะผ่ำน

มำกว่ำสิบปแล้วก็ยังมีกำรกล่ำวถึงอยู ่เสมอ  

นีค่อืควำมยัง่ยนืของกำรพัฒนำท่ีถูกใจประชำชน

อย่ำงแท้จริง 

 นอกจำกเรื่องเกษตรอินทรีย ์ที่ เป ็น

ยุทธศำสตร ์ส�ำคัญในกำรพัฒนำพื้นที่แล ้ว  

กำรพัฒนำด้ำนอื่น ๆ ก็ได้ก�ำหนดไว้ในแผนฯ  

ครบทุกด้ำน ส่งผลให้แผนฯ ของจังหวัดยโสธร 

ได้รับกำรยอมรับจำกทุกภำคส่วน ในจังหวัด 

หน่วยงำนในจังหวัดซึ่งท่ำนสุธีฯ ใช้ค�ำว่ำ “กรม

ยโสธร” (หมำยควำมว่ำทุกคนที่อยู่ในจังหวัด 

ควรลดกำรยึดติดกับต้นสังกัดในส่วนกลำง  

หันมำหลอมรวมจิตใจเป ็นหน่ึงเดียวกัน  

ขับเคลื่อนกำรพัฒนำพื้นที่ไปด้วยกันในสังกัด

เดียวกนัคอื “ยโสธร”) สำมำรถใช้แผนฯ เป็นกรอบ

ในกำรพัฒนำพ้ืนท่ีตำมภำรกิจของตนเอง  

ให ้ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งจำกกำรด�ำเนินกำร 

ในคร้ังน้ันท่ีส่งผลกำรพัฒนำย่ังยืนมำถึงวันน้ี  

มข้ีอค้นพบว่ำ การจดัทาํแผนพฒันาพืน้ทีใ่ห้ตรง

ความต้องการของประชาชนและเป็นทีย่อมรับ

ของทุกภาคส ่วน  สำมำรถใช ้ เป ็นกรอบ 

กำรพฒันำได้โดยทีไ่ม่ต้องกงัวลผลกระทบทำงลบ  

ที่จะตำมมำโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรต่อต้ำน 
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จำกประชำชนหรอืกำรแทรกแซงจำกฝ่ำยกำรเมอืง 

