
คํานํา

สืบเนื่องจากป พ.ศ. 2552 สถาบันดํารงราชานุภาพ ไดสํารวจความคิดเห็นและความ
ตองการความรูในการปฏิบัติงานของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อปรับปรุงการ
บริหารจัดการความรู (Knowledge Management) ในองคกร พบวาองคความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงานที่ควรเนนบริหารจัดการใหแกขาราชการที่สําคัญประการหนึ่งคือ องคความรูเกี่ยวกับเทคนิค
วิทยาการสมัยใหมซ่ึงครอบคลุมความรูดานการวางแผนกลยุทธ

เพื่อสนับสนุนขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยใหมีความพรอมดานความรู
และทักษะในการปฏิบัติงาน และตอบสนองผลการศึกษาขางตน สถาบันดํารงราชานุภาพจึงไดจัดทํา
โครงการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลความรูดานการวางแผนกลยุทธการพัฒนาจังหวัด ประจําป
พ.ศ. 2553 โดยการจัดเก็บขอมูลความรู (Tacit Knowledge) ดานการวางแผนกลยุทธการพัฒนาจังหวัด
จากขาราชการและภาคเอกชนที่มีความรูและทักษะโดดเดนในงานแผนพัฒนาจังหวัดในสวนภูมิภาคจาก
หลากหลายหนวยงาน  และนําผลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะห  สังเคราะหและประมวลสรุปเปน
เทคนิคเกี่ยวกับงานแผนพัฒนาจังหวัด จํานวน 12 เร่ือง พรอมรายละเอียดวิธีการและกรณีตัวอยาง
ประกอบการทําความเขาใจ

สถาบันดํารงราชานุภาพหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอนักวิเคราะห
นโยบายและแผน และผูสนใจทั่วไปไดศึกษาและเปนทางเลือกในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัดตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่ และขอขอบพระคุณผูใหขอมูล
Tacit Knowledge ดานการวางแผนกลยุทธการพัฒนาจังหวัดทุกทาน ที่กรุณาสละเวลามาใหขอมูลที่
เปนประโยชนในการปฏิบัติงาน  และที่ปรึกษาโครงการทั้ง 2 ทาน ไดแก นายสงวน  ธีระกุล
ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน  สถาบันดํารงราชานุภาพ และนายประเสริฐ  แยมสรวล
ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานแผนพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สํานักพัฒนาและสงเสริมการ
บริหารราชการจังหวัดที่กรุณาเขารวมสัมภาษณและใหคําปรึกษา  ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนจน
โครงการสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยดี

สถาบันดํารงราชานุภาพ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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การจัดเก็บและรวบรวมขอมูลความรูดานการวางแผนกลยุทธการพัฒนาจังหวัด

1. ความเปนมา
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ .ศ. 2546

มาตรา 11 กําหนดใหสวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการ
เรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูล ขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งสงเสริมและพัฒนา
ความรูความสามารถ และปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมี
การเรียนรูรวมกัน

สถาบันดํารงราชานุภาพ ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวของกับการพัฒนาและบริหารจัดการ
ความรูของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดดําเนินการเสริมสรางความรูในองคกร โดยการจัดหา
เผยแพร ใช และแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารความรู  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยใหเปนองคกรแหงการเรียนรู

ในป พ.ศ. 2552 สถาบันดํารงราชานุภาพ ไดจัดทําโครงการศึกษาสํารวจความคิดเห็นและความ
ตองการความรูในการปฏิบัติงานของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยทําการศึกษา
องคความรู/ทักษะที่ขาราชการจําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการความรู
(Knowledge Management) ใหแกขาราชการในสังกัด ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวาองคความรูและทักษะใน
การปฏิบัติงานที่ควรเนนบริหารจัดการใหแกขาราชการตามลําดับ ไดแก เทคนิควิทยาการสมัยใหม การบริหาร
และพัฒนาสมรรถนะของขาราชการ กฎ ระเบียบ/นโยบายใหมๆ ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย การใช
ภาษาอังกฤษ และความรูพื้นฐานสําหรับขาราชการ เปนตน

เพื่อเปนการสนับสนุนขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยใหมีความพรอมดาน
ความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน และเปนการตอบสนองตอผลการศึกษาตามโครงการศึกษาสํารวจความ
คิดเห็นและความตองการความรูในการปฏิบัติงานของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบัน
ดํารงราชานุภาพจึงไดจัดทําโครงการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลความรูดานการวางแผนกลยุทธการพัฒนา
จังหวัด ประจําป พ.ศ. 2553 เนื่องจากเห็นวาองคความรูในเร่ืองดังกลาวเปนองคความรูที่เปนกลไกสําคัญตอ
ความสําเร็จในการขับเคล่ือนการปฏิบัติงานของขาราชการ โดยเฉพาะนักวิเคราะหนโยบายและแผนในสวนภูมิภาค
และสามารถครอบคลุมเทคนิควิทยาการที่เปนความตองการของขาราชการซ่ึงไดจากผลของการสํารวจในปที่ผานมา

โครงการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลความรูดานการวางแผนกลยุทธการพัฒนาจังหวัดมีวัตถุประสงค
เพื่อจัดเก็บและรวบรวมขอมูลความรู (Tacit Knowledge) จากขาราชการหรือภาคเอกชนที่มีความรูและ
ทักษะโดดเดนดานการวางแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัดในสวนภูมิภาค และนําความรู
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ดังกลาวมาวิเคราะหและสังเคราะหจัดทําเปนเอกสารความรู (Explicit Knowledge) เพื่อเผยแพรใหสวน
ราชการในสวนกลางและสวนภูมิภาคใชประโยชนในการปฏิบัติงาน

2. แนวทางและปญหาการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจําป
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 กําหนดใหจังหวัดและกลุมจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุมจังหวัด  พรอมทั้งใหจังหวัดและกลุมจังหวัดยื่นคําของบประมาณตอสํานักงบประมาณได
โดยตรง เพื่อประโยชนในการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดเปนแผนที่จัดทําข้ึนโดยความรวมมือของทุก
ภาคสวนในจังหวัด ไดแก สวนราชการ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคประชาสังคม  และภาคธุรกิจ
เอกชน เพื่อรวมกันกําหนดอนาคตและตําแหนงการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดใหเปนไปตามวัตถุประสงค
และทิศทางการพัฒนาในอนาคต  รวมทั้งเปนเคร่ืองมือขับเคล่ือนการบริหารการพัฒนาจังหวัดและกลุม
จังหวัด เปนการสรางหุนสวนพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรระหวางภาครัฐและภาคสวนตาง ๆ ซ่ึงจะทําใหแตละ
พื้นที่มีการพัฒนาอยางยั่งยืน

การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดจึงตองมีการวิเคราะหใหเห็นถึงความเช่ือมโยงของปญหา  โอกาสการ
พัฒนาในเชิงพื้นที่  ความตองการของประชาชน และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ซ่ึงจะ
นําไปสูการกําหนดวิสัยทัศน  ประเด็นยุทธศาสตร  แนวทางและแผนงาน โครงการที่มีความชัดเจน โดยผาน
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นหรือการใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดความตองการในการพัฒนาพื้นที่
เปนการพัฒนาที่มุงแบบองครวม  ครอบคลุมทุกมิติในดานเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม และดานความมั่นคง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  สรางโอกาสและอาชีพซ่ึงตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชน

ในกระบวนการข้ันตอนของการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจําป
ของจังหวัดและกลุมจังหวัดที่ผานมา ประมวลจากเอกสารการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการ
และคําของบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัดของสํานักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งขอสังเกตจากผลการติดตาม
ของคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการดานแผนและดาน
งบประมาณจํานวน 5 คณะ ในการติดตาม 2 คร้ังที่ผานมา  ไดขอสรุปเกี่ยวกับแนวทางและประเด็นปญหาที่
สําคัญในแตละข้ันตอนของการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจําป ดังนี้

2.1 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจําป
2.1.1  การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและการทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

แนวทางการวิเคราะหคุณภาพการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และการทบทวนยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัดในประเด็น ดังนี้
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1) ความสอดคลองเชื่อมโยงและความเปนเหตุเปนผลของแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดควรมีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบาย

เรงดวน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ยุทธศาสตรการพัฒนาตาง ๆ ไดแก ยุทธศาสตรการ
พัฒนาภาค และยุทธศาสตรรายสาขาที่เกี่ยวของ  นโยบายเรงดวนของกระทรวงมหาดไทยและนโยบายสําคัญ
ของจังหวัด ศักยภาพ โอกาสและปญหาความตองการของประชาชนในพื้นที่

แผนพัฒนาจังหวัดที่มีคุณภาพจะตองผานกระบวนการเห็นชอบรวมกันจากทุก
ภาคสวนในจังหวัด มีความชัดเจน  ความเปนเหตุเปนผลสอดคลองเช่ือมโยงกันตั้งแตวิสัยทัศน  ประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย  กลยุทธ จนถึงแผนงาน โครงการ (Logical  Framework)
ดังนี้

-  มีการกําหนดประเด็นปญหาและโอกาสการพัฒนาชัดเจนทั้งในเชิงของขนาดและ
พื้นที่พรอมจัดลําดับความสําคัญของปญหาและโอกาสการพัฒนา

-  มีวัตถุประสงค  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ชัดเจน
สะทอนใหเห็นถึงการแกปญหา  และการใชโอกาสในการพัฒนาจังหวัด

- มีประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหาที่ตอบสนอง
กับวัตถุประสงค  และเปาหมายของแผน การกําหนดประเด็นยุทธศาสตรมาจากการหาขอตกลงรวมกันของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อยืนยันประเด็นยุทธศาสตรนั้น ๆ และเปนที่ยอมรับของทุกภาคสวน

-  มีการจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร
2) การมีสวนรวมจากภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจําปเกิดจากความพรอมของ
สวนราชการทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในการ
มีสวนรวมจัดทําแผนฯ เชน กระบวนการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด การประชุม
ปรึกษาหารือภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนเพื่อ รับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551

นอกจากนี้รวมถึงความพรอมของภาคเอกชนในการสนับสนุนหรือรวมลงทุนกับ
ภาครัฐในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

3) ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนา
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจําปควรครอบคลุม

ทุกมิติของการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  และดานความมั่นคง
2.1.2  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปและคําของบประมาณประจําป

แนวทางการวิเคราะหคุณภาพของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
และคําของบประมาณประจําปในประเด็น  ดังนี้
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1) โครงการควรตอบสนองตอวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติราชการประจําป มีความ
เช่ือมโยงกับตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย

2)  มีการบูรณาการแผนงาน/โครงการ เพื่อลดความซํ้าซอนและเกิดความเช่ือมโยง
สอดคลองกับโครงการอ่ืน โครงการควรมีลักษณะสนับสนุนซ่ึงกันและกันมากกวาที่จะเปนโครงการเดี่ยว

3)  มีความเหมาะสมและความเปนไปไดของโครงการ เชน ความเหมาะสมดานเทคนิคหรือ
วิธีการ/รูปแบบที่ใชในการดําเนินงาน  ดานกายภาพหรือความพรอมของพื้นที่ดําเนินการ  บุคลากรและการ
บริหารจัดการ  ดานงบประมาณ  และดานระยะเวลาดําเนินการ

4)  มีความคุมคา  พิจารณาจากผลลัพธหรือประโยชนที่คาดวาจะไดรับทั้งทางดานเศรษฐกิจ
สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและความมั่นคง เชน จํานวนประชากร  จํานวนเกษตรกร พื้นที่
เพาะปลูก  รายไดของประชาชนในพื้นที่โครงการ  เปรียบเทียบกับคาใชจายของโครงการ

5) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการตามศักยภาพพื้นที่และปญหาความตองการของจังหวัด

2.2 ปญหาขอจํากัดการดําเนินงานแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจําป

จากผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจําปของสํานักงาน
ก.พ.ร.1 ในระยะ 2 ปที่ผานมา ไดขอสรุปในภาพรวมจากการพิจารณาของ ก.น.จ. รวมถึงขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการดานแผนและ
ดานงบประมาณ จํานวน 5 คณะ ปรากฏปญหาขอจํากัดการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัดประจําปในประเด็น ดังนี้

2.2.1 การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและการทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
1)  การกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัด

มีลักษณะกวางไมมีขอบเขตที่ชัดเจน ไมสามารถสะทอนศักยภาพและโอกาสของ
พื้นที่ และทิศทางที่เปนจุดเนนของการพัฒนา การกําหนดวิสัยทัศนจะเขียนไวคลุมทุกดานโดยไมมีจุดเนน
การพัฒนาที่จะนําไปสูประเด็นยุทธศาสตรที่ชัดเจน เพื่อบูรณาการงบประมาณทุกภาคสวนในการแกไขปญหา
ตามประเด็นยุทธศาสตร

2)  ขอมูลที่ใชประกอบการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
- ขอมูลสภาพทั่วไปที่ใชประกอบการจัดทําแผนฯ เปนขอมูลในลักษณะกวาง

ไมครอบคลุมทุกมิติการพัฒนาที่สําคัญของจังหวัด  ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและ

1 สํานักงาน ก.พ.ร., “การจัดทําแผนพัฒนา  แผนปฏิบัติราชการและคําของบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัด” เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
การจัดทําแผนพัฒนา  แผนปฏิบัติราชการและคําของบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัด  วันท่ี 31 มีนาคม 2553 ณ รร.มิราเคิลแกรนด
คอนเวนชั่น  กรุงเทพมหานคร, หนา 32-44.



5

ส่ิงแวดลอม ทําใหการประมวลวิเคราะหเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัดขาดความเช่ือมโยงกับขอมูลพื้นฐาน
ของจังหวัด

-  การวิเคราะหสถานการณยังไมชัดเจน  ขาดการวิเคราะห เชิงแนวโนมและการ
บงช้ีสถานะของประเด็นการพัฒนาของจังหวัดในเชิงเปรียบเทียบ

-  ขาดการนําเสนอขอมูลที่สะทอนใหเห็นศักยภาพและปญหาของจังหวัดและกลุม
จังหวัด  ขอมูลที่นําเสนอสวนใหญไมเปนอนุกรมเวลาที่จะแสดงทิศทางการเปล่ียนแปลง  และไมมีการ
เปรียบเทียบกับขอมูลในระดับภาค  กลุมจังหวัดและจังหวัด เพื่อแสดงสถานะของจังหวัดและกลุมจังหวัด

3)  การวิเคราะหปจจัยภายนอกและภายใน (SWOT)
มีลักษณะเปนขอความเชิงความเห็นทั่วไป ขาดขอมูลสนับสนุน  ทําใหขาดน้ําหนัก

และความนาเช่ือถือในการนําไปใชเปนพื้นฐานสําหรับการกําหนดวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร
4) การใหความสําคัญกับแผนทุกระดับ

การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดสวนใหญจะเนนที่การแกไขปญหามากกวาการใช
ศักยภาพของพื้นที่มาเปนจุดเนนการพัฒนา และขาดการใหความสําคัญกับแผนระดับตาง ๆ  โดยเฉพาะ
แผนชุมชน  ทําใหการจัดทําแผนไมสามารถสะทอนประเด็นปญหาและความตองการของพื้นที่ไดอยางแทจริง

5) การแกไขปญหาในพ้ืนที่
เนนการแกไขปญหามากกวาใชศักยภาพพื้นที่ มาเปนจุดเนนการพัฒนา

6) ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค
การกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคสวนใหญเปนการเขียนขอความที่มี

ความหมายกวางขาดความชัดเจน  ไมสามารถสะทอนมิติการพัฒนาที่สําคัญซ่ึงจะขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด
ใหบรรลุวิสัยทัศน และในบางคร้ังไมครอบคลุมวิสัยทัศนที่ตั้งไวรวมกัน

7)  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
- ตัวช้ีวัดบางตัวไมครอบคลุมและไมมีความสัมพันธโดยตรงกับเปาประสงค

บางตัวช้ีวัดอิงปจจัยภายนอกที่ไมอยูในวิสัยการควบคุมของจังหวัด เชน ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดและ
มูลคาการสงออก เปนตน

- ตัวช้ีวัดขาดความชัดเจนและไมสามารถวัดไดในเชิงปริมาณอยางเปนรูปธรรม
8)  กลยุทธ

สวนใหญมีความหมายกวางและไมไดแสดงแนวทางการขับเคล่ือนโครงการเพื่อให
บรรลุวิสัยทัศน  ประเด็นยุทธศาสตรที่ชัดเจน

9) แผนงาน/โครงการ
บางจังหวัดเสนอโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดไมครบถวนทั้ง 4 ป
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10) บุคลากร
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ขาดทักษะการวิเคราะห

การเขียนแผนงาน/โครงการใหมีคุณภาพ  ทําใหรายละเอียดโครงการไมชัดเจน เหตุผล วัตถุประสงค
เปาหมายไมเช่ือมโยงและสอดคลองกัน  สงผลตอการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ

11) ระยะเวลาดําเนินการ
ชวงระยะเวลาการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดคอนขางจํากัด  ในขณะที่ข้ันตอนการ

ดําเนินงานคอนขางมาก  ทําใหการประสานการจัดทําแผนแตละกระบวนการคอนขางกระช้ันชิด ไมสามารถ
ดําเนินกิจกรรมไดตามข้ันตอนที่กําหนด การกล่ันกรองตาง ๆ ไมดีเทาที่ควรสงผลกระทบตอคุณภาพของแผน

12) การมีสวนรวมของภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาสังคม
ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทํา

แผนพัฒนาจังหวัดไมมากนัก  สวนใหญเปนแผนที่เกิดจากภาคราชการแตเพียงอยางเดียว สําหรับการประชุม
รับฟงความคิดเห็นของทุกภาคสวนเปนเพียงการเขามารับรูวาจังหวัดไดมีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดเทานั้น
ไมไดมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด  และการกําหนดแผนงาน/โครงการเพื่อการแกไข
ปญหาของจังหวัดอยางแทจริง

2.2.2 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปและการจัดทําคําของบประมาณประจําป
1) การตอบสนองตอวัตถุประสงคของแผนฯ

- โครงการไมตอบสนองวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติราชการประจําป
- โครงการที่นําเสนอไมครอบคลุมกลยุทธที่กําหนดไว  ทําใหขาดความเช่ือมโยงที่

จะบรรลุประเด็นยุทธศาสตรและวิสัยทัศน
- โครงการไมเขากรอบที่ ก.น.จ. กําหนด แตเปนโครงการที่เปนความตองการของ

ประชาชน เชน  โครงการประเภทแหลงน้ําตางๆ  ซ่ึง ก.น.จ. ตองการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการ

2)  การบูรณาการแผนงาน/โครงการ
- ขาดการบูรณาการโครงการจากหนวยงานตาง ๆ เพื่อบรรจุโครงการไวใน

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจําป  ทําใหเกิดความซํ้าซอนของแผนงาน/โครงการ
แตละหนวยงาน

-  ขาดความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับชองทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําป

3)  ความเหมาะสม  ความเปนไปไดและความคุมคาของโครงการ
-  ขาดการพิจารณาความเหมาะสม  ความเปนไปได และความคุมคาของโครงการ

ซ่ึงพิจารณาจากผลผลิต  ผลลัพธของโครงการเปรียบเทียบกับคาใชจายตามโครงการ
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4)  การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
- การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปขาดการวิเคราะหเพื่อจัดลําดับความสําคัญ

ของโครงการ เพื่อใชประโยชนในการคัดเลือกโครงการที่มีความจําเปนและสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
และวงเงินงบประมาณที่ไดรับในแตละป

5)  การแทรกซอนจากฝายการเมือง
- ฝายการเมืองในพื้นที่เขามาแทรกซอนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ

การแกไขปญหาของประชาชนในพื้นที่

2.2.3 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจําป
เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ

จังหวัดประจําป และสํานักงบประมาณไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปใหจังหวัดเพื่อดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจําปของจังหวัดหรือคําของบประมาณประจําปของจังหวัดแลว  ในการ
ขับเคล่ือนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจําปพบปญหาการดําเนินงาน  ดังนี้

1)  การจัดสรรงบประมาณ
- การแจงกรอบวงเงินงบประมาณในแตละปลาชา  ทําใหไมสามารถวางแผนใน

การพัฒนาจังหวัดหรือจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการไดอยางมีเปาหมาย  ทําใหตองบรรจุ
แผนงาน/โครงการของทุกหนวยงานเขาไวในแผนจํานวนมาก  เพื่อใหมีโอกาสในการรับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาล  แตอีกทางหนึ่งยังไดเสนอของบประมาณแผนงาน/โครงการไปยังแหลงอ่ืน เชน งบปกติ
ของกระทรวง ทบวง กรม  งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น

-  การดําเนินงานบางโครงการไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเปนไปตามแผน
ปฏิบัติงานที่กําหนด เชน จัดสรรงบประมาณมาในชวงไตรมาสที่ 2,3 ของปงบประมาณ  สงผลกระทบตอ
ระยะเวลาการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว

2) ความซํ้าซอนของงบประมาณ
โครงการมีความซํ้าซอนกันระหวางสวนราชการสวนกลางและองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ซ่ึงแสดงใหเห็นวายังขาดการบูรณาการโครงการซ่ึงกันและกัน  การดําเนินงานยังคิดแบบแยกสวนทํา
ใหเกิดความซํ้าซอน หรือในกรณีที่ตองมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดปลีกยอยของแผนงาน/โครงการ  ทําให
ตองเสนอเร่ืองการขอเปล่ียนแปลงแผนงาน/โครงการตอ ก.น.จ.

