การจัดทําและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่

โดย นายเอกพงษ ศิริพันธ จากสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
บรรยายการจัดทําและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ มีประเด็นการนําเสนอ ดังนี้
1. ที่มาและแนวคิดการพัฒนาโดยยึดพื้นที่เปนตัวตั้ง
- ยึดความตองการของประชาชนและปญหาพื้นที่เปนตัวตั้งในการพัฒนา
2. ความเชื่อมโยงของแผนในระดับตาง ๆ
- กลไกการดําเนินงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะกรรมการหมูบาน ประชาคม
ชุมชน แผนพัฒนาทองถิ่น แผนชุมชน/หมูบาน เพื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (ระยะ 3
ป) หากโครงการใดเกินศักยภาพของทองถิ่น ใหทองถิ่นดําเนินการประสานแผนไปยังแผนพัฒนาอําเภอ เพื่อที่
อําเภอจะไดรวบรวมปญหาความตองการเพื่อบูรณาการแผนทองถิ่น ไปจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/
กลุมจังหวัด และจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระยะ 4 ป) และหากโครงการใดเกินศักยภาพของ
จังหวัด กลุมจังหวัดจะตองทําคําของบประมาณ (ซึ่งสุพรรณบุรี อยูในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ไดแก ราชบุรี
สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี)
ใหคณะกรรมการอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการกลั่นกรองเพื่อเสนอ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการเห็นชอบ เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี
สิ่งสําคัญของหลักการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
เมื่อมีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนทองถิ่นจะตองเชื่อมโยงสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนาจังหวัดตองสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ
3. แนวคิดและกลไกการบริการงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
- กลไกการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
ระดับจังหวัด  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จะมีผูวาราชการจังหวัด
เปนหัวหนา จังหวัดรวบรวมขอมูลศักยภาพของจังหวัดและสํารวจความตองการของประชาชนใน
จังหวัด  วิเคราะห เพื่อกําหนดศักยภาพและความตองการของจังหวัด  จัดทําราง
แผนพัฒนาจังหวัด  จังหวัดจัดประชุมปรึกษาหารือกับทุกภาคสวนในจังหวัด (ขอคิดเห็น/
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด) สงขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับแผนพัฒนากลุม
จังหวัด (ซึ่งไดจากการประชุมหารือใหกลุมจังหวัดเพื่อนําไปปรับปรุง)  ปรับปรุงแผนพัฒนา
จังหวัดใหสมบูรณ  แผนพัฒนาจังหวัด สงให ก.น.จ.

-2ระดับกลุมจังหวัด  คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) จะมีการรวมตัวกันประมาณ
4-5 จังหวัด (ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี) มีหัวหนากลุมจังหวัดอยูที่จังหวัด
นครปฐม  จัดทํารางแผนพัฒนากลุมจังหวัด  ปรับปรุงแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
แผนพัฒนากลุมจังหวัด  สงให ก.น.จ.
ระดับชาติ  คณะกรรมการนโยบายการ บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)
จะมีนายกรัฐมนตรี เปนหัวหนากําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดทําแผน กลัน่ กรอง
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบ  คณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนากลุมจังหวัด
4. เครื่องมือการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาดวยแผนยุทธศาสตร การวางแผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับ
สภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง และตองพัฒนาบุคลากรเพื่อใหพัฒนาตามสภาพแวดลอมปจจุบัน
5. หลักเกณฑและแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด และการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
แบบที่ 1 Top Down บนลงลาง  นโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผนดิน
 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  กรอบยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรราย
สาขา/เฉพาะดาน
แบบที่ 2 Bottom Up ลางขึ้นบน  รับฟงความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด
รวมทัง้ มี
การรวบรวมความคิดเห็นจากอําเภอ (ประมวลแผนชุมชนและแผนทองถิน่ )
แบบที่ 3 มุงเนนการทํางานแบบเครือขายรวมกันทุกภาคสวน
แบบที่ 4 ใหความสําคัญกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด
แบบที่ 5 ใหมีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ภายใตชวงระยะเวลา 4 ป
ของแผนหรือตามที่ ก.น.จ. กําหนดเปนประจําทุกป เพื่อใหแผนทันสถานการณและมี
การยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น
6. แนวทางการเขียนโครงการ
- ชื่อโครงการ  ชัดเจน เหมาะสม เฉพาะเจาะจง เขาใจงาย
- การเขียนหลักการและเหตุผล  แสดงใหเห็นถึงปญหาหรือความตองการ เขียนให
เห็นความเชื่อมโยง สอดคลองกับแผนหรือหนวยงานเจาของโครงการ ระบุเหตุผลและขอมูลเกี่ยวของสนับสนุนการ
จัดทําโครงการ (เปนการวางรากฐานไปสูสภาพที่พงึ ประสงคในอนาคต)