มแีนวทำงด�ำเนนิกำรในกำรจดัท�ำแผนฯ ทีส่�ำคญั คอื

   2.1.1)  สร ้ำงกำรมีส ่วนร่วม 

ของทุกภำคส่วนต้ังแต่ต้น โดยกำรเชิญผู้แทน

หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชน 

ผู ้น�ำทำงศำสนำ ผู ้ปกครองท ้องที่ท ้องถิ่น  

ผูด้้อยโอกำสในสังคม ปรำชญ์ชำวบ้ำน ผูท้รงคุณวุฒิ

สำขำต่ำง ๆ  รวมทัง้ภำคกำรเมอืง ทกุหน่วยงำน/

องค ์กร/บุคคล มำร ่วมแสดงควำมคิดเห็น  

เสนอควำมต้องกำรกำรพัฒนำและแก้ไขปญหำ

ร ่วมกัน โดยผู ้บริหำรของจังหวัดต ้องให ้

ควำมส�ำคัญด้วย

   2.1.2) บูรณำกำรแผนงำน/

โครงกำรของทกุหน่วยงำน ทุกแหล่งงบประมำณ

ที่ด�ำเนินกำรในพ้ืนท่ีให้เชื่อมโยง/สอดคล้องกับ

แผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ินโยบำย

รัฐบำล แนวทำง กำรพัฒนำระดับนโยบำย  

ไม่ให้ซ�้ำซ้อนกันและตอบสนองควำมต้องกำร 

ของประชำชน/ครอบคลมุบรบิท กำรพฒันำทกุมติิ 

ให้ควำมส�ำคัญกับภมูปิญญำท้องถิน่ วถิชีวีติทีคุ่น้เคย

ในกำรประกอบอำชีพของประชำชน โดยมี 

นักวิชำกำรที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถท้ังด้ำน

วิชำกำรและสภำพภูมิสังคมคอยให้ค�ำแนะน�ำ 

   2.1.3)  น�ำแผนฯ ทีไ่ด้ให้ทกุภำคส่วน

ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้ง โดยน�ำไปผ่ำนกำรท�ำ

ประชำพิจำรณ์ และที่ประชุมคณะกรมกำร

จงัหวดั ก่อนส่งให้หน่วยงำนส่วนกลำงทีเ่กีย่วข้อง

  2.2)  การบรหิารสถานการณ์ฉกุเฉนิ 

ขอยกตัวอย่ำงกรณีกำรรับมือพำยุช้ำงสำร ที่เข้ำ

ประเทศไทยเมื่อปลำยป พ.ศ. 2549 ได้มี 

กำรวำงแผนรองรบัอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถบรรเทำ 

ควำมเสียหำย ไม่เฉพำะแต่ในพื้นท่ีจังหวัด

อุบลรำชธำนี แต่ยังช่วยป้องกันและบรรเทำ

ปญหำน�้ำท่วมให้กับจังหวัดทำงตอนเหนือขึ้นไป

อกีอย่ำงน้อย 6 จงัหวดั (ศรสีะเกษ บุรรีมัย์ ยโสธร 

ร้อยเอ็ด อ�ำนำจเจริญ และกำฬสินธุ์) ป้องกัน

พืน้ทีก่ำรเกษตรเสยีหำยได้ไม่ต�ำ่กว่ำ 570,000 ไร่ 

โดยวำงแผนกำรด�ำเนินงำนล่วงหน้ำนำนนับ

เดือน มีขั้นตอนกำรท�ำงำน คือ

   2.2.1)  ค�ำนวณปริมำณน�้ำฝน

ที่ตกในพื้นที่

    2.2.2) น�ำข้อมูลปริมำณน�้ำที่

ถูกปล่อยมำจำกทำงตอนเหนือของจังหวัด  

ท้ังในส ่วนของแม ่น�้ ำมูล (เ ข่ือนล�ำตะคอง  

ล�ำพระเพลิง มูลบน ล�ำแชะ ล�ำนำงรอง  

ล�ำปลำยมำศ) และแม่น�้ำชี (เข่ือนอุบลรัตน์  

จุฬำภรณ์ ล�ำปำว) รวมถึงปริมำณน�้ำที่ผ่ำนจุด 

วัดน�้ำต่ำง ๆ เพื่อค�ำนวณเกี่ยวกับระยะเวลำ  

และปรมิำณของน�ำ้ทีจ่ะไหลมำสมทบกับปรมิำณน�ำ้

ในจังหวัดอุบลรำชธำนี

    2.2.3)  ตรวจสอบแหล่งกกัเกบ็น�ำ้

และปริมำณน�้ำในพ้ืนที่ จังหวัดอุบลรำชธำนี

ทัง้หมด เพือ่ค�ำนวณปริมำณทีส่ำมำรถรองรบัน�ำ้ 

    2.2.4)  น�ำข ้อมูลปริมำณน�้ำ 

ในเขื่อนสิรินธร และเขื่อนปำกมูล ทั้งที่กักเก็บไว้ 

ปริมำณที่สำมำรถรองรับได้ ระดับน�้ำท่ีเพิ่มขึ้น

และปรมิำณทีร่ะบำยออกในแต่ละวนัมำประกอบ

กำรพิจำรณำ

    2.2.5)  ตดิตำมพยำกรณ์อำกำศ

เกี่ยวกับมรสุมที่พัดผ่ำนพื้นที่ทุกระยะ

    2.2.6)  ตรวจสอบระดับน�้ำใน

แม่น�ำ้โขงซึง่มผีลต่อกำรระบำยน�ำ้จำกเขือ่นปำกมลู
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   2.2.7) ขอควำมร่วมมอืกำรไฟฟ้ำ