2.2.4  การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจังหวัดประจําป
การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการจังหวัดประจําป   เปนกลไกสุดทายที่มี

ความสําคัญตอการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจังหวัด   เพื่อนําผลสรุปจากการติดตามประเมินผลมา
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการจังหวัดประจําปใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ซ่ึงการติดตามประเมินผล
สวนใหญจะเปนการติดตามการใชจายงบประมาณและความกาวหนาของกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการ



8

และผลผลิตที่ทําไดจริงเปรียบเทียบกับแผนฯ  การประเมินผลที่ไดรับจากโครงการ  ไดแก  ผลกระทบตอ
ประชาชน  เศรษฐกิจ  สังคม  และส่ิงแวดลอม  หรือแมแตการประเมินการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา
ไดแก  หนวยงานรัฐ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคธุรกิจเอกชนและประชาชน เปนตน

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจังหวัดประจําปที่ผานมาพบวา
สวนราชการใหน้ําหนักความสําคัญในระดับนอยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับข้ันตอนอ่ืนของการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนปฏิบัติงานประจําปซ่ึงมีความยุงยากซับซอนมากกวา และใชระยะเวลาดําเนินงานมากกวา
สวนราชการมักจะไมไดวางระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางจริงจังเทาที่ควร  จึงอาจกลาว
ไดวาในการติดตามประเมินผลสวนใหญพบปญหา ดังตอไปนี้

1) การจัดระบบการติดตามประเมินผล
- การติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดประจําป

ยังขาดการวางระบบที่เปนรูปธรรม หรือการนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนระบบรายงานความกาวหนาและปญหา
อุปสรรคการดําเนินงาน สวนใหญใชรูปแบบการแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานติดตามความกาวหนาและ
ปญหาอุปสรรคการดําเนินโครงการ  และการรายงานผลตามแบบรายงานตามระยะเวลาที่กําหนด

2) การนําผลสรุปจากการติดตามประเมินผลไปใชประโยชน
- การนําผลสรุปการติดตามประเมินผล รวมทั้งขอเสนอแนะ แนวทางการแกไข

ปญหามาปรับปรุงการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดในปตอไปนอย
3) กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของโครงการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดประจําป

-  ในการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดประจําป พบปญหาวา
หนวยงานที่เปนเจาของงบประมาณหรือหนวยงานที่มีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินตามโครงการ  ยังขาดความรู
ความชํานาญในการบริหารจัดการทรัพยสินนั้น ๆ และผูใชประโยชนไมใชหนวยงานเจาของงบประมาณ ทํา
ใหไมสามารถของบประมาณในการดูแล บํารุงรักษาโครงการได

3. เทคนิคที่รวบรวมไดจากผูที่มีทักษะโดดเดนดานการวางแผนกลยุทธการพัฒนาจังหวัด

ในการดําเนินงานตามโครงการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลความรูดานการวางแผนกลยุทธการ
พัฒนาจังหวัด ประจําป พ.ศ. 2553 นี้ ไดกําหนดวิธีการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลความรูโดยใชวิธีการเลือก
สัมภาษณขาราชการหรือภาคเอกชนที่มีความรูและทักษะโดดเดนดานการวางแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจําปในสวนภูมิภาค โดยการสัมภาษณบุคลากรที่มีความหลากหลาย เชน
ผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสํานักงานจังหวัด ผูอํานวยการโรงพยาบาลอําเภอ หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดของสํานักงานจังหวัด หัวหนากลุมงานที่มีภารกิจเกี่ยวของกับการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจากหนวยงานตางๆ ในจังหวัด เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงาน
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เกษตรจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานปศุสัตวจังหวัด สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย เปนตน

การจัดเก็บและรวบรวมขอมูลความรู Tacit Knowledge ดําเนินการในรูปแบบบอกเลา
ประสบการณ (Story Telling) จากการทํางานที่เกี่ยวของในข้ันตอนตางๆ ของการจัดทําแผนฯ โดยผูถูก
สัมภาษณจะเลารายละเอียด วิธีการทํางานที่สามารถทําใหงานบรรลุผลสําเร็จ  หลังจากนั้นจึงนําความรูและ
ทักษะที่ไดจากการบอกเลาประสบการณมาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อใหไดเทคนิคการทํางานดานการ
วางแผนกลยุทธการพัฒนาจังหวัดพรอมตัวอยางประกอบ และจัดทําเอกสารความรู (Explicit Knowledge)
เผยแพรประชาสัมพันธเพื่อใหผูปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของสามารถนํามาปรับใชในกระบวนการวางแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจําปตอไป

จากสรุปผลการศึกษาวิเคราะหเทคนิคการวางแผนกลยุทธการพัฒนาจังหวัดตามโครงการ
จัดเก็บและรวบรวมขอมูลความรูดานการวางแผนกลยุทธการพัฒนาจังหวัด ประจําป 2553 สามารถนํามา
ประมวลเปนเทคนิคเพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัดประจําป จําแนกได จํานวน 12 เทคนิค ดังนี้

1)  การสรางทีมงาน (Team building)
2)  การใชการสนับสนุนจากผูบริหารในจังหวัด
3)  การใชการสนับสนุนจากผูเช่ียวชาญ
4)  การลงพื้นที่
5)  การเสริมสรางความรูที่จําเปนตองานแผนพัฒนาจังหวัด
6)  การกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด
7) การใชทีมทํางานในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัด
8) การใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัด
9) การใชประโยชนจากเครือขายการพัฒนาจังหวัด
10) การกําหนดขอบเขตการมีสวนรวมในแผนพัฒนาจังหวัดของฝายการเมือง
11) การนําเสนอโดยยกรางตัวแบบใหพิจารณา
12) การเสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

ทั้งนี้ ในแตละเทคนิคสามารถนํามาปรับใชกับประเด็นปญหาที่สําคัญในข้ันตอนของการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการและคําของบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัด ดังนี้
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การนําเทคนิคที่ไดจากการสัมภาษณตามโครงการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลความรูดานการวางแผน
กลยุทธการพัฒนาจังหวัด ประจําป 2553 มาปรับใชในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

และแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจําป

ประเด็นปญหา/ขอสังเกตของคุณภาพแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด เทคนิคที่สามารถนํามาใชในการแกไขปญหา

1. การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและการทบทวน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
1) วิสัยทัศน  ไมสะทอนศักยภาพและโอกาสของ
พื้นที่  และทิศทางที่เปนจุดเนนการพัฒนา

 การใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัด
 การใชทีมทํางานในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัด
 การใชการสนับสนุนจากผูเช่ียวชาญ

2) ขอมูลการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
- ขอมูลสภาพทั่วไป ไมครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา
ไดแก ดานเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติ
และความมั่นคง

 การใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัด
 การใชประโยชนจากเครือขายการพัฒนาจังหวัด
 การลงพื้นที่

- การวิเคราะหสถานการณไมชัดเจน ขาดการ
วิเคราะหเชิงแนวโนม และการบงช้ีสถานะและ
ประเด็นการพัฒนา

 การใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัด

- ขาดขอมูลที่สะทอนศักยภาพและปญหาของจังหวัด
ไมแสดงใหเห็นทิศทางการเปล่ียนแปลง  และการ
เปรียบเทียบกับขอมูลในระดับภาค  และกลุมจังหวัด

 การใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัด

3) การวิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) มี
ลักษณะเปนความเห็นทั่วไป   ขาดขอมูลสนับสนุน
ทําใหขาดความนาเช่ือถือในการนําไปเปนพื้นฐานใน
การกําหนดวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร

 การใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัด
 การใชการสนับสนุนจากผูเช่ียวชาญ

4) การใหความสําคัญกับแผนทุกระดับ
- ขาดการใหความสําคัญกับแผนในระดับตางๆ เชน
แผนชุมชน   แผนอําเภอ  ทําใหไมสามารถสะทอน
ปญหาและความตองการของพื้นที่ไดอยางแทจริง

 การใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัด
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ประเด็นปญหา/ขอสังเกตของคุณภาพแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด เทคนิคที่สามารถนํามาใชในการแกไขปญหา

5) เนนการแกไขปญหา มากกวาใชศักยภาพพ้ืนที่
มาเปนจุดเนนการพัฒนา

 การใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัด

6) ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค ไมสะทอน
มิติการพัฒนา ไมครอบคลุมวิสัยทัศน

 การใชทีมทํางานในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัด
 การใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัด
 การใชการสนับสนุนจากผูเช่ียวชาญ
 การนําเสนอโดยยกรางตัวแบบใหพิจารณา

7) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ไมมีความสัมพันธกัน
โดยตรงกับเปาประสงค บางตัวช้ีวัดอิงปจจัยภายนอก
ไมอยูในวิสัยการควบคุมของจังหวัด

 การใชทีมทํางานในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัด
 การใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัด
 การใชการสนับสนุนจากผูเช่ียวชาญ

8) กลยุทธ ไมแสดงแนวทางการทํางานเพื่อ
ขับเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตรที่ชัดเจน

 การใชทีมทํางานในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัด
 การใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัด
 การใชการสนับสนุนจากผูเช่ียวชาญ

9) แผนงาน/โครงการ
- หลายจังหวัดเสนอโครงการไมครบถวนทั้ง 4 ป

 การใชทีมทํางานในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัด
 การใชการสนับสนุนจากผูเช่ียวชาญ
 การนําเสนอโดยยกรางตัวแบบใหพิจารณา

10) บุคลากร ขาดทักษะการวิเคราะห  การเขียน
แผนงาน/โครงการที่มีคุณภาพ

 การสรางทีมงาน
 การเสริมสรางความรูที่จําเปนตองานแผนพัฒนาจังหวัด
 การใชการสนับสนุนจากผูเช่ียวชาญ

11) ระยะเวลาดําเนินการ  คอนขางนอย  ทําใหการ
ประสานการจัดทําแผนไมดีเทาที่ควร

 การใชประโยชนจากเครือขายการพัฒนาจังหวัด

12) การมีสวนรวมของภาคธุรกิจเอกชน  มีสวนรวม
ในการจัดทําแผนฯนอยมาก  สวนใหญเปนเพียงการ
เขามารับทราบแผนพัฒนาจังหวัดเทานั้น

 การเสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
 การใชการสนับสนุนจากผูบริหารในจังหวัด

2. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป/การจัดทํา
คําของบประมาณประจําป
1) การตอบสนองตอวัตถุประสงคของแผนฯ
- โครงการไมตอบสนองตอวัตถุประสงคของแผน  การใชทีมทํางานในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัด
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ประเด็นปญหา/ขอสังเกตของคุณภาพแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด เทคนิคที่สามารถนํามาใชในการแกไขปญหา

- โครงการไมครอบคลุมกลยุทธที่กําหนดไว  ทําให
ขาดความเช่ือมโยงที่จะบรรลุประเด็นยุทธศาสตรและ
วิสัยทัศน
- โครงการไมเขากรอบ ก.น.จ. แต เปนความตองการ
ของประชาชน เชนโครงการประเภทแหลงน้ํา ซ่ึง
ก.น.จ. ตองการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการ

 การกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด
 การใชการสนับสนุนจากผูบริหารในจังหวัด

  การใชการสนับสนุนจากผูเช่ียวชาญ
 การใชทีมทํางานในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัด

2) การบูรณาการแผนงาน/โครงการ
- ขาดการบูรณาการระหวางสวนราชการตาง ๆ ทําให
เกิดความซํ้าซอน

 การใชทีมทํางานในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัด
  การกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด

- ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับชองทางการขอ รับ
การสนับสนุนงบประมาณ

 การใชการสนับสนุนจากผูบริหารในจังหวัด
  การใชการสนับสนุนจากผูเช่ียวชาญ
  การเสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

3) ความเหมาะสม/ความเปนไปได/ความคุมคาของ
โครงการ
- ขาดการพิจารณาความเหมาะสม/ความเปนไปได
และความคุมคาของโครงการซ่ึงพิจารณาจากผลผลิต
ผลลัพธของโครงการเปรียบเทียบกับคาใชจายตาม
โครงการ

 การใชทีมทํางานในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัด
 การกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด
 การลงพื้นที่

4) การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
- ขาดการวิเคราะหเพื่อจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการ

 การใชทีมทํางานในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัด
 การกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด

5) การแทรกซอนจากฝายการเมือง

- ฝายการเมืองเขามาแทรกซอนการของบประมาณ
เพื่อแกไขปญหาประชาชนในพื้นที่

 การใชการสนับสนุนจากผูบริหารในจังหวัด
 การกําหนดขอบเขตการมีสวนรวมในแผนพัฒนาจังหวัด

ของฝายการเมือง
 การกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด
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ประเด็นปญหา/ขอสังเกตของคุณภาพแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด เทคนิคที่สามารถนํามาใชในการแกไขปญหา

3. การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด
ประจําป
1) การจัดสรรงบประมาณ

- ไดรับการจัดสรรงบประมาณลาชา
 การใชทีมทํางานในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัด
 การใชประโยชนจากเครือขายการพัฒนาจังหวัด

2) การซํ้าซอนของงบประมาณ
- โครงการมีความซํ้าซอนกันระหวางสวนราชการ

สวนกลางและองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือกรณี
มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของโครงการตองเสนอ
ก.น.จ. เพื่อนําเขาเขา ครม.

 การใชทีมทํางานในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัด
 การกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด
  การเสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา

จังหวัด
4. การติดตามประเมินผล
1) การจัดระบบการติดตามประเมินผล

- ขาดการวางระบบการติดตามประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพหรือการนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนระบบ
การรายงาน

 การใชทีมทํางานในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัด
  การใชการสนับสนุนจากผูเช่ียวชาญ
  การลงพื้นที่

2) การนําผลการประเมินไปใชประโยชน
- ขาดการนําผลการประเมินมาทบทวนและปรับปรุง

แผนงาน/โครงการในปตอไป
 การใชทีมทํางานในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัด
 การใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัด

3) กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินโครงการ
- หนวยงานเจาของกรรมสิทธ์ิในทรัพย สินตาม
โครงการขาดความรู  ความชํานาญในการบริหาร
จัดการทรัพยสิน  ผูใชประโยชนไมใชหนวยงาน
เจาของงบประมาณ

  การเสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด
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สําหรับรายละเอียดเทคนิคที่รวบรวมไดจากการสัมภาษณผูที่มีทักษะโดดเดนดานการวางแผน
กลยุทธการพัฒนาจังหวัด มีดังนี้

3.1 การสรางทีมงาน (Team building)
การสรางทีมงาน (Team building) หมายถึง เทคนิคในการสรางและพัฒนาทีมทํางานดาน

การวางแผนกลยุทธการพัฒนาจังหวัด เปนศิลปะในการครองใจบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเขามามี สวนรวมเปน
ทีมทํางานดานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด และทีมทํางานดังกลาวตองมีความตอเนื่องและมี
วัตถุประสงคในการทํางานรวมกัน

3.1.1 วิธีการตาง ๆ ท่ีควรนํามาใชในเทคนิคการสรางทีมงาน
1) คนหาและจัดเก็บขอมูลผูทรงความรู ความสามารถ มีการสํารวจจัดเก็บรวบรวม

รายช่ือเจาหนาที่/บุคลากรที่มีความรู ความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเดนดานการวางแผนกลยุทธการพัฒนา
จังหวัด และมีความตั้งใจในการทํางานอยางจริงจังเพื่อแตงตั้งเปนทีมแกนดําเนินงานหรือเปนทีมผูเช่ียวชาญ
ซ่ึงเนนที่ความรูความสามารถเฉพาะตัวของบุคคล/เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานโดยตรง ไมใชทีมงานที่มาจากการ
เปนตัวแทนหนวยงานโดยตําแหนง  ซ่ึงมักประสบปญหาในการทํางานเนื่องจากติดภารกิจทําใหมีการ
เปล่ียนตัวบุคลากร และขาดความตอเนื่อง หรือบุคลากรดังกลาวขาดความรู ความสามารถในเร่ืองที่จะ
ดําเนินการ

2) การพัฒนาทีมงานของสํานักงานจังหวัด ใหความสําคัญกับการพัฒนาทีมเจาหนาที่
สํานักงานจังหวัดเปนพิเศษ เนื่องจากตองทําหนาที่เปนเจาภาพหลักในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
หรือฝายเลขานุการของคณะทํางานที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด โดยใชวิธีการสงเจาหนาที่เขารับ
การพัฒนาความรู ทักษะ ในเร่ืองการวางแผนกลยุทธการพัฒนาจังหวัดอยางสม่ําเสมอ ยึดหลักวาเจาหนาที่ของ
สํานักงานจังหวัดจะตองเปนกลุมที่ Well Trained ในเร่ืองของการวางแผนพัฒนาจังหวัด สามารถใหคําแนะนํา
ปรึกษาแกสวนราชการและผูเกี่ยวของไดอยางถูกตองเปนที่ยอมรับของสวนราชการ ภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป
ในจังหวัด

สําหรับความรูที่จําเปนตองใช เชน การจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาจังหวัด
การวิเคราะหโครงการ  การวิเคราะหงบประมาณ  การบริหารความเส่ียง ฯลฯ