-3- วัตถุประสงคและเปาหมาย  ควรคํานึงถึงลักษณะที่ดี 5 ประการ
1. มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจงในการดําเนินการโครงการ
2. สามารถวัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จ
3. ระบุถึงการกระทําที่สามารถปฏิบัติไดมิใชเฟอฝน
4. ระบุใหมีความเปนเหตุเปนผล และสอดคลองกับความเปนจริง
5. กําหนดขอบเขตของเวลาที่จะกระทําใหสําเร็จไดชัดเจน
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ  ระบุระยะเวลาตั้งแตเริ่มตนโครงการจนกระทั่ง

ถึงเวลาสิ้นสุดโครงการ
วิธีดําเนินการ  เปนขั้นตอนตามลําดับกอนหลังเพื่อใชปฏิบัติใหบรรลุตาม
วัตถุประสงค
แผนการปฏิบัติงาน  เปนการนําเอาขั้นตอนตาง ๆ ในการดําเนินงานมาแจกแจง
รายละเอียดใหผูทําโครงการสามารถลงมือปฏิบัติงานได
งบประมาณและทรัพยากรที่ตองใช หลักการกําหนดงบประมาณและทรัพยากร
1. ความประหยัด
2. ความมีประสิทธิภาพ
3. ความมีประสิทธิผล
4. ความยุติธรรม
- กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ เชน รอยละ
สรุปลักษณะของโครงการที่ดี
1. สอดคลองตอการบรรลุยุทธศาสตรและวิสัยทัศนที่กําหนดไว รวมทั้งสามารถสนองความตองการหรือ
แกปญหาได
2. มีวัตถุประสงค เปาหมายชัดเจน สามารถดําเนินงาน/ปฏิบัติได
3. รายละเอียดโครงการสอดคลองสัมพันธกัน
4. เขาใจงาย สะดวกตอการดําเนินงาน
5. มีความพรอมสามารถนําไปปฏิบัติ สอดคลองกับแผนงานหลัก
6. กําหนดขึ้นจากขอมูลจริง และเปนขอมูลที่ไดรับการวิเคราะหอยางรอบคอบ
7. มีการกําหนดกิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณที่ชัดเจน
8. มีระยะเวลาดําเนินงาน (ระบุวันเริ่มตนและสิ้นสุดโครงการ
9. มีการระบุใหชัดเจนถึงการบริหารจัดการโครงการใหเกิดความยั่งยืน

-47. แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่
การบูรณาการแผนพัฒนาของ อปท. เปนไปใน 2 ลักษณะ
1. การบูรณาการเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนา
เชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. เพื่อใหจุดมุงหมายในการ
พัฒนาในเขตจังหวัดเปนไปในทิศทางเดียวกันสามารถตอบสนองทิศทางการพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัด ภายใต
ภารกิจการพัฒนาของสวนราชการกับ อปท. ที่สอดคลองเชื่อมโยงอยางเปนระบบภายในจังหวัด
2. การประสานโครงการ
การประสานโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. ที่มาจากแผนพัฒนาสามปซึ่งแปลงจากยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัดเปนการประสานโครงการที่ อปท. ไมสามารถดําเนินการได
และการประสานโครงการพัฒนาตามภารกิจที่หนวยงาน หรือสวนราชการไมสามารถดําเนินการไดในพื้นที่ หรือ
ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการไมประสบผลสัมฤทธิ์เทากับ อปท. ดําเนินการเอง
เวลา 13.00 น. – 16.00 น. วิทยากร โดย นายธนเศรษฐ สุชามาลาวงศ นักวิเคราะห
นโยบายและแผน (ชํานาญการ) บรรยายการแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดและการประสานแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุมจังหวัด กับแผนพัฒนาทองถิ่น มีประเด็นการนําเสนอ ดังนี้
1. ที่มาและแนวคิดการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
2. กลไกการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
3. เครื่องมือการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
4. หลักเกณฑและแนวทางในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด และการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
5. การเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาทองถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัด
6. การจัดทําโครงการ ตัวชี้วัด และการประเมินผล
*******************************
นางกมลวรรณ ปุญสิริ
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นางวันดี ศรีเหรา
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
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