ฝ ่ ำยผลิตแห ่ งประเทศไทยช ่ วยพร ่องน�้ ำ  

(ปล่อยน�ำ้) ออกจำกเขือ่นสรินิธรและเขือ่นปำกมลู

ล่วงหน้ำ ก่อนทีพ่ำยชุ้ำงสำนจะเข้ำพ้ืนทีป่ระมำณ 

1 สัปดำห์ ระบำยน�้ำไปประมำณ 7,400  

ล้ำนลูกบำศก์เมตร 

    2.2.8) ในระหว่ำงท่ีพำยชุ้ำงสำร

เข้ำพื้นที่ต้องตรวจสอบปริมำณน�้ำฝน น�้ำที่ไหล

เข้ำพื้นที่ และน�้ำท่ีปล่อยลงสู่แม่น�้ำโขงตลอด  

24 ชั่วโมง เพื่อให้ปริมำณน�้ำมีควำมสมดุลกัน 

มำกท่ีสดุ ช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน

ให้ได้มำกที่สุด

    2.2.9) เตรยีมทรพัยำกรส�ำหรบั

ให้ควำมช่วยเหลือประชำชนทุกมิติไว้ให้พร้อม 

สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงทันท่วงที

 จำกสถำนกำรณ์ดงักล่ำว สรปุเป็นบทเรยีน

ได ้ว ่ำ กำรบริหำรงำนในภำวะวิกฤติหรือ

สถำนกำรณ์ฉกุเฉนิ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่การรับมอืกบั

ภัยธรรมชาติให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้อง

 	รู ้เขา เช่น ทิศทำง ระยะเวลำ 

ปรมิำณ รวมทัง้อตัรำกำรไหลของน�ำ้จำกทกุสำย

ที่จะเข้ำพื้นท่ี ควำมรุนแรงและปริมำณน�้ำฝน 

ที่จะตก ระดับน�้ำในแม่น�้ำโขง

 	รูเ้รา เช่น ควำมจขุองแหล่งกกัเกบ็น�ำ้

และปริมำณน�้ำในพื้นที่ ปริมำณน�้ำ ที่สำมำรถ

รองรับเพิ่ม ควำมสำมำรถในกำรระบำยน�้ำ 

ออกจำกพืน้ที ่พืน้ทีท่ี่ประชำชนจะได้รบัผลกระทบ

 	รูส้ถานการณ์ เช่น ปรมิำณน�ำ้ท่ีไหล

เข้ำพื้นที่และปริมำณน�้ำฝนในช่วงท่ี พำยุเข้ำ  

กำรระบำยน�้ำออกแบบนำทีต่อนำที ระดับน�้ำ 

ในแม่น�้ำโขง ระยะเวลำท่ีพำยุส่งผลกระทบ 

ในพื้นที่

 กรณีที่กล ่ำวมำทั้ งหมดเป ็นกำรยก

ตัวอย่ำงพอสังเขป ยังมีแบบอย่ำงกำรเรียนรู้อีก

มำกมำยหลำกหลำยลักษณะ ที่ได้เรียนรู้และ

สัง่สมประสบกำรณ์จำกกำรปฏบิตั ิซ่ึงต้องใช้เวลำ

ในชีวิตรำชกำรที่ผ่ำนมำทั้งหมดแลกมำ และจะ

ต้องเรียนรู้ต่อไปไม่มวีนัหยดุจนกว่ำจะส้ินสุดทำง

เดินสำยนี้

 