3) การจัดตั้งคณะที่ปรึกษาผูวาราชการจังหวัด โดยผูวาราชการจังหวัดจะคัดกรองผูมี
ความเช่ียวชาญดานตางๆ (resource persons) ในพื้นที่ อาจประกอบดวยผูแทนสถาบันการศึกษา ผูแทน
ธนาคารแหงประเทศไทย (ถามี) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และองคกรภาคเอกชน เพื่อทําหนาที่ใหขอเสนอแนะทางวิชาการที่หลากหลายแกผูวาราชการจังหวัด
กลุม cluster ตางๆ และคณะทํางานตามประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด
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4) การสรางทีมทํางานในกลุม cluster 5 กลุม ไดแก กลุม cluster ดานเศรษฐกิจ สังคม
ความมั่นคง  ส่ิงแวดลอมและบริหารจัดการในจังหวัด โดยองคประกอบของทีมงานในแตละกลุม cluster
ควรมีเจาหนาที่สํานักงานจังหวัดรวมอยูดวย แตไมจําเปนตองทําหนาที่เลขานุการเสมอไป เนื่องจากสํานักงาน
จังหวัดตองทําหนาที่เปน Back office ใหผูวาราชการจังหวัดจึงมีภารกิจหลายดานในจังหวัด อีกทั้งทีมงานใน
แตละกลุม cluster ไมจําเปนตองมาจากภาคราชการเทานั้น ประธานคณะทํางานอาจมาจากผูแทนภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา และเลขานุการมาจากหนวยงานใดก็ไดโดยเนนการคัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพ ทําใหการ
ทํางานมีความยืดหยุน คลองตัวและมีมุมมองในการวิเคราะหและกําหนดแนวทางแกไขปญหาที่ กวางข้ึน
เปนการผสมผสานแนวคิดและวิธีการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนเขาดวยกันและสรางการมีสวนรวมของ
ภาคีการพัฒนาในจังหวัด

3.1.2 กรณีตัวอยางการดําเนินงานของเทคนิคการสรางทีมงาน
1) นายฤทธิพงศ  เตชะพันธุ  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม เลาวาไดใชกลไก

การจัดตั้งทีมงานที่เขมแข็งใน cluster 5 กลุม ไดแก กลุม cluster ดานเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง
ส่ิงแวดลอม และบริหารจัดการเพื่อขับเคล่ือนภารกิจการดําเนินงาน ซ่ึงประธานแตละ cluster อาจมาจาก
ผูแทนภาคเอกชน เชน ประธานหอการคา ประธานสภาอุตสาหกรรมในพื้นที่ และสถาบันการศึกษา  สวนฝาย
เลขานุการสามารถคัดเลือกมาจากหนวยงานใดก็ไดที่มีความเหมาะสม ไมจําเปนตองเปนสํานักงานจังหวัดโดย
เนนการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ มีอิสระในการทํางาน รูปแบบการทํางานจะมีการประชุมแบบไมเปน
ทางการ  เปดเวทีใหรวมแสดงความคิดเห็นในการแกไขปญหาของจังหวัดไดอยางเต็มที่ และมอบหมายภารกิจ
ให cluster ดานบริหารจัดการทําหนาที่ในการกําหนดกลยุทธในการขับเคล่ือนแตละ cluster เมื่อมีการ
ประชุมแตละ cluster แลวจะนําเขาสูเวทีรวมของทั้ง 5 cluster แลวจึงนําเขาสูการพิจารณาของ ก.บ.จ. ตอไป

2) น.ส.เบญจวรรณ  พาละหาญ หัวหนาสํานักงานจังหวัดสิงหบุรี เลาวาขณะที่ดํารง
ตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัดชัยภูมิ  ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ (นายถาวร พรหมมีชัย) ไดมีการจัดตั้ง
Dream Team ข้ึนเพื่อชวยผูวาราชการจังหวัดในการทํางาน ในราว 10-15 คน ประกอบดวย บุคลากรจาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานปศุสัตวจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด
ฯลฯ โดยคัดเลือกบุคลากรที่มีความตั้งใจและจิตอาสาที่จะเขารวมในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และมี
สํานักงานจังหวัดทําหนาที่ฝายเลขานุการ ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดจะสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน
ใหกับ Dream Team ดังกลาว

จากการที่ผูวาราชการจังหวัดไดจัดทําโครงการ “ชัยภูมิ โฮมแลง  แปงบานแปงเมือง”
โดยจัดเวทีประชาคมรับฟงปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่ 16 อําเภอ ในทุกคร้ังที่ออกเยี่ยมเยียน
รับฟงปญหาจากประชาชนตามโครงการ จะนําคณะ Dream Team เหลานี้ลงไปดวย เพื่อรวมรับฟงปญหาใน
พื้นที่และนําแผนชุมชนมารวมวิเคราะหและยกราง  นําเขาหารือในที่ประชุมประชาคมและ ก.บ.จ. ตอไป
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ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดซ่ึง ก.บ.จ. จะมีบทบาทในการมอบนโยบาย  จัดทํา
ปฏิทินการทํางาน และมอบหมายกลุมภารกิจ 5 กลุมดําเนินการรองรับการจัดทําแผนแตละดานหลัก
ซ่ึง Dream Team ชุดนี้จะเขาไปมีบทบาทสนับสนุนการทํางานของ 5 กลุมภารกิจและคณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวของในการนําปญหาความตองการจากการออกพื้นที่ตามโครงการชัยภูมิ  โฮมแลง  แปงบานแปงเมือง
มายกรางแผนงาน/โครงการ  และนําเขาหารือในที่ประชุมประชาคมตามกลุมภารกิจ  รวมทั้งนําขอเสนอแนะ/
ความเห็นจากที่ประชุมมาปรับ  กอนนําเสนอ ก.บ.จ. พิจารณาตอไป

3) นายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ไดเลาถึงการสรางทีมทํางานเพื่อขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาวาไดมีแผนเตรียมความพรอมบุคลากรรองรับการดําเนินงานดังกลาวโดย

(1) การสรางคนไวลวงหนา โดยจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
เกษตรจังหวัดและปูพื้นฐานเทคนิคความรูสมัยใหมที่จําเปนในการจัดทําแผนเชิงกลยุทธให รวมทั้งการสราง
จิตสํานึกและทัศนคติเชิงบวกดานการวางแผนกลยุทธแกบุคลากรดังกลาว  เนื่องจากบุคลากรสวนใหญจะ
ไมใหความสําคัญกับงานดานการวางแผนกลยุทธ

(2) การคัดเลือกบุคลากรที่จะมารับงานดานการวางแผนกลยุทธในระดับจังหวัด
และอําเภอ ซ่ึงสวนใหญจะเปนขาราชการที่บรรจุใหมเพื่อคัดมาทําแผนยุทธศาสตรอําเภอๆ ละ 1-2 คน แลว
นํามาฝกอบรมเทคนิคความรูที่จําเปนให โดยเนนวาบุคลากรมีความสําคญัตอการขับเคล่ือนยุทธศาสตร

(3) การช้ีแจงสรางความเขาใจแกบุคลากรเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางของกระทรวง
จังหวัดเพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันวาทําแลวไปตอบสนองวิสัยทัศนของกระทรวง จังหวัด/กลุมจังหวัด
ตรงไหน การพัฒนาจะมีจุดเนนที่ใด โดยมุงไปที่กลุมเปาหมายหลักของสํานักงานเกษตรจังหวัดคือกลุม
เกษตรกรรายยอย เมื่อมีเปาหมายหลักที่ชัดเจนแลวจะทุมงบประมาณลงไปแกไขปญหาในกลุมดังกลาวเปน
ลําดับแรก หลังจากนั้นจึงช้ีแจงเกี่ยวกับการเขียนโครงการและรายละเอียดวาทําแลวสามารถแกปญหาตรงไหน
มีการนําผลจากการประชาคมมาเลาสูและแลกเปล่ียนกันฟง และมีตัวช้ีวัดกํากับการดําเนินงาน

(4) มีการประชุมเจาหนาที่เกษตรอําเภอ
ทุกเดือน เพื่อพิจารณาประเด็น(Issue) ตาม
สถานการณปญหาดานการเกษตรและรวมกัน
แกไขปญหา เชน การระบาดของเพล้ียกระโดดสี
น้ําตาล ก็จะนําปญหาในพื้นที่และแนวทางแกไข
มาหารือรวมกัน เปนตน
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4) นางพิมลมาศ  เชิดผล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครนายก เลาถึงการสรางทีมวิทยากรกระบวนการในการจัดทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร
(Strategy Route map) เพื่อใชในการจัดทําแผนระยะ 4 ป และแผนปฏิบัติงานประจําป  โดยเร่ิมจากการ
สรางทีมวิทยากรกระบวนการในการสรางและใชและติดตามประเมินผล  ซ่ึงจะคัดบุคลากรที่มีทักษะการเปน
วิทยากรเพื่อไปเรียนรูการจัดทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร (Strategy Routemap) และฝกการเปนวิทยากร
กระบวนการ  เพื่อมาจัดประชุมระดมสมองจาก Stakeholder โดยกําหนดหัวขอเร่ืองที่จะจัดทําตาม
สถานการณปญหา เชน ประเด็นการแกไขปญหาไขเลือดออก  และดําเนินการภายใตกระบวนการรวมคิด
รวมทํา จนไดแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร Strategy Routemap ของเร่ืองที่จัดทํา และนํามาใชในการวางแผน
แผนปฏิบัติงานระยะ 4 ป และแผนปฏิบัติงานประจําปตอไป

5) นายประโยชน  ยอดรัก นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี เลาถึงการสรางทีมทํางานในการแปลงยุทธศาสตรสูตัวช้ีวัดระดับ
หนวยงานและระดับบุคคล วาเนื่องจากเปนเร่ืองใหมและมีกระบวนการทํางานที่ยุงยากซับซอนจึงจําเปนตองมี
การตั้งทีมทํางานที่เขมแข็งข้ึนมา  และกอนอ่ืนตองทําความเขาใจกับทีมทํางานใหดีเสียกอน โดยระดับจังหวัด
มีการตั้งคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (ควป.) เปนคณะกรรมการ
ชุดใหญ และแตงตั้งคณะทํางานชุดยอยๆ ดําเนินการแตละภารกิจ ดังนี้

(1) คณะทํางานจัดทํากรอบการประเมิน
(2) คณะเจรจาจัดทําขอตกลงและประเมินผล
(3) คณะกรรมการติดตามประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับอําเภอ มีการแตงตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ

(คปสอ.) ทําหนาที่รับผิดชอบในการถายทอดกรอบการประเมินลงสูหนวยงาน เปนองคกรที่เกิดจากความ
รวมมือระหวางผูอํานวยการโรงพยาบาลอําเภอและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.) ดังนั้น  เมื่อสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดจัดทําคํารับรองแลวเสร็จ จะถายทอดลงไปสูคณะกรรมการชุดนี้  ซ่ึงผูอํานวยการ
โรงพยาบาลอําเภอและนายแพทยสาธารณสุขอําเภอจะตองรวมกันรับผิดชอบตัวช้ีวัดทั้งหมดที่ถูกถายทอด
ลงไป โดยผูอํานวยการโรงพยาบาลอําเภอจะรับผิดชอบดานการรักษา   สวนนายแพทยสาธารณสุขอําเภอจะ
รับผิดชอบดานการปองกัน

3.2 การใชการสนับสนุนจากผูบริหารในจังหวัด
การใชการสนับสนุนจากผูบริหารในจังหวัด หมายถึง การหาวิธีใหผูบริหารระดับสูงของ

จังหวัด ไดแก ผูวาราชการจังหวัด/รองผูวาราชการจังหวัด  ใหการสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัด
ดวยรูปแบบวิธีการตาง ๆ เชน การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากรที่มีความรู ความสามารถเขามารวมงาน
ทรัพยากรในการทํางาน การแสดงความเอาใจใสสนใจ การติดตามความกาวหนา การกระตุนเตือน การให
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กําลังใจ การสนับสนุนความดีความชอบเปนพิเศษ การกลาว/ประกาศยกยองชมเชย หรือการใหโบนัสโดยพา
ไปศึกษาดูงานตางประเทศ เปนตน

3.2.1 วิธีการตางๆ ที่ควรนํามาใชในเทคนิคการใชการสนับสนุนจากผูบริหารในจังหวัด

1) ผูวาราชการจังหวัด/รองผูวาราชการจังหวัดทําหนาที่ กํากับดูแลดวยตนเอง
การไดรับความสนับสนุนจากผูบริหารจังหวัด (ผูวาราชการจังหวัด/รองผูวาราชการจังหวัด) ในการกํากับดูแล
ภารกิจดานการวางแผนพัฒนาจังหวัดดวยตนเอง เชน การส่ังการเพื่อมอบหมายภารกิจ การติดตาม
ความกาวหนาเปนระยะ ๆ ดวยตนเอง  และการสนับสนุนทรัพยากรการทํางานอยางเต็มที่ จะทําใหการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน

   ปจจัยสําคัญที่จะทําใหงานแผนพัฒนาจังหวัดมีคุณภาพดี คือ มีคนเกงทั้งภาค
ราชการหรือบุคคลภายนอกเขามารวมงาน  การจะระดมความรวมมือชวยเหลือจากคนเกงเหลานี้ไดอยาง
จริงจังและตอเนื่อง  ผูนํา (ผูวาราชการจังหวัด/รองผูวาราชการจังหวัด) ตองแสดงความเอาใจใส สนใจติดตาม
เชน สอบถามความกาวหนา กระตุนเตือน  แนะนําแนวทางแกไขปญหาและใหกําลังใจผูปฏิบัติงาน สนับสนุน
ความดีความชอบเปนพิเศษ และการประกาศยกยองชมเชย  ฯลฯ

การมีกลุมบุคลากรที่มีศักยภาพซ่ึงไมไดอยูในฐานะผูแทนหนวยงานเขามาชวยทํา
บทบาทหลัก (core team) ในงานแผนพัฒนาจังหวัดตลอดวงจรการทํางาน  ซ่ึงเกิดข้ึนจากความสัมพันธ
ระดับขางโดยการสนับสนุนของผูบริหารระดับสูง เชน  ผูวาราชการจังหวัดบางจังหวัดดึงทีมงานจาก สกว .
เขามาชวยเหลือสนับสนุนโครงการสําคัญตามแผนพัฒนาจังหวัด เปนตน

2) ผูวาราชการจังหวัดมีความรูความเขาใจศักยภาพพ้ืนที่ กลาวคือ ผูวาราชการจังหวัด
ที่รูขอมูล  รูปญหาของพื้นที่เปนอยางดี  เนื่องจากทํางานอยูในจังหวัดนั้น ๆ หลายป  และมีเครือขายบุคคล
โดยเฉพาะความสัมพันธที่ดีกับนักการเมืองในพื้นที่  จะสามารถตัดสินใจกําหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัด
ดวยตัวเองไดอยางชัดเจนและมีความเปนไปได  ทําใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลไดในระดับสูง
ผูวาราชการจังหวัดบางทานจะเขามาตรวจสอบกล่ันกรอง และพิจารณาการจัดสรรงบประมาณใหคณะทํางาน
แตละประเด็นยุทธศาสตรและโครงการสําคัญของจังหวัดดวยตนเอง

3) ผูวาราชการจังหวัดที่มีความรูหรือประสบการณงานพิเศษเฉพาะดาน จะสามารถ
นํามาใชบริหารและสนับสนุนการพัฒนาของจังหวัดไดเปนอยางดี เชน จังหวัดสุพรรณบุรี ผูวาราชการจังหวัด
(นายสมศักย ภูรีศรีศักดิ์) ซ่ึงเติบโตมาจากงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดริเร่ิมนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการวางแผนพัฒนาจังหวัดและการแกไขปญหาสําคัญของจังหวัด โดยนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) มาใชในการพัฒนางานฐานขอมูลของจังหวัด มีความเขาใจปญหา
ของงาน ICT เปนอยางดี มีความตั้งใจจริงที่จะแกไขปญหาและสนับสนุนงานดานนี้ เชน กําหนดแนวทางการ
ทํางานใหทุกสวนราชการที่มีขอมูลเชิงพื้นที่วาทุกคร้ังที่ เสนอหนังสือราชการ ใหเสนอขอมูลเชิงภาพ
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โดย google หรือ GIS ประกอบการพิจารณาดวย และการจัดหาเจาหนาที่ที่มีความชํานาญในเร่ืองของระบบ
GIS รับผิดชอบงานดานนี้มาอยางตอเนื่อง ทําใหสามารถพัฒนาระบบ GIS จนนํามาใชงานไดจริง

4) ผูวาราชการจังหวัดที่มีวิสัยทัศน  จะสามารถมองอนาคต (Future vision) และ
ถายทอดความคิด (story telling) เพื่อสรางความเขาใจและเปล่ียนมุมมองของเจาหนาที่และผูเกี่ยวของ ทําให
งานพัฒนาของจังหวัดประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี ผูวาราชการจังหวัดบางทานไดนํานักวิชาการที่
ศึกษาวิจัยเร่ืองที่เกี่ยวของมาใหความรู พาผูเกี่ยวของไปศึกษาพื้นที่จริง ทําใหมองเห็นภาพและประโยชนที่จะ
เกิดจากการพัฒนา โดยช้ีใหเห็นผลดี ผลเสียที่จะเกิดข้ึนเพื่อสนับสนุนแนวคิด  ทําใหเกิดการยอมรับและ
นําไปสูการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดในทิศทางที่ดีข้ึน

ตัวอยางเชน นายเริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรี2  เมื่อคร้ังดํารงตําแหนงผูวาราชการ
จังหวัดกาญจนบุรี สามารถทําใหจังหวัดตางๆ ในกลุมจังหวัดหันมาสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรดาน
“การคาชายแดน” ทั้งที่จังหวัดเหลานั้นไมไดมีพื้นที่ติดแนวชายแดน โดยเปล่ียนมุมมองประเด็นยุทธศาสตร
จากดาน “การคาชายแดน” มาเปนการสงเสริมและพัฒนา “การคาผานแดน” ซ่ึงจังหวัดอ่ืนที่ไมมีพื้นที่ติดบริเวณ
ชายแดนก็สามารถไดประโยชนและมีสวนรวมในการขับเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตรนี้ดวย

5) ผูวาราชการจังหวัดที่มีใจเปดกวางและทํางานแบบมีสวนรวม มักเปดโอกาสพรอม
รับฟงความคิดเห็นและสรางบรรยากาศใหภาคีการพัฒนาตาง ๆ ไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาจังหวัด
อยางเต็มที่ ทําใหเกิดการรวมพลังและสรางความพึงพอใจ ความรวมมือสนับสนุนจากภาคสวนตาง ๆ ไดมากข้ึน

6) ผูวาราชการจังหวัดที่เขาใจหลักการของแผนพัฒนาจังหวัดจะสามารถส่ือความ
เขาใจที่ถูกตองและลดปญหาขัดแยงระหวางผูมีสวนเก่ียวของ เชน ผูวาฯ เริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรีพบ
ปญหาวาทหารในพื้นที่มักพูดวาของบจังหวัดไมได  จึงไดช้ีแจงทําความเขาใจหลักการ เง่ือนไข และชองทางใน
การของบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดใหวาการของบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดจะตองมีการจัดทํา
แผนงาน/โครงการเสมอ  และแผนงาน/โครงการเหลานั้นจะตองสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดดวย
รวมทั้งควรของบประมาณใหถูกชองทาง 5 ประเภท/ชองทาง คือ (1) งบกลาง (2) งบ function (3) งบพัฒนา
จังหวัด (area) (4) งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น (5) งบสนับสนุนประชาชนใหคิดเอง ทําเอง ถาเสนอไมถูก
ชองทางก็จะไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ทําใหหนวยงานที่ตองการเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนา
จังหวัดเขาใจและใหการสนับสนุน

ผูวาฯ เริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรี เนนย้ําอยูเสมอวา “อยาเอายุทธศาสตรไป
รับใช function แตใหเอายุทธศาสตรเปนจุดหมายสําคัญ แลวจึงพิจารณาวา function จะรับใชยุทธศาสตร
ไดอยางไรบาง” ในกรณีที่งบประมาณของกระทรวง กรม (งบ function) ที่สนับสนุนยุทธศาสตรมีไมเพียงพอ
จึงใชงบพัฒนาจังหวัดสนับสนุนได

2 ปจจุบันดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดนครพนม
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ถาผูวาราชการจังหวัดมั่นคงในหลักการและย้ําเตือนทุกคร้ังที่เกิดความขัดแยง
รวมทั้งแนะนําทางออกตามหลักการให จะสรางบรรยากาศการมีสวนรวมและความปรองดองสมานฉันทของ
ภาคสวนตาง ๆ และหลอมรวมสูเปาประสงคเดียวกัน

7) ผูบริหารที่ใหความสําคัญกับการนําการประชุม
ผูวาราชการจังหวัดบางทานใหความสําคัญกับการประชุมจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

โดยลงมาเปนผูนําการประชุม/ประชาคมที่เกี่ยวของดวยตนเอง หรือใหแนวทางในภาพรวม หรือกํากับติดตาม
ใหมีการนําขอเสนอแนะจากที่ประชุมมาปรับปรุงการวางแผนพัฒนาจังหวัดอยางจริงจังและตอเนื่อง

จังหวะและบทบาทที่ผูบริหารควรเขามามีสวนรวมในการประชุมสัมมนาหรือทํา
ประชาคม คือ ข้ันตอนแรก เ ร่ิมดําเนินการ ผูบริหารจะมีบทบาทในการช้ีแจงจุดมุงหมายของการ
ประชุมสัมมนา/ประชาคม  ทําใหผูเขารวมประชุมสัมมนา/ประชาคมเกิดความเขาใจ สนใจ และตระหนักใน
ความสําคัญของการประชุมสัมมนา/ประชาคมดังกลาว ข้ันตอนสุดทาย ผูบริหารควรเขามารับฟงสรุปผลและ
ขอเสนอแนะวิธีการแกไขปญหาและรับขอสังเกตตางๆ จะทําใหผูบริหารไดทราบขอสรุปที่สําคัญและมี
ประโยชน รวมทั้งทําใหผูรวมประชุมสัมมนา/ประชาคม  มีกําลังใจที่จะรวมดําเนินงานในข้ันตอนตอไป

ข้ันตอนกลาง ซ่ึงเปนการอภิปรายระดมสมอง  ถกเถียง  เสนอแนะ  ควรมี
บรรยากาศอิสรเสรี  ผูบริหารอาจไมเขารวมก็ได  แตในกรณีที่เขารวม  ไมควรเนนการแสดงตัว  โดยอาจนั่ง
สังเกตการณอยูดานหลังหองประชุม  ควรสรางบรรยากาศใหมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นไดเต็มที่
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารควรระมัดระวังไมไปสรางแรงกดดัน (suppress) แกผูเขารวมสัมมนา

8) ผูวาราชการจังหวัดที่ใชการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management)
ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรจังหวัด  โดยใชการจัดพบปะพูดคุยแบบไมเปนทางการ (Informal) ทั้งจังหวะ
เวลา  สถานที่  และวิธีการเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น  รับฟงปญหา  และติดตามความกาวหนาการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร  ถือเปนการเพิ่มชองทางการรับฟงปญหาและหาแนวทางการแกไขรวมกัน ( Fast track
channel)  เชน ผูวาฯ เริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรี จัดพบปะหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อติดตามการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรจังหวัดกาญจนบุรี เรียกวา Kanchanaburi Morning-brief ในทุกเชาวันพุธโดยไมตองมีวาระการ
ประชุมและมอบสํานักงานจังหวัดจดประเด็นสําคัญ  มีผูวาราชการจังหวัด/รองผูวาราชการจังหวัด/หัวหนา
สวนราชการที่เกี่ยวของ/คณะทํางานของประเด็นยุทธศาสตร/ภาคเอกชนที่สนใจเขารวมสนทนา

9) ผูวาราชการจังหวัดที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  บางจังหวัดมีกิจกรรมผูวาราชการจังหวัดพบองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อเปดโอกาสให
อปท. เสนอปญหา/ความตองการ  โดยสรางบรรยากาศใหมีการเสนอความคิดเห็นไดเต็มที่และไมเปนทางการ
จนเกินไป แลวนําขอมูลปญหาที่ไดมาจัดกลุมปญหา  จําแนกเปนรายอําเภอ เพื่อเสนอใหผูมีสวนไดสวนเสีย
ไดระดมสมองพิจารณา รวมทั้งจัดสงปญหาดังกลาวใหคณะทํางานประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของใชประโยชน
ในการจัดทําแผนงาน/โครงการตอไป
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10) ผูวาราชการจังหวัดที่ให
ความสําคัญกับการประชาสัมพันธงานพัฒนา
จั งห วัด  เชน  จั งห วัดสมุทรสาครไดจัดทํ า
“โครงการสมุทรสาครออนแอร ” บันทึกเทป
โ ท ร ทั ศน  แ ล ะ ม อ บห ม า ย ใ ห สํ า นั ก ง า น
ประชาสัมพันธจังหวัดเปนเจาภาพหลัก เพื่อเปน
เวทีการประชาสัมพันธงานดานการพัฒนาจังหวัด
ทั้ งของส วนราชการและภาค เอกชน โดย
มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการหรือผูแทน

ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันมาจัดรายการเพื่อสรางความรูความเขาใจและประชาสัมพันธผลงานดานการพัฒนา
จังหวัดใหประชาชนทราบ

3.2.2 กรณีตัวอยางการดําเนินงานของเทคนิคการใชความสนับสนุนจากผูบริหาร
ในจังหวัด

1) รองผูวาราชการจังหวัดสระแกว (นายชัช  กิตตินภดล) ไดเลาวาการที่แผนพัฒนา
จังหวัดสระแกวไดรับการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีเดน เปนเพราะผูวาราชการจังหวัดมีความรูความเขาใจ
พื้นที่ รูปญหาเปนอยางดี ทั้งนี้ เนื่องจากปฏิบัติราชการอยูในจังหวัดสระแกวมาหลายป  มีเครือขายบุคคลที่รู
ฝมือในการทํางานและผูวาราชการจังหวัดสามารถตัดสินใจกําหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัดดวยตัวเองได
อยางชัดเจนและเปนไปได  โดยภาคการเมืองใหการสนับสนุนและไมเขามาแทรกแซง  ผูวาราชการจังหวัด
สามารถทําการตอรองคาเปาหมายของตัวช้ีวัดในคํารับรอง การกํากับตัวช้ีวัดดวยตนเองจากกรอบทิศทางที่ได
กําหนดและมอบหมายใหสํานักงานจังหวัดเปนแกนในการประสานความรวมมือกับสวนราชการตาง ๆ เพื่อ
รับมาพิจารณาและจัดทํารายละเอียด

ในสวนของขอมูลที่ใชในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อใหตรงกับปญหาความ
ตองการของประชาชน ใหพิจารณาจาก (1) ขอมูล กชช.2 ค /ขอมูล จปฐ. (2) ขอมูลจากการลงไปตรวจ
ราชการของผูวาราชการจังหวัด/รองผูวาราชการจังหวัด และหัวหนาสวนราชการเพื่อออกรับฟงปญหาทําให
สามารถจัดโครงการใหแตละพื้นที่ไดทันที

ผูวาราชการจังหวัดจะสรางทีมหลัก (think tank) โดยเลือกคนที่รูจักดี ตั้งแตสมัย
ดํารงตําแหนงเปนรองผูวาราชการจังหวัดวาเปนคนที่เกงและตั้งใจมาชวยงานจํานวน 10-15 คน โดยไมเนน
ระดับตําแหนงและการเปนตัวแทนหนวยงาน โดยมีสํานักงานจังหวัดเปนแกน อาจกลาวไดวาแผนพัฒนา
จังหวัดสระแกวไดรับการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีเดนเพราะผูวาราชการจังหวัดลงมากํากับทีมหลัก
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(think tank) เพื่อตรวจสอบกล่ันกรอง และพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ใหแตละประเด็นยุทธศาสตร /
โครงการดวยตนเอง

ในการเสนอขออนุมัติโครงการ/งบประมาณ  จังหวัดสระแกวจะจัดทําชุดโครงการ
(package) ที่มีคุณภาพและสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลเตรียมสํารองไวดวย ตัวอยางเชน ตามกรอบ
งบประมาณจังหวัดสระแกวจะไดรับการจัดสรรจํานวน 80 ลานบาท ผูวาราชการจังหวัดจะเตรียมโครงการไว
ประมาณ 300 ลานบาท ทําใหเปนโอกาสในการไดรับงบประมาณ/โครงการเพิ่มเติมจากงบที่จังหวัดอ่ืน ๆ
ที่ถูกตัดออกเพราะโครงการไมเหมาะสม

2) รองผูว าราชการจังหวัด
สระแกว (นายชัช กิตตินภดล) เลาวาผูวาราชการ
จังหวัดสระแกวไดออกรับฟงปญหาของประชาชนใน
พื้นที่ตามโครงการบําบัดทุกขบํารุงสุข  โดย model
ของจังหวัดสระแกวจะออกเยี่ยมเยียนประชาชนเดือน
ละ 1 คร้ัง แตละคร้ังจะออกไปพื้นที่จํานวน 2 วัน
ในชวงเย็นเวลา 18.00 น. จะมีการถวายเคร่ืองราช
สักการะ  หลังจากนั้นจะจัดเวทีใหหัวหนาสวนราชการ
ไดตอบคําถามขอของใจกับประชาชน  ซ่ึงหัวหนาสวนราชการในจังหวัด รอยละ 70  จะออกไปรับฟง
ปญหาดวยตนเอง  ปญหาใดสามารถแกไขไดก็จะดําเนินการใหทันที  สวนปญหาใดจําเปนตองรับกลับมา
ดําเนินการหัวหนาสวนราชการจะรับปญหาเหลานั้นมาจากประชาชนโดยตรงและนํามาหาแนวทางแกไข
สําหรับวันรุงข้ึนจะมีการมอบของแกราษฎรตามความเหมาะสม

ภายหลังจากกลับมาจังหวัดแลวจะนําปญหาตาง ๆ มาวิเคราะหวาปญหาที่รับมานั้น
ควรจะแกไขโดยใชงบประมาณจากชองทางใด บางโครงการเปนงานในลักษณะของ Function ก็จะมอบหมาย
ใหสวนราชการรับไปดําเนินการ โครงการใดสนับสนุนยุทธศาสตรจังหวัดและเขาหลักเกณฑที่กําหนดจะ
มอบหมายใหสวนราชการที่รับผิดชอบจัดทําแผนงาน/โครงการเสนอของบพัฒนาจังหวัด หรือโครงการ
ประเภทโครงสรางพื้นฐานขนาดเล็กอาจเสนอของบองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน

3) รองผูวาราชการจังหวัดสระแกว
(นายชัช กิตตินภดล) เลาวาผูวาราชการจังหวัดสระแกวได
พิจารณาจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดในการเติมเต็มใหกับปญหา
สําคัญๆ ของแตหนวยงานที่ขาดงบประมาณสนับสนุน เชน
โครงการแหลงน้ําขนาดใหญซ่ึงโครงการชลประทานจังหวัด
ขาดงบประมาณสนับสนุน ผูว าราชการจังหวัดจะตั้ ง
งบป ระม าณสนั บสนุ น โ ค ร งก า รป ระ เภทแหล งน้ํ า
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โดยประมาณรอยละ 50 เพื่อจัดทําแกมลิง หรือโครงการประเภทแหลงน้ําอ่ืน ๆ ในพื้นที่จังหวัด รวมทั้งไดมี
การจัดทําแผนพัฒนาแหลงน้ําโดยการมีสวนรวมของประชาชน  และมอบหมายใหองคการบริหารสวนตําบล
จัดเวทีประชาคมใน พื้นที่วามีความตองการแหลงน้ํามากนอยเพียงใด อยูในพื้นที่ใด  ซ่ึงไดมอบให
มหาวิทยาลัยบูรพาจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) แบงเปน 2 สวน คือ แหลงน้ําที่มีอยูเดมิ
และพื้นที่ที่ตองการแหลงน้ํา โดยทําการกําหนด (mark) จุดโดย GPS และแหลงน้ําทุกพื้นที่จะมี GPS กํากับ
ไว นอกจากนี้ไดสนับสนุนงบประมาณใหชลประทานจังหวัดออกแบบแหลงน้ําไว 17 แบบ ในการของบพัฒนา
จังหวัดจะดึงโครงการประเภทแหลงน้ําที่มีความจําเปนเรงดวนมาของบประมาณจากจังหวัดซ่ึงไดมีการ
ออกแบบแปลนโครงการไวรองรับเรียบรอยแลว

4) นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี ไดเลาถึงวิธีการ
แกปญหาความเขาใจในการของบพัฒนาจังหวัด กลาวคือ หัวหนาสวนราชการรวมไปถึงนักการเมืองมักจะมี
ความเขาใจวาเมื่อเวลาที่ตั้งงบประมาณหรือแผนงาน/โครงการเขาไป สามารถใชงบพัฒนาจังหวัดไดทุกเร่ือง
เหมือนงบปกติ ซ่ึงจะเกิดปญหาวาทําไมโครงการไมไปสัมผัสกับพี่นองประชาชนในทุกดานอยางแทจริง
พี่นองประชาชนไมเห็นปญหาของเขา ไมมีโครงการแกปญหาของเขาปรากฏอยูในแผนหรือแมแตชมวาแผน
จังหวัดนี้ดีมีการสรางสถานีอนามัยไดถึง 7 แหง ซ่ึงคนที่รูถึงหลักการของแผนพัฒนาจังหวัดจะรูวาหลงทาง
จึงเห็นวาปญหาสําคัญอยูที่ความเขาใจ จึงแกไขโดยเวลาที่ผูวาราชการจังหวัดนําการประชุมทุกคร้ังไมวาจะ
ประชาคมเล็ก ประชาคมใหญ ไมวาหัวหนาสวนราชการหรือที่ประชุมตางๆ จะเร่ิมตนดวยการทําความเขาใจวา
การทํางานในปจจุบันตองมีแผนงาน/โครงการไปแลกเงิน และทําความเขาใจเร่ืองชองทางงบประมาณซ่ึงเปรียบ
เหมือนล้ินชักจะมีอยู 5 ช้ัน คือ (1) งบกลาง สําหรับกรณีเรงดวนฉุกเฉินจําเปน (2) งบ function ที่
กระทรวง/กรมตางๆ จัดสรรมาใหผานหนวยงานในสังกัด (3) งบพัฒนาจังหวัด(area) หรืองบประมาณบริหาร
จังหวัด/กลุมจังหวัด (4) งบกระจายอํานาจ เปนงบอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (5) งบสนับสนุน
ประชาชนให คิดเอง ทําเอง เชน กองทุนหมูบาน (SML) โครงการที่ของบประมาณตองดูหลักการและเง่ือนไข
ของงบประมาณแตละประเภทใหถูกตอง ถาเสนอโครงการของบประมาณผิดประเภท ผิดชองทาง ก็ยอมไมได
รับการสนับสนุนงบประมาณ การไมไดรับงบประมาณไมใชผูวาราชการจังหวัดไมรัก งานทุกอยางมี
ความสําคัญเหมือนกันหมดทุกงาน เพียงแตวางานของเราอยูในล้ินชักใดตองใชใหถูกตอง

5) นายเ ริงศักดิ์  มหา วิ นิจฉัย
มนตรี ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี ไดเลาวาทหารบอก
ว าทํ า ไมจึ งของบไม ได   ก็ตองอ ธิบายให เ ข า ใจว า
งบประมาณมี 5 ช้ัน  แตตองดูใหดีวาในเร่ืองเดียวกันถา
จะของบพื้นที่ไปชวยกองกําลังที่ลาดตระเวนอยูชายแดน
แลวบอกวาเปนเบี้ยเล้ียงปกติของทหารซ่ึงมีไมเพียงพอ
จะของบพื้นที่ไปเสริม  ขออยางไรก็ไมไดถึงแมผานจังหวัด
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ไปได  คณะกรรมการตาง ๆ ในสวนกลางก็จะตัดออกแนนอน แตถามาวิเคราะหประเด็นยุทธศาสตรของ
จังหวัดดานการสงเสริมและพัฒนาการคาผานแดนแตความมั่นคงชายแดนระยะทาง 370 กิโลเมตร  ก็ตองมี
การรักษาและสรางความมั่นคงใหดีกอนการคาชายแดนจึงจะเกิด ดังนั้นจึงข้ึนอยูกับความสามารถในการเขียน
และการมองยุทธศาสตร ทหารก็เร่ิมเขาใจ  ความโกรธตางๆ ก็เร่ิมลดลง และที่สําคัญคือเร่ิมเขียนโครงการ
ตรงเง่ือนไขข้ึน (เชน กิจกรรมรักษาความปลอดภัยชายแดนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการคาผานแดน)ความ
ขัดแยงก็ลดลงและจังหวัดสามารถสนับสนุนใหได

6) นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี ไดริเร่ิมการใช
Knowledge Management (KM) หรือจังหวัดกาญจนบุรีเรียกวา Kanchanaburi Morning-brief โดยเห็นวา
เวทีประเด็นยุทธศาสตรที่ตั้งเปนคณะกรรมการฯ 3 ชุด  เปนเวทีคอนขางแข็งเปนทางการและขาดความ
คลองตัว จึงอยากมีเวทีที่ออนตัวไมเปนทางการและสม่ําเสมอ  จึงใชตัว KM ซ่ึงมีทุกวันพุธ จัดพบปะแบบ
ไมเปนทางการเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น  รับฟงปญหาและติดตามความกาวหนาการขับเคล่ือนยุทธศาสตร
ทุกเชาวันพุธแรกของเดือนเปนประเด็นยุทธศาสตรการสงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยว  พุธสัปดาห
ที่สองเปนประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่
ปลอดภัย พุธสัปดาหที่สามเปนประเด็นยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาการคาผานแดน โดยมอบสํานักงาน
จังหวัดจดประเด็นสําคัญ

ตัวอยางที่นาประทับใจในการประชุม KM คือ มีผูกลาววารถไฟตกรางบอยอาจทํา
ใหรูสึกไมดีตอการทองเที่ยว ซ่ึงที่ประชุมวันดังกลาวมีภาคเอกชนและนักขาวเขารวมดวย ปรากฏวาพอประชุม
เสร็จผูวาราชการจังหวัดไดชวนนักขาวและคณะไปดูพื้นที่จริง เมื่อกลับมาผูวาฯทําหนังสือถึงผูวาการการรถไฟ
แหงประเทศไทย  หลังจากนั้นไดรับคําตอบวากําลังจะมีโครงการปรับปรุงใหในอีกไมนาน ซ่ึงเปนเร่ืองที่ไดจาก
KM  และบางอยางทําไดทันที บางอยางก็เปนทุนเอาไวในการดําเนินการตางๆ ทําใหรูสึกวาการทํางานมีความรู
Tacit Knowledge เขามาเสริม ซ่ึงมีประโยชนดีกวามากินกาแฟเฉยๆ

7) นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี เลาวาไดพยายาม
ใหทุกคนเปล่ียนความคิดใหมวา “จังหวัดกาญจนบุรี” ไมใชหมายถึง ผูวาราชการจังหวัด หรือ หมายถึง
เฉพาะภาคราชการ แตคําวา “จังหวัดกาญจนบุรี” ในยุคปจจุบัน  หมายถึงภาคราชการ  ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ถาเขาใจตรงกันทุกอยางก็จะเปนพลัง

ผูวาราชการจังหวัดในปจจุบันตองพยายามลดบทบาทลง  ตองไมใชพระเอก และมี
นักวิชาการเปนตัวชวย  บทบาทของผูวาฯ ตองสงเสริมใหมีคนอยูขางหนา โดยผูวาฯ ยืนเคียงขางไปดวยกัน
หรือคอยเสริมอยูขางหลังใหเดินในทิศทางที่ถูกตอง  ถาเปนแบบนี้จะเห็นคนที่อยูรวมเสนทางมากมาย