        คณุค่าอยูต่รงหน้าที ่ผลงานดไีม่มวีนัตาย

 ต้นไม้แต่ละชนดิใช้เวลำในกำรเจริญเติบโต 

ผลิดอกออกผลไม่เท่ำกันฉันใด ชีวิตของคนเรำ 

ก็ใช้เวลำ ในกำรเจริญเติบโตไม่เท่ำกันฉันนั้น  

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ต่ำงคนต่ำงก็มี 

เส้นเวลำแห่งควำมส�ำเร็จของตนเอง ท้ังนี ้คณุค่า

ไม่ได้อยู่ที่ใครถึงเป้าหมายก่อนหรือหลัง แต่อยู่

ที่ได้ท�ำหน้ำที่ในแต่ละต�ำแหน่งท่ีรับผิดชอบ  

ได้ดีที่สุด คุ้มค่ำกับภำษีประชำชนที่สุดหรือยัง  

ถ ้ำเรำท�ำหน ้ำที่ ได ้อย ่ำงสมบูรณ ์แล ้วก็จง 

ภำคภมูใิจในคณุค่ำ ของตวัเอง ไม่ต้องไปเปรยีบเทียบ

กบัคนอืน่ หำกอดทีจ่ะคดิเปรยีบเทยีบไม่ได้กต้็อง

พิจำรณำให้ดี ถ้ำเปรียบเทียบไม่ถูกหลักกม็แีต่ผลเสีย 

เปรียบเทียบกับคนที่เหนือกว่ำก็จะท้อถอย 

เปรียบเทียบกับคนที่ด้อยกว่ำ ก็จะหลงตัวเอง 

เกดิควำมประมำทตำมมำ แต่ถ้ำเรำใช้คนทีเ่หนอื

กว ่ำเป ็นตัวแบบในกำรศึกษำเรียนรู ้ว ่ำเขำ 

ท�ำได้อย่ำงไร ส่ิงใดดีก็ใช้เป็นแบบอย่ำง เป็น 

แรงบนัดำลใจในกำรพัฒนำตัวเอง ส่วนคนทีด้่อยกว่ำ

ก็ดูว่ำเขำผิดพลำดตรงไหนแล้วใช้เป็นบทเรียน 

ถ้ำเปรียบเทียบได้เช ่นนี้ ก็จะเป็นประโยชน์ 

อย่ำงไรก็ตำม กำรเปรียบเทียบที่ดีที่สุด คือ 

เปรียบเทียบระหว่ำงหน้ำที่ที่ต้องท�ำกับผลงำน 
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ทีเ่กดิขึน้ว่ำสิง่ใดมีมำกหรอืน้อยกว่ำกนั ถ้ำหน้ำท่ี

ที่ท�ำ มีมำกกว่ำผลงำนแสดงว่ำล้มเหลว แต่ถ้ำ 

ผลงำนมีมำกกว ่ำหน ้ำที่ที่ท�ำแสดงว ่ำเ กิด 

ผลสัมฤทธิ์จำกกำรปฏิบัติแล้ว คิดได้เช่นนี้ก็จะมี

ควำมสุขในกำรท�ำงำน

 “ผลงำนดี ไม ่มี วันตำย” เพื่ อ เป ็น 

กำรสร้ำงแรงบนัดำลใจ ขอยกตวัอย่ำงบคุคลธรรมดำ

สำมัญทีมี่โอกำสท�ำงำนรำชกำร ถงึแม้ระยะเวลำ

ในกำรด�ำรงต�ำแหน่งจะไม่นำนนัก แต่ผลงำนได้

รับกำรจำรึกไว้ให้ชนรุ่นหลัง ยกย่องสรรเสริญ 

กล่ำวขำนถึงจำกรุ่นสู่รุ่น ไม่มีวันตำย เช่น 

  - เปำบุ้นจ้ิน ด�ำรงต�ำแหน่งผู้วำ่กำร

เมืองไคเฟิง (ไคฟง) พ.ศ. 1600 – 1601 ในระยะ

เวลำเพียงประมำณ 1 ปท่ีเป็นเจ้ำเมืองไคเฟิง  

แต่ผลของกำรปฏิบัติหน้ำที่ผดุงควำมยุติธรรม 

ยังเป ็นที่กล ่ำวขำน ถึงป จจุ บัน จนได ้รับ 

กำรเคำรพนับถือเป็นเทพเจ้ำแห่งควำมยุติธรรม 

ในที่สุด

  -  พระรฐักจิวจิำรณ์ (สวำสดิ ์ณ นคร) 