ดังนั้น การทํางานที่เกี่ยวกับปญหาของพี่นองประชาชนที่เปนเร่ืองของการพัฒนาที่
ยั่งยืนตอไปในอนาคต  ตองบูรณาการกําลังทุกภาคสวน  เวทีตาง ๆ ตองมีภาคประชาสังคมและภาคเอกชนเขา
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รวมดวย   ถาเปนเร่ืองเศรษฐกิจ  เร่ืองการพัฒนาใหภาคเอกชนนํา  แตถาเปนเร่ืองสังคม  ความมั่นคง
ขอใหภาคราชการนําเพราะเปนภารกิจที่อันตรายและบางคร้ังตองใชอํานาจ  แตตองใหเอกชนหนุนหลัง

ตัวอยางเชน การทองเที่ยวสวนมาก
เปนการทําตามโครงการของเอกชนที่เสนอมา เชน
งานสะพานขามแมน้ําแควซ่ึงจัดมา 29 ป มีรูปแบบ
เหมือนกันทุกป คนดูนอยลง ผูวาราชการจังหวัด
จึงระดมความคิดจากภาคเอกชน  โดยภาครัฐคอย
กํ ากั บว าอะไรทํ า ได ทํ า ไม ได รู ปแบบงานจึ ง
เปล่ียนแปลงไป เปล่ียนแนวคิดใหม ไมมีการระเบิด
สะพาน โดยจะไมเอาเร่ืองในอดีตซ่ึงเปนความขัดแยง
ของมวลมนุษยชาติมาฉาย  มาตอกย้ําใหเปนความ

เจ็บปวดในปจจุบัน  แตเอาความเจ็บปวดในอดีตเปนเสมือนปุยมาใสใหตนไมแหงสันติภาพเจริญเติบโตและ
งอกงามในปจจุบันแทน

8) ดร.พญ.นิลเนตร วีระสมบัติ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ไดเลาถึงการใหทีมงานมีสวนรวมในการนําประเด็น
เปาหมายไปสูการปฏิบัติ (Implementation) โดยใช
เทคนิค Coffee table ในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ
โดยผูอํานวยการโรงพยาบาลสูงเนินจะมอบหมายให
แตละหนวย (โรงพยาบาลมีบุคลากรประมาณ 200 คน/
20 หนวย) สงตัวแทนที่ Active จํานวน 50-60 คน
มารวมระดมสมองใชเวลา 3 วัน โดยจะแบงเปน 6 กลุม และใหเจาหนาที่เลาแผนงาน/โครงการ ที่ตนยกรางข้ึน
แลวแลกเปล่ียนกันฟง วนกันไปวิจารณในแตละกลุม สุดทายจะไดแผนงาน/โครงการที่เหมาะสมเปนที่ยอมรับจาก
ทุกฝาย

3.3 การใชการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญ
การใชการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญ หมายถึง การเชิญชวนผูเช่ียวชาญ (resource  persons)

จากสถาบันการศึกษาหรือภาคธุรกิจเอกชน ฯลฯ เขามาเปนที่ปรึกษา หรือทําการศึกษาในเร่ืองตาง ๆ ที่ตองใช
ความรูความเช่ียวชาญเฉพาะดาน
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3.3.1 วิธีการตาง ๆ ท่ีควรนํามาใชในเทคนิคการใชการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญ
1) การมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการทําหนาที่เปนประธานคณะทํางานในบทบาท

ของจังหวัด  โดยการเลือกหัวหนาสวนราชการที่มีศักยภาพทําหนาที่ เปนประธานคณะทํางานหรือ
คณะอนุกรรมการในดานที่เกี่ยวของกับภารกิจเฉพาะดานของตน  แตทําหนาที่ในบทบาทฐานะของจังหวัด
เพื่อใชความรูความสามารถเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาที่ยุงยากซับซอนของจังหวัด และแก
ปญหาดานความพรอมของบุคลากรสํานักงานจังหวัด

2) เชิญนักวิชาการหรือสถาบันการศึกษาเขามามีสวนรวมวางแผนพัฒนาจังหวัด
ในข้ันตอนที่ยุงยากซับซอน เชน  การทบทวนยุทธศาสตร  การจัดทําวิสัยทัศน  การกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร  ซ่ึงตองมีการวิเคราะหปญหาอยางเปนกลางหรือมีมุมมองในการวางแผนพัฒนาจังหวัดที่กวางข้ึน

3) เชิญสถาบันการศึกษาเขามาชวยจัดทําเคร่ืองมือกล่ันกรองแผนงาน/โครงการใน
แผนพัฒนาจังหวัด ซ่ึงมีรูปแบบวิธีการตาง ๆ ที่นาสนใจ ดังนี้

(1) การจัดทําเปน Model สําเร็จรูปในการเสนอแผนงาน/โครงการ ซ่ึงเกิดจากการวิเคราะห
ประเด็นปญหาในภาพรวมของจังหวัด แลวหยิบยกปญหาที่มีความสําคัญมาดําเนินการจางที่ปรึกษาจาก
สถาบันการศึกษา  เพื่อศึกษาสภาพภูมิสังคม ปจจัยที่กอใหเกิดปญหาและแนวทางแกไข แลวจัดทําเปน
Model สําเร็จรูปไวเพื่อเปนฐานในการจัดทําแผนงาน/โครงการของสวนราชการตอไป

(2) การจัดทําระบบสารสนเทศแหลงนํ้า  เพื่อใชในการบริหารจัดการน้ําของ
จังหวัดโดยการจางสถาบันการศึกษาจัดทําระบบสารสนเทศแหลงน้ํา  และกําหนดใหการขอโครงการประเภท
แหลงน้ําวาจะตองตรวจสอบขอมูลจากแผนที่แหลงน้ําเสียกอนวามีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือไม
มีโครงการแหลงน้ําประเภทใดอยูกอนหรือไม  และควรจะจัดทําโครงการแหลงน้ําประเภทใดจึงจะเหมาะสม
โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมและผลกระทบตอเกษตรกร รวมทั้งการพิจารณาวาโครงการแหลงน้ําประเภทใด
ควรจะมอบหมายใหหนวยงานใดดําเนินการ

(3) การจัดทําขอมูลแผนที่เสนทาง มอบใหผูแทนกรมทางหลวงจัดทําแผนที่ถนน
ในจังหวัด (อัตราสวน 1:4,000) เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ และกําหนดใหการ
เสนอขอโครงการประเภทถนนตองตรวจสอบความเหมาะสมของโครงการจากขอมูลแผนที่เสนทางเสียกอน

3.3.2 กรณีตัวอยางการดําเนินงานของเทคนิคการใชการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญ

1) นางพรรณี  งามขํา รองผูวาราชการจังหวัดชัยนาท เลาวาจังหวัดชัยนาทไดดึง
ความสนับสนุนจากภายนอกมาชวยงานดานการพัฒนาจังหวัด  โดยผูวาราชการจังหวัดไดเชิญ สกว .
มาทําการศึกษาวิจัยและจัดทําโครงการจังหวัดนํารองเร่ืองการทํานาหญาแพงโกลาและเล้ียงแพะซ่ึงมีตลาดเปด
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กวางมาก และสวนราชการที่เกี่ยวของสามารถนําผลการศึกษาวิจัยมาตอยอดและจัดทําแผนงาน/โครงการได
สอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

2) นายฤทธิพงศ  เตชะพันธุ หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม เลาวาจังหวัด
เชียงใหมไดวิเคราะหปญหาของจังหวัดดานการทองเที่ยว  พบวาปญหาสําคัญคือ  ปญหาดานหมอกควันจาก
การเผาของชาวบาน  จึงไดจางที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อศึกษาสภาพภูมิสังคมในพื้นที่  ปจจัยที่
กอใหเกิดปญหาและแนวทางแกไข ผลการศึกษาทําใหได Model สําเร็จรูปไวเพื่อเปนฐานในการจัดทํา
โครงการใหสอดคลองกับการแกไขปญหาหมอกควันกวา 20 Model เชน Model การทําปุยจากซังขาวโพด
Model ขาว Model หญา ฯลฯ ตามสภาพความเหมาะสมของแตละพื้นที่  เมื่อได Model การพัฒนาแลวใน
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดของหนวยงาน จะจัดทําโครงการตามแนวทางที่ไดทําการศึกษาไวในแตละ Model
ดังนั้น จึงสามารถกล่ันกรองโครงการที่ไมสอดคลองกับการแกไขปญหาของจังหวัดออกไปไดอยางเปนเหตุ
เปนผล ชาวบานก็ดีใจเพราะสามารถมีรายไดเพิ่มโดยไมตองทําลายส่ิงแวดลอมและการทองเที่ยวของจังหวัด

3) นายฤทธิพงศ  เตชะพันธุ หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม เลาวาในการ
พิจารณาโครงการประเภทแหลงน้ําไดทําการศึกษาความตองการของชุมชนวามีความตองการแหลงน้ํา
ประเภทใด  และใชทฤษฎีขนนกโดยมีชลประทานจังหวัดเปนแกนกลาง แกนเล็ก ๆ ไดแก องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งไดจางมหาวิทยาลัยเชียงใหมจัดทําระบบสารสนเทศแหลงน้ําเพื่อใชในการบริหาร
จัดการน้ําของจังหวัด และกําหนดหลักเกณฑในการขอโครงการประเภทแหลงน้ําจะตองตรวจสอบขอมูลจาก
แผนที่แหลงน้ําเสียกอนวามีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือไม สภาพแหลงน้ําเดิมเปนอยางไร  มีความ
ซํ้าซอนหรือไม  โครงการประเภทใดควรมอบหมายใหชลประทานดําเนินการ  หรือโครงการประเภทใดควร
มอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ

4) นายทวีศักดิ์   สุขสมัย  นักวิเคราะห
นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานัก OSM
จังหวัดนครปฐม เลาวาเมื่อคร้ังที่นายชนินทร  บัว
ประเสริฐ ดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดนครปฐม
ได ใหความสําคัญกับประเด็นความสอดคลอง
เช่ือมโยงของแผนพัฒนาจังหวัด จึงไดเชิญผูเช่ียวชาญ
จากภายนอกมารวมจัดทํากรอบ Value Chain ตาม
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด เพื่อใหการจัดทํา

แผนพัฒนาจังหวัดมีความสอดคลองเช่ือมโยงกันตั้งแตวิสัยทัศนลงมา และเพื่อเปนกรอบใหสวนราชการใชใน
การเสนอแผนงาน/โครงการใหอยูภายในกรอบ Value Chain ทําใหแผนงาน/โครงการของจังหวัดมีความ
สอดคลอง เช่ือมโยงกันอยางเปนระบบ
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5) นางพลัคศรัญญา  อมรพันธุศักดิ์
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  สํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัดนครปฐม เลาวาไดนํา Value
Chain ของประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตรซ่ึง ผูวาฯ
นายชนินทร  บัวประเสริฐ ไดริเร่ิมจัดทําข้ึน  มาตอยอด
การดําเนินงาน โดยเชิญสวนราชการที่เกี่ยวของทั้งหมดมา
ระดมสมองเพื่อหาจุดเนน เชน ดานพืชจะเนน ขาว
กลวยไม สมโอ ดานสัตว จะเนนสุกร เปนตน หลังจากนั้นจึงจัดสัมมนายุทธศาสตรดานพืชและยุทธศาสตร
ดานสัตว โดยเชิญสถาบันการศึกษามารวม เพื่อกําหนด Value Chain ยอยลงมาจาก Value Chain
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด ผลผลิตที่ได คือ ชุดโครงการ และกิจกรรมตางๆ ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
รวมทั้งแผนงาน/โครงการที่สอดคลองเช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด

6) นางศิริพร ปญญาพฤทธิพงศ
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร  สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา เลาวางานของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสําเร็จลงไดเพราะ (1) มีผูเช่ียวชาญเฉพาะดานตางๆ
ใหขอเสนอแนะซ่ึงไมจําเปนตองมาจากสถาบันการศึกษา
เสมอไป อาจเปนปราชญชาวบานที่มีองคความรูในเร่ืองนั้นๆ
(2) มีการส่ือสารแบบ 2 ทางอยางสรางสรรค (3) สามารถ
ระดมความรวมมือจากทุกภาคสวน ซ่ึงเกิดจากเจาหนาที่มีทาที

ที่เปดรับและเหมาะสม ใหความชวยเหลือแนะนําดานวิชาการไดและมีการพัฒนาความสัมพันธสวนตัวจนเปน
การทํางานแบบเครือขาย (4) การมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทําใหไดขอมูลขาวสาร ไดรับความรวมมือ
ดําเนินการ เกิดการยอมรับและสนับสนุนงาน

3.4 การลงพื้นท่ี
การลงพ้ืนที่ หมายถึง การที่ผูบริหาร/คณะกรรมการ/คณะทํางาน/ทีมแกนหลักในการจัดทํา

แผนพัฒนาจังหวัดออกพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อรับทราบปญหาความตองการ และนําผลมาใชเปนขอมูลใน
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด หรือการใชประชาคมหมูบานเปนเวทีรับรองขอมูลชุมชน รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผลในพื้นที่เพื่อนํามาปรับปรุงการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
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3.4.1 วิธีการตาง ๆ ท่ีควรนํามาใชในเทคนิคการลงพื้นท่ี

1) ผูบริหารที่ใหความสําคัญกับการรับฟงปญหาและความตองการของประชาชนใน
พ้ืนที ่การที่ผูวาราชการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการใหความสําคัญกับการออกพบปะประชาชนในพื้นที่ดวย
ตนเองอยางสม่ําเสมอ จะทําใหสามารถรับทราบปญหาและความตองการจากประชาชนอยางแทจริงรวมทั้งใน
บางคร้ังยังไดรับรูความคิดในการแกไขปญหาใหมๆ ของปราชญชาวบานซ่ึงเปนภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อใช
ประโยชนในการวางแผนพัฒนาจังหวัด

นอกจากนี้การลงพื้นที่ของผูบริหารยอมเปนการสรางขวัญกําลังใจใหแกประชาชน
ทําใหเกิดความรูสึกวาปญหาตางๆ ของเขามีความสําคัญ และไดรับการแกไขอยางรวดเร็ว

การลงพื้นที่อาจมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเหมาะสมของ
พื้นที่ เชน จังหวัดชัยภูมิจัดทําโครงการ “ชัยภูมิ โฮมแลง  แปงบานแปงเมือง”  โดยจัดเวทีประชาคมรับฟง
ปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่อําเภอตางๆ โดยนําคณะ Dream Team รวมไปดวยเพื่อ
จัดเก็บขอมูลปญหาความตองการและนําไปใชประโยชนในการยกรางแผนงาน/โครงการ

สําหรับจังหวัดสระแกว  ผูวาราชการจังหวัดไดรวมกับหัวหนาสวนราชการออกรับ
ฟงปญหาพื้นที่ตามโครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข  เดือนละ 1 คร้ังๆ ละ 2 วัน เพื่อรับฟงปญหาและนํากลับมา
วิเคราะหหาชองทางสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสม เชน ชองทางจากงบ Function งบพัฒนาจังหวัด หรืองบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน นอกจากนี้การลงพื้นที่ของผูบริหารยังสามารถดึงประชาชนและกลุม
อาชีพในพื้นที่เขารวมโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดไดอีกดวย

2) การใชประชาคมตรวจสอบขอมูลพ้ืนที่และความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ
การวางแผนพัฒนาจังหวัดปจจุบันใหความสําคัญกับขอมูลระดับพื้นที่ เชน ขอมูลปญหาจากแผนชุมชน ขอมูล
ปญหาจากการที่ผูบริหารลงพื้นที่ หรือการใชประชาคมในหมูบานเปนเวทีรับรองขอมูลชุมชน โดยมีรูปแบบการ
ดําเนินงานที่นาสนใจ ดังนี้

(1) การมอบหมายใหทีมแกนหลักในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดลงไปศึกษา
ขอมูลในระดับอําเภอดวยตนเอง  และรวมกันพิจารณาหาขอตกลง (deal) กับหัวหนาสวนราชการตางๆ
ที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่จะดําเนินการโดยตรง เชน ขอมูลเกี่ยวกับแหลงน้ํา ขอมูลดานการเกษตร เปนตน

(2) มีการแตงตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองแผนงาน/โครงการ ซ่ึงมีการประชุม
ประชาคมและใหชุมชนรวมตรวจสอบวาโครงการที่เสนอมาจากแผนอําเภอและจากสวนราชการตางๆ
สอดคลองกับปญหา/ความตองการของประชาชนหรือไม พรอมกับรับฟงความคิดเห็นของ ส.ส. และ ส.ว.ใน
พื้นที่ในเร่ืองของทิศทางการพัฒนาของจังหวัด และส่ิงที่อยากเห็น อยากใหเกิดข้ึน

(3) ใหประชาคมระดับอําเภอมีสวนรวมในการตรวจสอบและกําหนดทิศทางการ
พัฒนาจังหวัดโดยเมื่อมีการจัดประชาคมระดับจังหวัดแลวจะนําไปจัดประชาคมระดับอําเภอ เพื่อสรางความ
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สอดคลองกัน ระหวางประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธของแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ และแผน
ชุมชน

3) การบูรณาการแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือใหเกิดเปนชุด
โครงการ โดยเนนใหความสําคัญกับพื้นที่ (area focus) เปนลําดับแรก เชน ในกรณีหนวยงานระดับ
กระทรวงไมมีการบูรณาการแผนงาน/โครงการมาจากตนสังกัด  โดยที่แตละกระทรวง/กรมตางตั้งเปาหมาย
ของหนวยงานเอง ดังนั้น การจัดทําแผนพัฒนาในระดับจังหวัดจะตองพยายามบูรณาการแผนงาน /โครงการ
ของกระทรวง/กรมที่ลงในพื้นที่ไมใหเกิดความซํ้าซอนกันและบริหารจัดการใหสามารถดําเนินงานในหวง
ระยะเวลาเดียวกันได  ซ่ึงสวนใหญจะบูรณาการโครงการกันไดในกรณีที่โครงการไมไดกําหนดพื้นที่ดําเนินการ
กลาวคือ ตนสังกัดมอบหมายใหจังหวัดเปนผูกําหนดพื้นที่ดําเนินการตามจํานวนเปาหมายที่กําหนด หรือใน
กรณีที่กําหนดพื้นที่ดําเนินการแลวจะตองเปนโครงการที่สามารถเปล่ียนแปลงพื้นที่ดําเนินการได  โดยเฉพาะ
โครงการที่อยูบริเวณรอยตอระหวางจังหวัดในกลุม

วิธีการบูรณาการแผนงาน/โครงการ  จะยึดเกณฑความตองการของประชาชนซ่ึง
อาจไดมาจากการสํารวจสอบถามจากพื้นที่  หรือจากการสํารวจความตองการของประชาชนในพื้นที่ในรูปแบบ
ตาง ๆ และพิจารณาจากความพรอมของพื้นที่และความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด เมื่อมี
การบูรณาการแผนงาน/โครงการ แลวจะทําใหเกิดเปนชุดโครงการ สําหรับในสวนของงบประมาณหากไม
สามารถบูรณาการกันไดเนื่องจากขอจํากัดตาง ๆ ก็ไมจําเปนตองนํางบประมาณมารวมกัน แตละหนวย
สามารถบริหารงบประมาณของหนวยงานไดเอง การบูรณาการอาจเปนเร่ืองของกิจกรรม ระยะเวลา
กลุมเปาหมาย สถานที่ดําเนินการ ฯลฯ  โครงการ/กิจกรรมใดที่ไมสามารถบูรณาการโครงการไดก็ใหแตละ
หนวยงานดําเนินการไปตามปกติ

4) การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัด โดยใชรูปแบบ ดังนี้
(1) การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานติดตามผล เพ่ือออกไปสํารวจผลลัพธ

(Outcome) ของโครงการในพ้ืนที่ เปนการสํารวจผลลัพธที่ไดจากโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดซ่ึงจะระบุ
ช่ือโครงการ พื้นที่ดําเนินการ  โดยคณะกรรมการ/คณะทํางานฯ อาจแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนและประโยชนที่ไดรับจากโครงการ หมูบานละ 10 ฉบับ ซ่ึงใชระยะเวลาในการดําเนินงานส้ันและ
สามารถลดความรูสึกขัดแยงของประชาชนตอหนวยงานภาครัฐ

(2) การวางระบบติดตามประเมินผล โดยใชรูปแบบตางๆ  ไดแก
-  มอบหมายเจาภาพแตละกลุมจังหวัดหรือแตละประเด็นยุทธศาสตรออกไป

ตรวจติดตามความกาวหนาและปญหาอุปสรรคการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการในพื้นที่ และนํามาสรุป
รายงานในที่ประชุม ก.บ.จ. หรือที่ประชุมหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัดทุกเดือน หรือในที่ประชุมอ่ืนๆ เชน
สภากาแฟยามเชา เปนตน
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- ใชระบบ Google Docs Blog เปนเคร่ืองมือสําหรับจัดเก็บขอมูลและ
นําเสนอขอมูลความกาวหนาของโครงการ โดยปรับปรุงใหสามารถนําเสนอรายงานเปนภาพรวมอาจกําหนด
ใหใช password กอนเขาไปดูความกาวหนา หรือการปรับปรุงขอมูล หรือบางจังหวัดอาจวางระบบการ
รายงานโดยจัดทําโปรแกรมการติดตามประเมินผลใหหนวยงานใชในการรายงานและปรับปรุงขอมูล

3.4.2 กรณีตัวอยางการดําเนินงานของเทคนิคการลงพื้นท่ี
1) นายวีระ จันทรทิพรักษ นายอําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ไดคนหาและจัดการ

ทรัพยากรรอบตัวกรณีตัวอยางการแกปญหาประปาภูเขา – ปลูกพืช – รักษาปา หมูบานหนึ่งมีปญหาน้ํามี
ตระกรันไมสามารถใชดื่มกินได นายอําเภอจึงจัดระดมสมองวาจะแกปญหาอยางไร ถาขุดบอบาดาลก็อาจเจอ
ปญหาน้ํามีตระกรันเหมือนเดิมจึงตกลงใจวาจะไมเอาน้ําใตดิน จากการออกพื้นที่มีชาวบานคนหนึ่งเสนอวาบน
ภูเขาใกลหมูบานมีน้ําซับสามารถวางทอตอมาใชได แตมีปญหาวาจะใชงบประมาณจากแหลงใดในการวางทอ
ซ่ึงมีทางเลือก คือ งบกระจายอํานาจ (งบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) งบของหนวยงานที่เกี่ยวของ
(function) งบพื้นที่ (งบผูวาราชการจังหวัด) หรืองบนอกราชการ

สรุปวาจากการไดเปนคณะกรรมการพัฒนาชุมชนรอบๆ โครงการไฟฟาลําตะคอง
จึงทําใหนายอําเภอรูจักรองผูวาการฯ  และเชิญมาเปนภาคีการพัฒนาของอําเภอ จึงไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก กฟผ. จํานวน 700,000 - 800,000 บาท เพื่อเอามาซ้ือวัสดุโครงการวางระบบประปาภูเขา
โดยใหชาวบานออกแรงชวยกันวางทอรับน้ําซับมาใชในหมูบาน และเมื่อคิดระบบประปาภูเขาแลวจึงไดขอให
วิศวกรของ กฟผ. ตรวจสอบ ไดความรูวาน้ําจะไหลจากภูเขาตลอดเวลา  ถาปดกอกจะทําใหทอแตกจึงตอง
สรางทางระบายน้ําสวนเกินใหไหลลงคลอง นอกจากหมดปญหาเร่ืองการไมมีน้ําประปาใชแลว  ชาวบานยัง
เกิดความคิดให อบต. สรางฝายกั้นน้ํา เก็บน้ําไวใชเพาะปลูกไดอีกดวย

คณะกรรมการประปาหมูบานซ่ึงเดิมเก็บคาน้ําจากชาวบานคิวละ 7 บาท เมื่อได
ระบบประปาภูเขาทําใหไมตองเสียคาใชจายก็จะเลิกเก็บ แตนายอําเภอแนะนําวาตอไปตองมีการดูแลรักษา
ซอมบํารุง จึงเก็บคาใชจายเพียงคิวละ 3 บาท
จนเพิ่มพูนเปนกองทุนนําไปใชทําหอกระจายขาว
หมูบานและอ่ืนๆ ได

นายอําเภอไดแนะนําอีก
วาถาปาบนเขาถูกตัดหมดไป น้ําซับจะหมด ประปา
หมูบานยอมหมดไปดวย จึงใชเงินกองทุนไปจางคน
คอยระวังรักษาปา เมื่อเจาหนาที่ปาไมเห็นดีดวยจึง
เขามารวมโครงการ และเมื่อหมูบานอ่ืนเห็นตัวอยาง
จึงนําไปทําระบบประปาภูเขาเชนนี้ข้ึนมาบาง
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2) นายมาโนช  พลอยแกว หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดระยอง เลาถึงการวางระบบติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดระยอง
โดยไดมีการแตงตั้งคณะทํางานตรวจติดตามซ่ึงมีรองผูวาราชการจังหวัดเปนประธานคณะทํางาน พรอมจัดทํา
แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการพัฒนาจังหวัดในปที่ผานมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามความพึง
พอใจของประชาชนในหมูบานจากโครงการของทางราชการหมูบานละ 10 คน และใหประชาชนในหมูบาน
สงกลับทางไปรษณีย รวมทั้งการลงไปสอบถามความตองการในพื้นที่ดวยตนเอง และประมวลสรุปขอมูลเพื่อ
ใชประโยชนในการปรับปรุงการวางแผนพัฒนาจังหวัด

3.5 การเสริมสรางความรูที่จําเปนตองานแผนพัฒนาจังหวัด

การเสริมสรางความรูที่จําเปนตองานแผนพัฒนาจังหวัด หมายถึง การเสริมสรางบุคลากรให
มีความรู ความสามารถและทักษะดานการวางแผนกลยุทธการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงอาจแสวงหามาโดยวิธีการตาง ๆ
เชน การขวนขวายคนควาหาความรูดวยตนเองและส่ังสมการพัฒนาตัวเองอยางสม่ําเสมอ การเรียนรูจากการ
ลงมือปฏิบัติงานจริง  การเขารับการอบรมความรูที่เกี่ยวของ การแลกเปล่ียนเรียนรู การมีผูรูใหซักถาม
และการหมุนเวียนการทํางานเพื่อแสวงหาประสบการณ

3.5.1 วิธีการตาง ๆ ท่ีควรนํามาใชในเทคนิคการเสริมสรางความรูท่ีจําเปนตองาน
แผนพัฒนาจังหวัด

1) การสรางและแสวงหาความรูที่จําเปนตองานแผนพัฒนาจังหวัดอยางสม่ําเสมอ
มุงเนนการเสริมสรางบุคลากรที่เกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาจังหวัดใหมีความรู ความสามารถในดานการ
วางแผนพัฒนาจังหวัด ซ่ึงอาจเกิดจากการที่บุคลากรอยูในพื้นที่ตอเนื่องเปนเวลานาน ทําใหเกิดทักษะและ
ประสบการณ รูขอมูลพื้นที่  สามารถวิเคราะหปญหาและคาดการณสถานการณไดอยางถูกตอง แมนยํา
มีการเรียนรูศักยภาพของเครือขายบุคลากรที่จะมารวมงานแผนพัฒนาจังหวัด ทําใหวิเคราะหไดวาถา
มอบงานใหบุคคลนี้หรือหนวยงานนี้จะสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จตามเปาหมายในเวลากําหนด

นอกจากนี้การเสริมสรางความรูที่จําเปนตองานแผนพัฒนาจังหวัดอาจเกิดจากการ
เรียนรู การลงมือปฏิบัติงานจริง การสับเปล่ียนหมุนเวียนงานเพื่อแสวงหาประสบการณ และการสอบถามจาก
ผู รู ในหนวยงานหรือตางหนวยงานหรืออาจไดมาจากการส่ังสมพัฒนาตนเองจนสามารถวิเคราะห
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง และการใชขอมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัด

2) ทักษะในการวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนที่  บทบาทของหัวหนากลุมงานยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด นับวามีความสําคัญมากในการบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาจังหวัดในแตละ
cluster (ดานเศรษฐกิจ,ดานสังคม,ดานความมั่นคง,ดานส่ิงแวดลอม, ดานการบริหารจัดการ) จึงจําเปนตอง
อาศัยความรูที่ถูกตองตรงกันในเร่ืองตางๆ ดังนี้
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- การจัดทําแผนงาน/โครงการในลักษณะ Value Chain ตนน้ํา - กลางน้ํา -
ปลายน้ํา โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดเนนการพัฒนาที่เช่ือมโยงกันในลักษณะ
Value Chain เพื่อใหเกิดความสอดคลองของวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน/โครงการ
อยางเปนระบบ และมีเจาภาพดําเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม สามารถมองเห็นทิศทางการพัฒนาจังหวัด
ไดอยางชัดเจน

- การจัดทํา area/product SWOT และจัดทํา product zone จําแนกพื้นที่ตาม
กลุมผลผลิต/กลุมอําเภอ ในแตละกลุมอําเภอจะมีผลผลิต (product) ที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ เชน
กลุมขาว กลุมปลา กลุมพืชอาหารสัตว เปนตน จากนั้นจึงคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพของแตละอําเภอมา
จัดทําเปนโครงการในภาพรวมระดับจังหวัดในลักษณะโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนแบบบูรณาการ

- ริเร่ิมจัดทําโครงการเชิงรุกเพื่อสราง product ใหม ใหแกพื้นที่ ซ่ึงเกิดจากการที่
สามารถวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่และนํามาจัดทําแผนงาน/โครงการริเร่ิมใหมๆ เพื่อการแกไขปญหา หรือนํา
การศึกษาวิจัยมาใชเพื่อสนับสนุนแนวคิด

3) การพัฒนาความรูของบุคลากรโดยเชิญวิทยากรมาใหความรู ซ่ึงอาจดําเนินการ
โดยสํานักงานจังหวัดเปนเจาภาพใหญหรือมอบหมายหนวยงานอ่ืนในจังหวัดเปนเจาภาพการจัดฝกอบรมใน
แตละเร่ือง  แตสวนใหญสํานักงานจังหวัดจะเปนผูจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในจังหวัดเพื่อ
เสนอของบประมาณในภาพรวมจากผูวาราชการจังหวัดเปนประจําทุกป เพื่อพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับการ
วางแผนพัฒนาจังหวัดดานตางๆ เชน กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ PMQA e-budgeting การติดตาม
ประเมินผล การบริหารความเส่ียง ฯลฯ

3.5.2 กรณีตัวอยางการดําเนินงานของเทคนิคการเสริมสรางความรูท่ีจําเปนตองาน
แผนพัฒนาจังหวัด

1) นายนพดล  ปราศราคี  หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานักงาน
จังหวัดลพบุรี เลาวาหัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดควรมีความสามารถในการวิเคราะห การใช
ขอมูล และรูจักการใชแผนที่เพื่อประโยชนในการวางแผน ซ่ึงขอมูลที่ใชในการจัดทําแผนฯ จะนํามาจากขอมูล
เชิงประจักษที่มีแหลงที่มาตางๆ  หรือขอมูลที่เกิดจากประสบการณซ่ึงเคยรับราชการในภูมิภาคนี้มาเปน
เวลานาน ทําใหรูขอมูล รูคน รูภูมิประเทศ รวมทั้งความสนใจใฝรูเฉพาะตัวในการศึกษาวิเคราะหขอมูลดาน
เศรษฐกิจ สถานการณแนวโนมและลูทางการตลาด  การศึกษาจากผูรู และการนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมา
ใชประโยชน ตลอดจนผูวาราชการจังหวัดสนับสนุนและใหโอกาส จึงไดนําหลักการดังกลาวไปใชในการ
วิเคราะหเพื่อแบงกลุมผลผลิตตามศักยภาพของพื้นที่ในแตละกลุมอําเภอไดอยางชัดเจน

ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดป 2552 ไดริเร่ิมนําโครงการสําคัญๆ ของอําเภอมา
วิเคราะห สังเคราะหกับขอมูลของจังหวัด ศักยภาพและโอกาสของพื้นที่เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน
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แผนพัฒนาจังหวัด ประจําป 2553 โดยมีสํานักงานจังหวัดเปนหนวยงานดําเนินการโดยใชช่ือ “โครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ” งบประมาณ 25 ลานบาท เพื่อช้ีใหเห็นความสําคัญของแผนพัฒนา
อําเภอ และทําใหอําเภอเกิดความรูสึกมีสวนรวม กระตุนใหเกิดการพัฒนาแผนพัฒนาอําเภอโดยรวม ทั้งนี้
ภายใตแนวคิดหลักดาน Area Approach มีการแบงพื้นที่พัฒนา (Zoning) ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
ดังนี้

- พื้นที่อําเภอเมืองฯ  ทาวุง พัฒนานิคม เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพดานการผลิต
อาหาร  บริการชุมชน  และการทองเที่ยว  ซ่ึงจากการวิเคราะหปญหาพบวามีปญหาเกี่ยวกับการเกษตรจึง
จัดตั้ง กลุมขาว  โดยเอาพื้นที่ทั้ง 3 อําเภอ  มารวมเปนกลุมขาวเพราะวามีระบบชลประทานที่ดี

- พื้นที่อําเภอพัฒนานิคม  ทาวุง  บานหมี่  และทาหลวง เนื่องจากมีเข่ือนปาสัก
ชลสิทธ์ิและเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพดานการประมง มีพื้นที่เล้ียงปลาจํานวนมาก และมีมูลคาผลผลิต แปรรูป
จากปลาสูง  จึงจัดตั้งเปน กลุมปลา

- พื้นที่อําเภอชัยบาดาล  ทาหลวง  โคกเจริญ ลําสนธิ  สภาพพื้นที่เปนที่ราบสูง
เหมาะสําหรับการปลูกพืชไร เชน ออย  มันสําปะหลัง  พืชเล้ียงสัตว  จึงตั้งเปน กลุมผลิตพืชอาหารสัตว
เนื่องจากจังหวัดลพบุรีเปนที่ตั้งของบริษัทเจริญโภคภัณฑและสหฟารม มีการเล้ียงไก  เปด กวา 3 ลานตัว
มีการเล้ียงโคนมสูงรองมาจากจังหวัดสระบุรีและนครราชสีมา  จึงเกิดแนวคิดวาจะทําอยางไรใหสามารถผลิต
อาหารสัตวเพื่อปอนใหแกเกษตรกรไดอยางเพียงพอ

นอกจากนี้จังหวัดลพบุรียังมีบริษัทผลิตแอททานอลตั้งอยูที่ อําเภอชัยบาดาล
ซ่ึงสามารถใชมันสําปะหลังในการผลิต  จึงไดวางแผนที่จะเพิ่มกําลังการผลิตใหไดรอยละ 200 สวนในพื้นที่
อําเภอลําสนธิประสบปญหาราษฎรบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อตัดหนอไม  ไดวิเคราะหหาแนวทางแกไขโดยสนับสนุน
งบประมาณในการปลูกตนไผ  งบประมาณ 1.5 ลานบาท เพื่อลดพื้นที่การบุกรุกปา

2) นายปญญา สระทองอุน
หัวหนาสํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร เลาวาการ
ทํางานดานการวางแผนพัฒนาจังหวัดที่ดีนั้น
นักวิเคราะหนโยบายและแผนตองมีความเขาใจ ทั้ง
แผนงาน แผนเงินและแผนคน ตองพัฒนาตัวเอง
อยางสม่ําเสมอ มองภาพในองครวมออก สามารถ
วิเคราะหไดวาปญหาตางๆ ในพื้นที่ สามารถแกไข
ไดโดยใชงบประมาณจากชองทางใด สวนใดใช
ชองทางจากงบ Function ของกระทรวง/กรม

สวนใดใชชองทางจากงบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด (ตองสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร) สวนใดควรเขา
ชองทางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การเขียนแผนงาน/โครงการตองสอดคลองกับยุทธศาสตร
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วัตถุประสงค  เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ และประโยชนที่ประชาชนจะไดรับตองมีความชัดเจน
ส่ิงเหลานี้เปนเร่ืองที่นักวิเคราะหนโยบายและแผนตองพัฒนาและมีการตอยอดอยางสม่ําเสมอ

3.6 การกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด
การกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด หมายถึงการสรางหลักเกณฑเพื่อให

หนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ  หรือใหฝายเลขานุการใชในการพิจารณากล่ันกรอง
แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  ซ่ึงหลักเกณฑเหลานี้เกิดจากกระบวนการคิดวิเคราะหรวมกันของ
ผูมีสวนไดสวนเสียของแผนพัฒนาจังหวัด แตอยางไรก็ตามหลักเกณฑดังกลาวจะตองมีความสอดคลองกับ
หลักเกณฑที่ ก.น.จ.กําหนด

3.6.1 วิธีการตางๆ ที่ควรนํามาใชในเทคนิคการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาแผนพัฒนา
จังหวัด

1) การกําหนดวาแผนพัฒนาจังหวัดตองใหความสําคัญกับแผนพัฒนาอําเภอและ
แผนชุมชน โดยใชขอมูลปญหาความตองการและโครงการจาก แผนชุมชน ประกอบการพิจารณาของกลุม
ภารกิจ/คณะทํางานประเด็นยุทธศาสตร  โดยโครงการที่มีขนาดเล็กจะมอบใหอําเภอดําเนินการสวน
แผนพัฒนาอําเภอ มีการกําหนดเกณฑไววาโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานสวน
ภูมิภาคในระดับอําเภอที่จะเสนอของบพัฒนาจังหวัด จะตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการระดับอําเภอ
มากอนจึงจะรับพิจารณา และจังหวัดจะกล่ันกรองโดยดูจากความตองการของแผนพัฒนาอําเภอวาถาเปน
โครงการที่สามารถใชงบปกติ (function) จะใหทองถิ่นจังหวัดพิจารณาใหการสนับสนุน ถาเปนโครงการที่เกิน
ขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (งบประมาณเกิน 1 ลานบาท) จึงพิจารณาใชงบพัฒนา
จังหวัด

นอกจากนี้ในบางจังหวัดจะเนนประสิทธิภาพของแผนพัฒนาอําเภอโดยกําหนด
เกณฑใหอําเภอสามารถเสนอโครงการไดอําเภอละ 1 ลานบาท ผานชองทางของที่ทําการปกครองจังหวัด

2) การใชเกณฑการจัดสรรงบประมาณโดยการกําหนดสัดสวนของงบประมาณ
มีการใชขอมูลสารสนเทศและหลักวิชาการมาสรางหลักเกณฑ เพื่อใชพิจารณาการกําหนดสัดสวนของ
งบประมาณในรูปแบบและวิธีการตางๆ ที่นาสนใจ ดังนี้

(1) การจัดสรรงบประมาณของกลุมจังหวัด แผนงาน/โครงการและงบประมาณ
ของกลุมจังหวัด จะตองแบงระดับใหมีความแตกตางชัดเจน แยกจากแผนงาน/โครงการและงบประมาณของ
จังหวัด ไมใชวิธีการหารแบงงบประมาณเทาๆ กัน ตามจํานวนจังหวัดในกลุมจังหวัด