ด�ำรงต�ำแหน่งข้ำหลวงประจ�ำจังหวัดยะลำ 

คนที ่10 (พ.ศ. 2456 – 2458) เมือ่ออกจำกรำชกำร

ก็สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำเทศบำล 

และด�ำรงต�ำแหน่งนำยกเทศมนตรีเมืองยะลำ

ติดต่อกัน 2 สมัย (พ.ศ. 2480 – 2488) โดยช่วง

ที่เป็นนำยกเทศมนตรี ได้วำงรำกฐำนกำรพัฒนำ

เมืองยะลำ สร้ำงควำมเจริญไว้อย่ำงมั่นคง  

ทีโ่ดดเด่นทีส่ดุคือ ท�ำกำรวำงรำกฐำน ผงัเมืองยะลำ

จนได้ช่ือว่ำเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทย 

ที่มีผังเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงำม

ที่สุด ได้รับรำงวัล UNESCO Cities ให้เป็น

ผังเมืองที่ดีที่สุดอันดับที่  23 ของโลกในป  

พ.ศ. 2560

 จะเห็นได้ว่ำ กำรสร้ำงเกียรติยศให้เป็น 

ที่จดจ�ำจำรึกไว้ในแผ่นดินตรำบนำนเท่ำนำนนั้น 

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับ จ�ำนวน หรือระยะเวลำ 

ในกำรด�ำรงต�ำแหน่ง แต่อยู่ที่ผลงำนเป็นส�ำคัญ

 หลักการปฏิบัติหน้าที่

 จำกทีไ่ด้กล่ำวไว้ในตอนต้นว่ำหลกัปฏบิติั 

เทคนิค วิธีกำร องค์ควำมรู ้ต ่ำง ๆ ที่ผมใช้ 

ในกำรท�ำงำนส่วนมำกจะได้รับกำรถ่ำยทอดจำก

ท่ำนสุธี มำกบุญ ผนวกกับส่ิงท่ีได้ศึกษำเรียนรู้

เ พ่ิมเ ติม และกำรสังเกต คิด วิ เครำะห ์  

จำกประสบกำรณ ์ของตนเอง ส รุปหลัก 

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ 2 ส่วน คือ 

  1)  หลักของท่ำนสุธี มำกบุญ

  1.1) หลักในกำรปฏิบั ติรำชกำร  

คือ “5 ร่วม 3 ประสำน”

   - ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมรบัผดิชอบ 

ร่วมแก้ไขปญหำ ร่วมติดตำมประเมินผล

   - ประสำนงำน ประสำนใจ 

ประสำนกำรปฏิบัติ

  1.2)  หลกัในกำรทดแทนคณุแผ่นดิน

   1.2.1) เป ็ นข ้ ำ รำชกำร ใน

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวให้ดีที่สุด

   1.2.2) ตอบสนองนโยบำย 

ของรัฐบำลให้ดีที่สุดในทุก ๆ เรื่องภำยใต้กรอบ

ของกฎหมำย

   1.2.3) ยึ ด ป ร ะช ำชน เป ็ น

ศูนย์กลำงในกำรพัฒนำ เป็นที่พึ่งของประชำชน

ให้ดีที่สุด

   1.2.4) ใช้หลักธรรมำภิบำล

   1.2.5) บ ริ ห ำ รจั ด ก ำ ร เ ชิ ง

ยุทธศำสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
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 2)  หลักเพิ่มเติมของตนเอง

  2.1) ถูกใจประชำชน ถูกต้องตำม

ระเบียบ

  2.2)  ท�ำหน้ำท่ีให้สมบรูณ์ คุม้ค่ำภำษี

ประชำชน

   อธิบำยเพิ่มเติม : สร้ำงควำม

ภำคภูมิใจจำกผลงำนมำกกว่ำกำรฉลองต�ำแหน่ง 

พงึระลกึ ไว้เสมอว่ำ “ความดงัไม่คงที ่ ความดสีิ

คงทน” ค�ำถำมคือ จะรู้ได้อย่ำงไรว่ำท�ำหน้ำท่ี 

ได้สมบรูณ์แล้ว โดยส่วนตัวมหีลกัในกำรพจิำรณำ

เบือ้งต้น คอื ต้องรู้ 2 เร่ือง ได้แก่ รูภ้ารกิจของตน

ที่ต้องทําในตําแหน่งนั้น และรู ้ว่าใคร เป็น 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง 

    ขอยกตัวอย่ำงผลของกำรท�ำ

หน้ำทีซ่ึง่ส่งผลในระดบัประเทศ เมือ่ครัง้ปฏิบตังิำน

ท่ีส ่วนส ่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรจังหวัด  

ส�ำนักพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำร

จังหวัด ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย  

โดยภำรกจิส�ำคญัของหน่วยงำน คือ กำรส่งเสรมิ 

สนับสนุน กำรบริหำรงำน ของจังหวัดและกลุ่ม

จังหวัดให้มีประสิทธิภำพ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(ลูกค้ำ) โดยตรง คือ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

มีผลกำรด�ำเนินงำนท่ีเป็นหลักฐำนส�ำคัญว่ำได้ 

ท�ำหน้ำที่อย่ำงสุดควำมสำมำรถแล้วอย่ำงน้อย  

3 เรื่อง คือ (1) เรื่องควรรู้นักปกครอง (เป็นคู่มือ

แนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง 

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด จัดท�ำในป พ.ศ. 2558) (2) 

พระรำชกฤษฎีกำว ่ำด ้วยกำรมอบอ�ำนำจ  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (3) โปรแกรมระบบ

ติดตำมประเมินผลแผนงำน โครงกำรตำมแผน

ปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปของจังหวัดและกลุ ่ม

จังหวัด (PADME) 