(2) การจัดสรรงบประมาณของจังหวัด มีการนําประเด็นยุทธศาสตรมาจัดลําดับ
ตามน้ําหนักความสําคัญของแตละประเด็นยุทธศาสตร โดยพิจารณาจากปญหาความตองการของประชาชน
การวิเคราะหขอมูลที่ไดสํารวจรวบรวมไว  และรวมกันพิจารณาวาการที่จะขับเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตรให
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บรรลุวิสัยทัศน ควรใหความสําคัญ (จุดเนน) กับประเด็นยุทธศาสตรใดกอน-หลัง  ซ่ึงคณะทํางานแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรจะใชเปนเกณฑในการกล่ันกรองแผนงาน/โครงการใหอยูภายในกรอบวงเงินที่กําหนด
เชน กําหนดใหประเด็นยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอมรอยละ 40 ดานการเกษตรรอยละ 35 และ
ดานการทองเที่ยวรอยละ 25 เปนตน

(3) การกําหนดสัดสวนงบประมาณใหกับฝายการเมืองในพ้ืนที่ ในกรณีที่ฝาย
การเมืองตองการมีสวนรวมในการเสนอโครงการเพื่อแกปญหาของประชาชน จังหวัดอาจกําหนดเปนสัดสวน
งบประมาณไวใหตามความเหมาะสม  แตอยางไรก็ตามมีหลักเกณฑวาโครงการที่เสนอของบประมาณตาม
แผนพัฒนาจังหวัดจะตองสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรและตัวช้ีวัดของจังหวัด

3) การพิจารณากล่ันกรองแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ใชโครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัดระยะ 4 ป  ซ่ึงมีลักษณะชุดโครงการเปนหลัก และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
จะเปนโครงการยอยของชุดโครงการดังกลาว ในการกล่ันกรองโครงการบางจังหวัดมอบหมายใหคณะทํางาน
ตามประเด็นยุทธศาสตรดําเนินการ หรือมอบหมายใหกลุมภารกิจ 5 กลุม หรือมอบหมายใหสํานักงานจังหวัด
บูรณาการโครงการในภาพรวม หรือมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อกล่ันกรองโครงการในภาพรวม อีกคร้ัง
กอนนําเสนอ ก.บ.จ. พิจารณา ซ่ึงเปนไปตามความเหมาะสมและวิธีบริหารจัดการของแตละจังหวัด โดยมี
หลักเกณฑที่นาสนใจ ดังนี้

(1) พิจารณาความสอดคลองเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร โดยพิจารณาความ
เช่ือมโยงของโครงการในลักษณะ Package ตั้งแตตนน้ํา-กลางน้ํา-ปลายน้ํา เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับ
วิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร  แลวจัดกลุมโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร โดยนําโครงการยอย ๆ มา
จัดกลุม (grouping) รวมเปนโครงการใหญ บางจังหวัดอาจใชศาสตรและศิลปในการทํางานหรือประสบการณ
จากการที่อยูในพื้นที่เปนเวลานานทําใหรูศักยภาพของหนวยงานวาหนวยงานใดมีศักยภาพที่จะบริหารจัดการ
โครงการใหบรรลุผลสําเร็จมาเปนสวนประกอบในการคัดเลือกโครงการ

บางจังหวัดมีการจัดทํา Value Chain ในแตละประเด็นยุทธศาสตรซ่ึงจะทําให
เห็นความเช่ือมโยงของแตละโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร และมีหลักเกณฑวาการเสนอ
แผนงาน/โครงการ จะตองอยูในกรอบ Value Chain ของประเด็นยุทธศาสตร และเห็นประโยชนวาเพื่อให
บรรลุประเด็นยุทธศาสตรควรทุมงบประมาณลงไปในกิจกรรมใดกอน-หลัง

นอกจากนี้ในการพิจารณากล่ันกรองโครงการบางจังหวัดไดมอบกลุม
cluster 5 กลุม เปนตัวขับเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตร โดยมี cluster ดานบริหารจัดการทําหนาที่เปน
แกนกลางสนับสนุนขอมูลโดยประมวลปญหาความตองการจากแผนชุมชน แลวมาจัดลําดับความสําคัญสงให
แตละ cluster

(2) วิเคราะหจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดยอาจพิจารณาจาก (1) ปญหา
และความตองการที่แทจริงของประชาชน (2) ความพรอมของพื้นที่ดําเนินการ(มีความพรอมของที่ดิน/
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มีการศึกษา EIA) (3) มีความเปนไปไดทางดานเทคนิค และ (4) ความคุมคาของผลงานที่จะเกิดข้ึน ดังนั้น
จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการวิเคราะหโครงการ (project analysis) อยางจริงจัง

บางจังหวัดมีการตั้งคําถามเพื่อใชในการกล่ันกรองแผนงาน/โครงการ เชน
(1) ถาไมทําเกิดความเสียหายอยางไร (2) ซํ้าซอนกันหรือไม ถาซํ้าซอนจะแกไขอยางไร (3) มีความพรอมของ
โครงการหรือไม (4) มีการอบรมช้ีแจงทําความเขาใจกับกลุมเปาหมายหรือไม เปนตน

3.6.2 กรณีตัวอยางการดําเนินงานของเทคนิคการกําหนดหลักเกณฑการดําเนินงานใน
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

1) นายนพดล  ปราศราคี  หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดลพบุรี
เลาวาไดใหความสําคัญกับการเพิ่มศักยภาพของแผนพัฒนาอําเภอในฐานะที่ไดรับการแตงตั้งเปน
คณะกรรมการฯ ในแผนชุมชนซ่ึงมีสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก จากการที่ได
สุมเลือกดูแผนอําเภอที่ผานมาพบวามีแผนที่อยูในระดับที่นาพอใจมีนอย จึงมีแนวคิดที่วาถาแผนชุมชนซ่ึงเปน
แผนที่อยูระดับลางสุดและมาจากความตองการของประชาชนในพื้นที่มีประสิทธิภาพ จะทําใหแผนพัฒนา
อําเภอและแผนพัฒนาจังหวัดดีข้ึนตามลําดับ  จึงมีแนวคิดในการอบรมความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนข้ึน
ซ่ึงผลปรากฏวาแผนพัฒนาอําเภอ ประจําป 2552 มีคุณภาพดีกวาแผนพัฒนาอําเภอ ประจําป 2551
อยางชัดเจน จากเดิมที่มีแผนพัฒนาอําเภอที่ถูกตองเพียง 2 อําเภอ

ในสวนของกลไกการวางแผนอําเภอ มีการตั้งองคกรคณะกรรมการพัฒนาระดับ
อําเภอโดยใหอําเภอมีการแบงกลุมภารกิจเหมือนกันกับในระดับจังหวัด แผนอําเภอจะเปนแผนที่บูรณาการ
แผนชุมชนซ่ึงมีกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบ แผนพัฒนาหมูบานซ่ึงมีกรมการปกครองรับผิดชอบและ
แผนพัฒนาทองถิ่นมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบ โดยแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิน
ศักยภาพตองรวมอยูในแผนอําเภอเพื่อเพิ่มบทบาทของอําเภอ จึงกลาวไดวาแผนอําเภอจะประกอบดวย
หนวยงานสวนภูมิภาคและทองถิ่นในระดับอําเภอทั้งหมด

สําหรับในสวนของการจัดทําแผนพัฒนาอําเภอ  เพื่อใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ไดกําหนดเปนหลักเกณฑไว ดังนี้

1) การเสนอของบประมาณ  สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณได 2 สวน ไดแก
- งบประมาณของจังหวัดหรืองบกระทรวง/กรม (Function)
- แผนงาน/โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกินศักยภาพ เชน

งบประมาณเกิน 1 ลานบาทข้ึนไป  จะตองบรรจุไวในแผนพัฒนาอําเภอ
ทั้งนี้ ในแผนพัฒนาจังหวัดหากมีแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็จะ

ตรวจสอบวาบรรจุอยูในแผนพัฒนาอําเภอดวยหรือไม ถือเปนการเพิ่มศักยภาพและบทบาทใหกับแผนพัฒนา
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อําเภอ  ซ่ึงถือเปนหลักเกณฑที่จังหวัดกําหนดข้ึนเอง เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัด
และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ไมไดกําหนดไว

2) อําเภอสงแผนพัฒนาอําเภอมาจังหวัดซ่ึงรวมแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเขาไวดวยกัน จะสงแผนพัฒนาอําเภอใหกับกลุมภารกิจตามผลผลิต ไดแก กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ
ดานสังคมและคุณภาพชีวิต ดานส่ิงแวดลอม ดานความมั่นคง ซ่ึงแตละกลุมภารกิจจะมีรองผูวาราชการ
จังหวัดเปนประธาน และหนวยงานที่เกี่ยวของที่ไดรับมอบหมายเปนฝายเลขานุการ

3) กลุมผลผลิตจะเปดเวทีทํางานในรูปคณะทํางานกลุมภารกิจๆ ละประมาณ
20 คนและยกรางแผนพัฒนาจังหวัด บูรณาการแผนงาน/โครงการในกลุมภารกิจและระหวางกลุมภารกิจ
การประชุมในแตละกลุมภารกิจ จะตองใชขอมูลประกอบ เชน ดานการทองเที่ยว  เกษตรกรรม สําหรับการ
เขียนโครงการ/กิจกรรม จะมอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของระดมสมองโดยคํานึงถึงคุณภาพ การตรวจสอบ
โครงการ  มีการบูรณาการแตละกลุมภารกิจโดยใชแนวคิด ตนน้ํา - กลางน้ํา – ปลายน้ํา

3.7 การใชทีมทํางานในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด

 การใชทีมทํางานในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด หมายถึง การใชคณะกรรมการ/
คณะทํางานที่ไดรับการแตงตั้งข้ึนมาเพื่อเปนกลไกสําคัญในการกําหนดรูปแบบ วิธีการ และหลักเกณฑการ
เสนอโครงการ  และทําหนาทีพ่ิจารณากล่ันกรองโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด กอนนําเสนอคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด

3.7.1 วิธีการตาง ๆ ท่ีควรนํามาใชในเทคนิคการใชทีมทํางานในการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาจังหวัด

การใชทีมทํางานในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด จังหวัดสวนใหญจะมีรูปแบบ
การจัดตั้งทีมทํางานในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรจังหวัด ไดแก คณะทํางานตามประเด็นยุทธศาสตรหรือ
คณะกรรมการตามกลุมภารกิจ 5 กลุม โดยใหประเด็นยุทธศาสตรอยูภายใตกลุมภารกิจเหลานั้น  หรือบาง
จังหวัดจะมีคณะทํางานกล่ันกรองแผนพัฒนาจังหวัดในภาพรวมอีกช้ันหนึ่งกอน (อาจมีรองผูวาราชการจังหวัด
เปนประธาน/สํานักงานจังหวัดเปนเลขานุการฯ) ที่จะเสนอรางแผนพัฒนาจังหวัดเขาสูเวทีการพิจารณาของ
ก.บ.จ. คณะกรรมการ/คณะทํางานเหลานี้จะทําหนาที่ในการกําหนดเกณฑการพิจารณา กําหนดสัดสวน
งบประมาณ  และทําหนาที่กล่ันกรองแผนงาน/โครงการและงบประมาณ รวมทั้งในบางจังหวัดอาจทําหนาที่ใน
การติดตามความกาวหนาของแผนงาน/โครงการ และเปนตัวแทนในการช้ีแจงในที่ประชุมที่เกี่ยวของ ในสวน
ของรูปแบบวิธีการทํางานของคณะทํางานขับเคล่ือนยุทธศาสตรแตละจังหวัดมีวิธีการที่นาสนใจ  ดังนี้

1) คณะทํางานตามประเด็นยุทธศาสตรทําบทบาททบทวน ปรับปรุงประเด็น
ยุทธศาสตรและกลยุทธ โดยหลังจากที่จังหวัดไดจัดใหมีการทบทวนวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร
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โดยวิเคราะห GPP ประกอบกับศักยภาพของจังหวัดแลวจะมอบหมายใหคณะทํางานตามประเด็นยุทธศาสตร
แตละคณะไปทบทวน ปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธแตละดาน และยกรางนําเสนอที่ประชุม
ประชาคมผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวนในจังหวัดเพื่อรวมกันพิจารณารางประเด็นยุทธศาสตร โดยมี
กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเปนฝายเลขานุการในภาพรวม ทําหนาที่เรียบเรียง ประสานกลยุทธและ
ประเด็นยุทธศาสตรใหสอดคลองกัน

2) คณะทํางานประเด็นยุทธศาสตรทําบทบาทพิจารณากล่ันกรอง Project Idea โดย
เร่ิมจากการมอบใหสวนราชการที่เกี่ยวของจัดทํา Project Idea เพื่อสงใหคณะทํางานประเด็นยุทธศาสตร
พิจารณากล่ันกรอง คัดเลือกใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรและนําไปจัดประชุมประชาคมเพื่อ รับฟง
ความเห็นในแตละอําเภอจนครบทุกอําเภอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผนพัฒนาจังหวัดและสนองตอบตอ
ปญหาความตองการในพื้นที่ไดอยางแทจริง

3) คณะกรรมการกลุมภารกิจทําบทบาทวางหลักเกณฑการกล่ันกรองแผนงาน/
โครงการ โดยมอบหมายใหกลุมภารกิจ 5 กลุมวางหลักเกณฑการกล่ันกรองแผนงาน/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด  และบางจังหวัดมอบหมายกลุมภารกิจดานบริหารจัดการทําหนาที่สนับสนุนขอมูลการ
จัดทําแผนฯใหแกกลุมภารกิจอ่ืน  หลังจากนั้นจึงนําเขาหารือในเวทีภาพรวมทั้ง 5 กลุม เพื่อระดมสมองและ
หาขอสรุปกอนที่จะนําเสนอ ก.บ.จ. พิจารณา  สําหรับการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ มอบหมายใหเจาภาพแตละ sector ในการตรวจติดตามในพื้นที่

4) คณะทํางานประเด็นยุทธศาสตรทําบทบาทบูรณาการโครงการภายในกรอบ
Value Chain โดยบางจังหวัดไดจัดทํากรอบ Value Chain ของประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด และมอบหมาย
ใหคณะทํางานประเด็นยุทธศาสตรบูรณาการโครงการภายในกรอบ Value Chain ของประเด็นยุทธศาสตร
เพื่อลดความซํ้าซอนของแผนงาน/โครงการ และเพื่อใหเกิดความเช่ือมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร
สวนการพิจารณางบประมาณจะตองเปนไปตามกรอบวงเงินที่กําหนดของแตละประเด็นยุทธศาสตร หลังจากนั้น
ในบางจังหวัดมีการนําเขาที่ประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรอง ซ่ึงมีรองผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน

3.7.2 กรณีตัวอยางการดําเนินงานของเทคนิคการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด

1) นายมาโนช พลอยแกว หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดระยอง เลาถึงกระบวนการคิดโครงการโดยคณะทํางานตามประเด็นยุทธศาสตร  เร่ิมจาก
การที่ไดทบทวนยุทธศาสตรโดยผานกระบวนการประชาคมจนไดวิสัยทัศน  ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
ออกมาแลว  จึงดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานตามประเด็นยุทธศาสตร  คณะทํางานฯ จะมอบใหสวนราชการ
คิด Project Ideas และนําเขาสูที่ประชุมคณะทํางานตามประเด็นยุทธศาสตรเพื่อพิจารณากล่ันกรองวา
โครงการเหลานั้นสอดรับกับประเด็นยุทธศาสตรหรือไม  หลังจากนั้นจึงนําไปรับฟงความคิดเห็นจาก
Steakholder ในแตละอําเภอจนครบทุกอําเภอ  เพื่อเปนการรับฟงความคิดเห็นจากระดับพื้นที่แลวจะนํา
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กลับมาสูคณะทํางานตามประเด็นยุทธศาสตร  และนําโครงการมาใสใน Value Chain ของประเด็น
ยุทธศาสตร  เพื่อดูความเช่ือมโยงของโครงการกับประเด็นยุทธศาสตร  หลังจากนั้นจึงจัดทํา Strategy Map
และ KPI ของแตละโครงการ

2) นายมนตรี  ธนวิวัฒน
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดจันทบุรี เลาถึงการการทํางานตาม
แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี เร่ิมจากการ
แตงตั้งคณะทํางานทบทวนวิสัยทัศนและ
ทบทวนแผนยุ ท ธศ าสตร ก า รพัฒน า
จังหวัดดวยวิธีระดมสมอง โดยมีขอมูลที่
เตรียมไวเปนเคร่ืองชวย ซ่ึงประมวลมาจาก
(1 ) รายการขอมูลที่  สศช . ใชในแผน

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (โดยเฉพาะขอมูลในคราวที่ สศช. จัดทําไว เมื่อคร้ังที่ นายกรัฐมนตรี
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มา “ทัวรนกขมิ้น”) (2) แนวทางพัฒนาในคําแถลงนโยบายของรัฐบาลและแผนบริหาร
ราชการแผนดิน (3) คํารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด (4) ขอมูล กชช.2 ค และ จปฐ.