  2.3) รู ้จักพลิกแพลง ทุกป ญหำ 

มีทำงออก 

  2.4) อยำกยืนแถวหน้ำก็ต้องกล้ำ

มำกกว่ำกลัว 

    อธิบำยเพิ่มเติม : งานท่ียาก

ไม่มใีครอยากทํา คอื งานทีค่วรอาสาและพยายาม

ทาํให้สาํเรจ็เพือ่เพิม่มลูค่าในตัวเรา ถ้ำท�ำเต็มที่

แล้วไม่ส�ำเร็จกไ็ม่ใช่เร่ืองน่ำอำย อย่ำงน้อยกไ็ด้ใช้

ควำมพยำยำมและได้ควำมรู ้ ได้บทเรียนใน 

กำรปรับปรุงวิธีกำรท�ำงำน อีกทั้งยังได้ชื่อว่ำมี

ควำมกล้ำที่จะท�ำ แต่ถ้ำท�ำส�ำเร็จก็จะโดดเด่น

กว่ำคนอื่น 

  2.5)  รู้แบบตัว T

   อธิบำยเพิ่มเติม : รู้ลึกในงำน

ของตนเอง และรู ้กว้ำงไปถึงงำนข้ำงเคียงที่

เกี่ยวข้องจะช่วยให้งำนของเรำส�ำเร็จได้อย่ำง 

มีประสิทธิภำพ

เสียดาย

 โปรแกรมระบบตดิตำมประเมนิผลแผนงำน 

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำป  

ของจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั (PADME) เป็นนวตักรรม

ทีน่�ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศมำเป็นเครือ่งมือ

ในกำรบริหำรจัดกำร (Management Tool)  

เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน 

จังหวัดและกลุ ่มจังหวัดเกี่ยวกับกำรติดตำม  

และประเมินผลแผนงำน/โครงกำรท่ีด�ำเนินกำร 

ในพื้นที่จำกทุกหน่วยงำนทุกแหล่งงบประมำณ 

ซ่ึงจะท�ำให้รูปแบบกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำน

แผนงำน/โครงกำรเป ็นมำตรฐำนเดียวกัน  

และท�ำให้กำรติดตำมประเมินผลผ่ำนระบบ

เทคโนโลยี (Internet) เป็นไปอย่ำงสะดวก 

รวดเร็ว เป็นปจจุบนั (Real Time) ประหยดัเวลำ
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และค่ำใช้จ่ำย โดยหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งในระดับ

พ้ืนที่ ส่วนกลำง และหน่วยงำนระดับนโยบำย 

สำมำรถน�ำข้อมูลท่ีได้จำกโปรแกรมฯ ไปใช้

ประกอบกำรวำงแผนพัฒนำ ในป  ต ่ อ ไป 

ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งเป็นกำรเผยแพร่

ประชำสัมพันธ์ผลงำนให้ประชำชนได้รับทรำบ

อย่ำงทัว่ถงึมำกขึน้ อกีประโยชน์หนึง่ท่ีส�ำคญั คอื 

กำรลดภำระของเจ้ำหน้ำทีผู่ป้ฏบัิต ิเพรำะใช้หลกั

ช่วยกันท�ำงำน บันทึกเฉพำะข้อมูลของตนเอง  

ใช้งำนง่ำย สะดวก ท�ำได้ทุกที่ทุกเวลำผ่ำนระบบ

อินเทอร์เน็ต 

 ศักยภำพของ PADME เป็นท่ียอมรับ 

ของหน่วยงำนระดับนโยบำยเกือบจะทั้งหมด 

เช่น ส�ำนักงบประมำณ ส�ำนักงำนปลัดส�ำนัก

นำยกรัฐมนตรี ส�ำนักงำน ก.พ.ร. คณะกรรมกำร

นโยบำยกำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

แบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) คณะกรรมกำรบริหำร

รำชกำรแผ่นดินตำมกรอบกำรปฏิรูปประเทศ 

ยุทธศำสตร์ชำติและกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง (ป.ย.ป.) ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รวมทั้งกระทรวง  

กรม อีกหลำยแห่งขอใช้งำน บำงหน่วยงำนขอใช้

เป็นต้นแบบในกำรพัฒนำระบบของตนเอง 

นอกจำกนี้ ยังอำจกล่ำวได้ว่ำ PADME เป็นสำร

หล่อเลี้ยงควำมเจริญก้ำวหน้ำของข้ำรำชกำร

มำกมำยหลำยท่ำน โดยได้ถูกน�ำไปใช้เป็นข้อมูล

ส�ำหรับจัดท�ำผลงำนประกอบกำรพิจำรณำ 

เลื่อนต�ำแหน่งหลำยระดับ 

  ที่น่ำเศร้ำใจ คือ หลังจำกที่ผมพ้นภำระ

หน้ำที่จำกตรงนั้น ตัว PADME เอง กลับถูก 

ปล่อยปละละเลยให้อยู่อย่ำงโดดเดี่ยวไม่ได้รับ

กำรใส่ใจดแูล หรอืพฒันำให้มศีกัยภำพมำกยิง่ขึน้ 

ทัง้ ๆ  ทียั่งมคุีณสมบติัด้ำนต่ำง ๆ  ทีส่ำมำรถพฒันำ 

ต่อยอดได้อีกมำกมำย หำกพัฒนำให้สมบูรณ ์

ตำมแนวทำงทีไ่ด้วำงไว้ PADME จะเป็นหนึง่เดยีว

ทีส่ำมำรถบรหิำรจดักำรข้อมลูโครงกำรทีด่�ำเนนิกำร

ในพ้ืนท่ีได้ ต้ังแต่กำรวำงแผนพัฒนำ กำรจัดท�ำ

โครงกำร กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

กำรตรวจสอบและประชำสมัพนัธ์ ท�ำได้ทกุอย่ำง

ในระบบเดียว นอกจำกน้ัน ส�ำนักงำนปลัด

กระทรวงมหำดไทยยงัจะมโีอกำสเป็นมหำอ�ำนำจ

ทำงข้อมลู โดยเป็นแหล่งรวมข้อมลูด้ำนกำรพฒันำ

ของประเทศนีไ้ว้ใช้ประโยชน์ได้มำกมำยมหำศำล 

แต่สดุท้ำย โอกำสนัน้ได้หลดุลอยไป เพรำะภำยหลงั

มี หน ่ ว ย ง ำนอื่ นพัฒนำระบบใหม ่ ขึ้ นม ำ  

แล้วก�ำหนดเป็นนโยบำยบังคับให้ทุกหน่วยงำน

ต้องใช้ สถำนภำพของ PADME จึงอยู่ในภำวะ 

ทีน่่ำเป็นห่วง ถอืเป็นเร่ืองทีน่่ำ “เสยีดำย” เป็นอย่ำงยิง่

        สรุป

 “ค่าของคนอยูที่ผ่ลของงาน” เป็นวลอีมตะ

ทีใ่ช้พิสูจน์คณุภำพของคนได้ดีทีสุ่ด ในกำรปฏบิติั

หน ้ำที่รำชกำร หำกเรำให ้ควำมส�ำคัญกับ 

ผลงำนมำกกว่ำต�ำแหน่งที่เป็นหัวโขน ควำมรู้

ควำมสำมำรถ ควำมทุ่มเท ของเรำท้ังหมดก็จะ

อยู ่ที่งำน ช่วยให้กำรท�ำงำนมีประสิทธิภำพ  

เกิดผลงำนที่ควรค่ำกับควำมภำคภูมิใจ 
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 จะมีประโยชน์อันใดถ้ำกำรได้ไปถึง

ต�ำแหน่งที่คำดหวังไว้ก่อนคนอื่น ด�ำรงต�ำแหน่ง

นำนกว่ำคนอ่ืน แต่พอถำมว่ำได้ท�ำประโยชน์

อะไรแก่แผ่นดินให้เป็นที่จดจ�ำไว้บ้ำงกลับหำ 

ค�ำตอบไม่ได้ คงไม่พ้นจะถกูตรำหน้ำว่ำ “เสยีชำตเิกดิ” 

ก็ลองพิจำรณำดูว่ำเรำเลือกท่ีจะเป็นแบบไหน 

เป็นผู ้สร้างผลงานแต่ไร้ตําแหน่ง หรือเป็น  

ผู้ได้ทุกตําแหน่งแต่ไร้ผลงาน อย่ำงไรก็ตำม  

ถึงแม้วันน้ีบนก�ำแพงจะยังไม่มีชื่อเรำ แต่ใต้เท้ำ

เรำยังมีทำงเดินอยู่ ถ้ำไม่ละทิ้งควำมพยำยำม  

สักวันต้องถึงจุดหมำยมีช่ือปรำกฏบนก�ำแพง

แน่นอน สุดท ้ำยนี้  ขอฝำกข ้อคิดเตือนใจ 

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรไว้ว่ำ

  ในชีวิต รำชกำร งำนมีศักดิ์ ต้องจงรัก ธ ยิ่ง กว่ำสิ่งไหน

 ต้องใจรัก ประชำ ใต้ฟ้ำไทย ต้องร้อยใจ รำษฎร์รัฐ พัฒนำ

  อย่ำหลงตัว มัวเมำ ในยศศักดิ์ อย่ำคิดหัก หำญใจ ไทยทั่วหล้ำ 

 อย่ำริอ่ำน โกงกิน สินประชำ อย่ำลดค่ำ อุดมกำรณ์ อันมั่นคง

  อย่ำบังอำจ เอื้อมดึงฟ้ำ ลงมำต�่ำ อย่ำริท�ำ หินแตก แหลกเป็นผง

 อย่ำแบ่งแยก แผ่นดิน ถิ่นด�ำรง อย่ำหมิ่นองค์ ศำสนำ ค่ำควำมดี

  จะท�ำกำร งำนใด ให้ยึดมั่น หลักส�ำคัญ สองอย่ำง สร้ำงศักดิ์ศรี

 หนึ่งถูกใจ ไพร่ฟ้ำ ประชำชี สองต้องมี ถูกต้อง ของหลักกำร

  เกิดเป็นชำติ รำชสีห์ ผู้มีศักดิ์ ปวงชนรัก ชำติร่มเย็น เป็นรำกฐำน

 บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สู้ทุกงำน ปณิธำน ตั้งมั่นไว้ ไม่เปลี่ยนแปลง

  เกียรติศักดิ์ นักปกครอง ก้องเกริกไกร จำรึกไว้ ในแผ่นดิน ตรำบสิ้นแสง

 รำชกำร งำนส�ำคัญ หมั่นส�ำแดง ประจักษ์แจ้ง แห่งศรัทธำ ประชำชน. 

 

   



คณะผู้จัดท�าวารสารด�ารงราชานุภาพ 
เจ้�ของ  สถ�บันดำ�รงร�ช�นุภ�พ 

คณะที่ปรึกษา 
นำยฉัตรชัย   พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหำดไทย
นำยชยำวุธ   จันทร  รองปลัดกระทรวงมหำดไทย 
นำยสมคิด   จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหำดไทย 
นำยอรรษิษฐ์   สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหำดไทย 
นำยนิรัตน์   พงษ์สิทธิถำวร รองปลัดกระทรวงมหำดไทย 

บรรณาธิการบริหาร 
นำยบุญธรรม  ถำวรทัศนกิจ ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันด�ำรงรำชำนุภำพ 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ 
นำงสำวดำรำ   รักษำชำติ  ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำและบริหำรจัดกำรควำมรู้ 

กองบรรณาธิการ 
นำงจรัญญำ   ศรีไพร
นำงสำวภัทรีพันธุ์   พัดใส นำยวีระ  แสงจันทร์
นำงกำญจนำ   แจ่มมินทร์  นำงสำวบุษบำ  ลำภวิไล 
นำยบัญชำ   ดวงดีแก้ว นำงทิพวัลย์  อุดมทรัพย์
นำงสำวกฤตติกำ   หงส์หิน นำงสำวสุธำสินี อัญชัญบุตร

ออกแบบปก
นำยทำนต์   แดงดำ

ช่องทางการเผยแพร่
	 	 เล่มวำรสำร
	 	 ดำวน์โหลดได้ที่ www.stabundamrong.go.th
	 	 QR Code

สถานที่ติดต่อ สถำบันด�ำรงรำชำนุภำพ ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย กระทรวงมหำดไทย 
 ถนนอัษฎำงค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200 โทรศัพท์/โทรสำร 0 2221 5958
 Website : http://www.stabundamrong.go.th E-mail : stabundamrong@gmail.com 
 

วารสารด�ารงราชานุภาพ
DAMRONG RAJANUPHAB JOURNAL

ตราประจ�าพระองค์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

“บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสารด�ารงราชานุภาพเป็นวรรณกรรมของผู้เขียนโดยเฉพาะ 
สถาบันด�ารงราชานุภาพ และบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วย”





พิมพ์ที่ บริษัท บพิธการพิมพ์ จํากัด 
70 ถนนรำชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2222-5555, 081-614-8191, 081-836-9380 