คณะทํางานตามประเด็นยุทธศาสตรจะใชขอมูลดังกลาวประกอบการพิจารณา
วิเคราะหแผนงาน/โครงการ  จากเดิมที่เปนโครงการยอยๆ จํานวนมากไมมีลักษณะเปนประเด็นยุทธศาสตร
นํามาจัดกลุม (grouping) โครงการทั้งหมดตามประเด็นยุทธศาสตร ดวยแนวคิด strategy map และ
value chain และยกรางเสนอ ก.บ.จ. เพื่อพิจารณาตามข้ันตอนตอไป

3.8 การใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัด

การใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัด หมายถึง  การนําขอมูลมาใชใน
การวิเคราะหตามกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด เชน การวิเคราะหปญหาความตองการของพื้นที่
การวางตําแหนงการพัฒนา  การเสนอแผนงาน/โครงการ  การติดตามประเมินผลโครงการ

3.8.1 วิธีการตาง ๆ ท่ีควรนํามาใชในเทคนิคการใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผน
พัฒนาจังหวัด

1) การกําหนดประเภทและลักษณะการจัดเก็บขอมูล การบริหารจัดการขอมูลเพื่อใช ใน
การวางแผนพัฒนาจังหวัด ดังนี้

(1) ขอมูลเชิงปริมาณ มีการจัดเก็บขอมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจจากธนาคารแหง
ประเทศไทย/รายการขอมูลที่ สศช. ใชในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฯลฯ โดยมีการจัดเก็บ
ยอนหลัง 3 ป และจะนําตัวเลขเหลานี้ไปแสดงประกอบในการวิเคราะห SWOT ของจังหวัด



41

(2) ขอมูลเชิงคุณภาพ มีการใชขอมูลผลวิเคราะห (Secondary Data) ในการวาง
ตําแหนงการพัฒนาของจังหวัด (Positioning) การนํามาใชตอยอดจากผลการวิจัยที่หนวยงาน/
สถาบันการศึกษาจัดทําข้ึนเพื่อศึกษาทิศทางแนวโนม

(3) การจัดทําฐานขอมูล (Data Base) แบงเปนดานหลักๆ เชน ดานเศรษฐกิจ
สังคม และส่ิงแวดลอม และมอบหมายภารกิจใหหนวยงานที่เกี่ยวของเปนเจาภาพ เชน ดานเศรษฐกิจ
การลงทุนมอบหมายใหพาณิชยจังหวัดเปนเจาภาพ เปนตน

(4) นําขอมูลปญหา/ความตองการจากแผนชุมชน  ขอมูลปญหาความตองการของ
อําเภอซ่ึงบางจังหวัดไดมอบหมายใหอําเภอจัดลําดับความสําคัญของปญหาความตองการของประชาชนไว
ขอมูลการรองเรียนจากศูนยดํารงธรรมจังหวัด ขอมูลจากผลการระดมสมอง  และขอมูลจากผูเช่ียวชาญมา
ใชในการวางแผนพัฒนาจังหวัด การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ เชน วัตถุประสงค
ของการใชขอมูล การจัดโครงสรางขอมูลที่เหมาะสม การออกแบบเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล วิธีการจัดเก็บ
ขอมูลในหลายรูปแบบ และการวิเคราะหขอมูล ทิศทาง แนวโนม เปรียบเทียบกับจังหวัดใกลเคียง

(5) ใหความสําคัญกับการสํารวจขอมูลปญหาความตองการของทองถิ่น ทุกระยะ
6 เดือน/คร้ัง  โดยสํานักงานจังหวัดในฐานะฝายเลขานุการจะออกแบบสํารวจสงใหอําเภอ และอําเภอสงแบบ
สํารวจตอใหกํานัน/ผูใหญบาน/กม. เพื่อสํารวจปญหาแลวนํามาจําแนกออกเปนดาน ๆ  ซ่ึงอาจนําขอมูลจาก
แผนชุมชนมาประกอบการดําเนินการ

2) การกําหนดชองทางการนําเขาขอมูล มีการกําหนดชองทางการนําเขาขอมูลเพื่อใช
ประโยชนในการคนหาปญหาและเพื่อใชในการวางแผนพัฒนาจังหวัด 2 ชองทาง ไดแก

ชองทางที่ 1 ใหสวนราชการที่มีหนวยงานระดับอําเภอสํารวจขอมูลความตองการ
ของประชาชน โดยมีหนวยงานหลัก เชน สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ  สํานักงานเกษตรอําเภอ  เปนตน

ชองทางที่ 2 ใหอําเภอสํารวจปญหาความตองการของประชาชน เพื่อนํามา
บูรณาการเปนขอมูลระดับจังหวัด  ซ่ึงขอมูลดังกลาวเปนปญหาความตองการของประชาชนทั้งจังหวัด

เมื่อไดปญหาทั้งหมดแลวสํานักงานจังหวัดจะทําหนาที่นําขอมูลมาประมวลเปน
ปญหาในภาพรวมของจังหวัด โดยจัดเรียงปญหาความตองการ จําแนกเปนรายอําเภอ แลวนํามาใชในการ
วิเคราะห SWOT เพื่อกําหนดตําแหนงการพัฒนาของจังหวัด

3) การนําระบบขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) มาใชในการวางแผนพัฒนา
จังหวัดและการบริหารการตัดสินใจ จังหวัดสุพรรณบุรีโดยนายสมศักย  ภูรีศรีศักดิ์ ผูวาราชการจังหวัดได
ริเร่ิมการนําระบบขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) มาใชในการบริหารการตัดสินใจของผูบริหารใน
จังหวัด ซ่ึงเนนการจัดทําคลังขอมูล (Data  Base) โดยเร่ิมตนจากการจางที่ปรึกษาฯ  ซ่ึงผูวาราชการจังหวัด
และทีม GIS จังหวัด จะเปนผูใหแนวคิดและออกแบบ Data Structure เพื่อใหที่ปรึกษาจัดทําโปรแกรม
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เพื่อวางระบบใหสอดคลองกับความตองการใช ซ่ึงจะเนนการทํา Data Base และมอบหมายใหทุกสวน
ราชการจัดทําฐานขอมูลของหนวยงานเพื่อเช่ือมตอกับศูนยขอมูล GIS จังหวัด

ในขณะเดียวกันหนวยงานจะตองมีหนาที่ Up Date ขอมูลของหนวยงานตาม
ระยะเวลาที่กําหนดอยางสม่ําเสมอ  เพื่อใหขอมูลเปน real time  ซ่ึงไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจึงทําให
สวนราชการมีความรู  ความเขาใจ  เกิดการยอมรับและสามารถใชประโยชนในกรณีตาง ๆ เชน กรณีการ
ขอรับคาชดเชยในคราวเกิดน้ําทวมใหญที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อป พ .ศ.2549 ก็จะมีขอมูลประกอบการ
พิจารณาที่ชัดเจนวามีพื้นที่ถูกน้ําทวมกี่ไร  บานเรือนไดรับความเสียหายกี่หลังคาเรือน พืชชนิดใดไดรับความ
เสียหายในพื้นที่เทาใด  ทําใหการแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรเปนไปดวยความรวดเร็ว

3.8.3 กรณีตัวอยางการดําเนินงานของเทคนิคการใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผน
พัฒนาจังหวัด

1) นางสุมิตรา  ศรีสมบัติ  รองผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เลาวาการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดในปจจุบันขาดการบูรณาการแผนที่ชัดเจน  การบริหารงบประมาณมีลักษณะเปน
เบี้ยหัวแตก ดังนั้น หากมีการนํางบประมาณทั้งจังหวัดมารวมกัน ไดแก งบผูวาราชการจังหวัด  งบกระทรวง/
กรม งบทองถิ่นจะไดงบประมาณกอนใหญ  และควรนําโครงการทั้งหมดในจังหวัดมารวมบรรจุไวใน
แผนพัฒนาจังหวัด ตัวอยางเชน จากการวิเคราะหเพื่อกําหนดตําแหนงการพัฒนาของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร  การทองเที่ยว  และอุตสาหกรรม
สําหรับจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นประเด็นยุทธศาสตรดานอุตสาหกรรมแทบจะตัดออกไปได  เนื่องจากตัวตนที่
แทจริงของจังหวัดจะเนนประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตรและการทองเที่ยวเปนสวนใหญ

ในสวนนี้มีความเห็นวาหนวยงานตาง ๆ ควรใหความสําคัญกับเร่ืองขอมูล
Data base เพื่อเปนตนทุนในการวิเคราะหปญหา แตที่ผานมาสวนใหญจะมีเพียงการวิเคราะห SWOT ใน
ภาพรวม ยังขาดการวิเคราะหจําเพาะ จึงควรมีการวิเคราะห SWOT เฉพาะเร่ือง เชน SWOT ดานการเกษตร
SWOT ดานการทองเที่ยว เพื่อนําไปสูการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร และประเด็น
ยุทธศาสตรดานการทองเที่ยวตามลําดับ เมื่อมองภาพประเด็นยุทธศาสตรชัดจะสามารถหาเจาภาพรับผิดชอบ
ในการขับเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตร ดังนั้น ปญหาความตองการที่ไดจากการทําประชาคมก็จะเขาไดถูก
ชองทางในแตละประเด็นยุทธศาสตร

ในที่นี้ขอยกตัวอยางปญหาดานการเกษตร ไดเคยมอบหมายใหการสํารวจปญหา
ความตองการดานการเกษตรปรากฏวาส่ิงที่ตองการมากที่สุด คือ แหลงน้ํา  ก็จะตองมาดูวาจังหวัดตองการใช
น้ําในปริมาณเทาใด  ขณะนี้จังหวัดมีปริมาณน้ําอยูเทาไร ยังขาดอีกปริมาณเทาไร  แลวเอาหนวยงานที่
เกี่ยวของมาวางแผนรวมกันวาถาจะแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําใหหมดไปจะตองดําเนินการในระยะเวลากี่ป
จึงจะแกปญหาไดจบ ใชงบประมาณสวนไหน จํานวนเทาไร เชน งบ Function งบผูวาราชการจังหวัด
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งบทองถิ่น หลังจากนั้นมาวางแผนตอวาจะปลูกพืชชนิดใด ขาว พืชอ่ืนๆ ปริมาณเทาใด ใชน้ํามากน้ํานอย
แคไหน มีอนาคตทางการตลาดหรือไม หนวยงานตางๆ ตองเขามาบูรณาการรวมกัน พัฒนาที่ดินเขามาดูเร่ือง
การฟนฟูที่ดินที่เส่ือมโทรม เกษตรจังหวัดสนับสนุนเร่ืองวิชาการ ชลประทานดูแลเร่ืองแหลงน้ํา พาณิชย
จังหวัด การคาภายในจังหวัดเขามาดูแลดานการตลาด ทองเที่ยวก็เขามารวมกันสงเสริมการทองเที่ยว

สรุปไดวาจะตองดู Data base ของปญหาความตองการที่แทจริงแลววิเคราะห
เจาะลึกในแตละเร่ืองแลวแปลงมาเปนประเด็นยุทธศาสตร ดูวาใครควรเปนเจาภาพ จะตองใชงบประมาณ
เทาใด แหลงใด ใชระยะเวลาแกปญหาเทาไรจึงจะแลวเสร็จ แลวทุกหนวยงานตองเดินตามแผนที่คิดรวมกัน
ซ่ึงอาจทําเปน ลักษณะนํารองแลวทุมงบประมาณลงไปใหเห็นผลอยางชัดเจน

2) น.ส.เบญจวรรณ  พาละหาญ หัวหนาสํานักงานจังหวัดสิงหบุรี เลาวาเมื่อคร้ังที่
ดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัดชัยภูมิ  ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ (นายถาวร พรหมมีชัย) ใหหลักวา
การทํางานจะสําเร็จไดตองมีการรับรูขอมูลและขาวสารที่เปนจริงและถูกตอง  และจะทําใหการแกไขปญหา /
ความตองการของพื้นที่ตรงตามความตองการของประชาชนและบังเกิดผลสัมฤทธ์ิ  จึงไดจัดทําโครงการ
“ชัยภูมิโฮมแลง  แปงบานแปงเมือง”  โดยจัดเวทีประชาคมรับฟงปญหาและความตองการของประชาชนใน
พื้นที่ 16 อําเภอ 17 พื้นที่ เพื่อทบทวนทิศทางการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิระยะ 4 ป (พ.ศ. 2551-2554) และ
แผนปฏิบัติการประจําป

ในเวทีชัยภูมิโฮมแลง  แปงบานแปงเมืองจะเปดโอกาสใหพี่นองประชาชนได
สะทอนปญหาและความตองการไดอยางเต็มที่  และมีทีมงานประมวลภาพรวมของปญหา  และนํามาวิเคราะห
สังเคราะหเพื่อกําหนดเปนปญหาความตองการของจังหวัดจํานวน 8 กลุมปญหา  ไดแก  ปญหาและความ
ตองการดาน แหลงน้ํา  โครงสรางพื้นฐาน ดานสังคม  ดานเศรษฐกิจ  ดานเกษตรกรรม  ดานส่ิงแวดลอม
ดานที่ดินและการถือครองที่ดินและดานการทองเที่ยวจําแนกเปนรายอําเภอ  ในแตละอําเภอมีปญหาหลักใน
ดานใดและควรมีการแกไขดวยงาน/โครงการที่สําคัญอยางไร  เชน  อําเภอเทพสถิต  มีปญหาและความ
ตองการดานเสนทางคมนาคม (ถนน) จึงไดกําหนดแผนงาน/โครงการที่สําคัญ ไดแก การตัดถนน จํานวน
4 สาย และระบุ พื้นที่ของถนนสายที่ 1-4 วาตั้งอยูในพื้นที่ใด เปนตน

3 ) นายบุญ เ ลิศ   พรหมจิ ร โชติ3

หัวหนาสํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี และนางสาว  เอื้อมเดือน
อุทัยกุล หัวหนาฝายอํานวยการ รับผิดชอบงานระบบ GIS
จังหวัด เลาถึงการใชประโยชนจากระบบขอมูลสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (GIS) เร่ิมจากการที่ผูบริหาร คือ นายสมศักย ภูรี
ศรีศักดิ์ ใหความสําคัญและเปนแกนหลักในการขับเคล่ือนการ

3 ปจจุบันดํารงตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
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นําระบบขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) มาใชในการบริหารการตัดสินใจของจังหวัดโดยจะเนนให
ความสําคัญกับการจัดทําคลังขอมูล (Data Base) เปนลําดับแรก สวนเคร่ืองมือและการวางระบบคอยตามมา
ภายหลัง เพื่อนําขอมูลดังกลาวไปใชในการวิเคราะหการตัดสินใจของผูบริหาร ดังนี้

(1) การออกแบบระบบ เร่ิมตนจากการจางที่ปรึกษาฯ  โดยผูวาราชการจังหวัด
และทีม GIS จังหวัดจะเปนผูใหแนวคิดและออกแบบ Data Structure เพื่อใหที่ปรึกษาจัดทําโปรแกรมให
สอดคลองกับความตองการใช โดยจะเนนการจัดทํา Data Base และใหทุกสวนราชการจัดทําฐานขอมูลของ
หนวยงานเพื่อเช่ือมตอกับศูนยขอมูล GIS จังหวัด ในขณะเดียวกันหนวยงานจะตอง Up Date ขอมูลของ
หนวยงานตามระยะเวลาที่กําหนด ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องตั้งแต ป พ.ศ.
2548 เปนตนมา จึงทําใหสวนราชการมีความรู ความเขาใจ เกิดการยอมรับและเห็นประโยชน

(2) การจัดเก็บขอมูล  ไดขอความรวมมืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ซ่ึงถือ
เปนหนวยงานดานพระคุณและมีเครือขายครอบคลุมทุกหมูบานดําเนินการจัดเก็บขอมูล โดยผูวาราชการ
จังหวัดไดตั้งงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานดังกลาว อสม. เหลานี้จะออกเยี่ยมหมูบาน 2 คร้ัง/เดือนเพื่อ
ออกสํารวจตามแบบสอบถามของตนเองอยูแลว โดยเพิ่มขอมูลที่จังหวัดตองการใหจัดเก็บไวในคราวเดียวกัน
ซ่ึงจะมีการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับครัวเรือน  เชน หัวหนาครอบครัวเปนใคร ครอบครัวมีพี่นองกี่คน และ
รายละเอียดอ่ืนที่จําเปน  มีการถายรูปสภาพบาน  สมาชิกในครัวเรือน  แลวนําขอมูลมาเช่ือมกับเลขบัตร
ประจําตัวประชาชนของกรมการปกครอง  ทะเบียนบาน  แปลงโฉนดที่ดิน  แหลงน้ํา และอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยัง
มีการจางถายภาพทางอากาศ และนําภาพถายทางอากาศจากสภาวิจัยแหงชาติมารวบรวมเขาไวในระบบ
รวมทั้งนําขอมูลจากทุกหนวยงานในรูปของ Digital File มาจัดทําฐานขอมูลรวมไวที่ศูนยขอมูล GIS จังหวัด
เพื่อใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร ตัวอยางเชน การเกิดกรณีพิพาทเร่ืองที่ดินสามารถตรวจสอบการ
ครอบครองสิทธิไดจากภาพถายที่แสดงออกมา หรือกรณีการขอรับคาชดเชยในคราวเกิดน้ําทวมใหญที่จังหวัด
สุพรรณบุรีเมื่อป พ.ศ.2549 ก็จะมีขอมูลที่ชัดเจนวามีพื้นที่ถูกน้ําทวมกี่ไร บานเรือนไดรับความเสียหาย
กี่หลังคาเรือน พืชชนิดใดไดรับความเสียหายในพื้นที่เทาใด และกรณีการแกไขปญหาไขหวัดนก เปนตน

(3) ผูวาราชการจังหวัดใชเทคนิคการหารือกับหัวหนาสวนราชการอยางไมเปน
ทางการเกี่ยวกับปญหา ขอขัดของในการทํางาน ในชวงสภากาแฟตอนเชา (Morning brief) และนําประเด็น
ดังกลาวมาหาแนวทางการปรับปรุงรวมกัน โดยใชรูปแบบการบริหารขอมูล GIS เขามาชวย และไดมีการวาง
ระบบรวมทั้งพัฒนาระบบ GIS โดยการสรางความรู ความเขาใจของบุคลากรอยางตอเนื่อง

(4) เตรียมหนวยงานที่สามารถรับชวงงานตอได  ไดแก  องคการบริหารสวน
จังหวัด ซ่ึงไมมีปญหาการโยกยายเปล่ียนแปลงบุคลากรเพราะสวนใหญเปนบุคลากรในพื้นที่ทําใหเกิดความ
ตอเนื่องในการทํางาน

4) นายมาโนช  พลอยแกว หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานักงาน
จังหวัดระยอง เลาถึงการจัดเก็บขอมูลของจังหวัดระยองโดยใชวิธีการ ดังนี้
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(1) การสํารวจปญหาความตองการของทองถิ่น  โดยจังหวัดจะออกแบบสํารวจให
อําเภอดําเนินการสํารวจขอมูลความตองการ ซ่ึงจะกําหนดขอมูลปญหาเปนดานๆ  หลังจากนั้นใหอําเภอสงไป
ใหกํานัน ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบานดําเนินการสํารวจเปนทอดๆ ตอไป

(2) ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอปญหา โดยไดจัดทําโครงการผูวาราชการ
จังหวัดพบผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการจัดประชุมในรูปแบบไมเปนทางการ เปดโอกาสให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอความตองการและแผนงาน/โครงการไดอยางเต็มที่ หลังจากนั้นสํานักงาน
จังหวัดจะเอาขอมูลทั้งหมดมาประมวลจัดกลุมประเภทปญหาเปนดานๆ จําแนกเปนรายอําเภอ แลวให
หนวยงานที่มีสวนไดสวนเสียพิจารณา กอนสงใหคณะทํางานแตละประเด็นยุทธศาสตร ใชประกอบการ
ดําเนินการตอไป

5) นางสาวรักษิณา  สาตยชาพงษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดลพบุรี ไดเลาถึงวิธีการจัดเก็บ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพื่อใชประโยชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด ควรคํานึงถึงปจจัยตางๆ ดังนี้

(1) การเก็บขอมูลใหพิจารณาจากวัตถุประสงคของการใช เปนตัวตั้ง เชน
เก็บขอมูลเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/ ภารกิจ

(2) การจัดโครงสรางขอมูลโดยแบงเปน
-  ประเภท/ชนิดของสัตว
-  ภารกิจ เชน การปองกัน มาตรฐานฟารม  การถายทอดความรู
-  การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานที่ผานมา

(3) การออกแบบเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล ใชวิธีผสมผสานระหวางเคร่ืองมือที่
หนวยงานสวนกลางออกแบบ และเคร่ืองมือที่สรางข้ึนเอง

(4) วิธีจัดเก็บขอมูลใชหลายรูปแบบ ไดแก มอบใหเจาหนาที่ปศุสัตวอําเภอเก็บ
ขอมูลเชิงพื้นที่และรายงานขอมูลทุกเดือน/ขอความรวมมือผูเล้ียงสัตวกรอกขอมูล/ประสานขอขอมูลจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  เชน ขอมูลการฆาสัตวจากเทศบาลฯ  เปนตน

(5) วิเคราะหขอมูล ทิศทาง แนวโนม เปรียบเทียบกับจังหวัดใกลเคียง

3.9 การใชประโยชนจากเครือขายการพัฒนาจังหวัด
การใชประโยชนจากเครือขายการพัฒนาจังหวัด หมายถึง การประสานงานเพื่อสราง

เครือขายการทํางานดานการวางแผนกลยุทธการพัฒนาจังหวัดในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการประสานงานกับ
กลุมเปาหมาย (สวนราชการ/ภาคเอกชน/ประชาชน) อยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ  เพื่อดําเนินภารกิจ
ตามที่ตองการซ่ึงกอใหเกิดประโยชนตอการวางแผนพัฒนาจังหวัด
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3.9.1 วิธีการตาง ๆ  ท่ีควรนํามาใชในเทคนิคการใชประโยชนจากเครือขายการพัฒนาจังหวัด
1) การนําเครือขายอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มาใชประโยชนในการจัดเก็บ

ขอมูล กรณีจังหวัดสุพรรณบุรีไดริเร่ิมนําระบบขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) มาใชในการบริหารการ
ตัดสินใจเพื่อพัฒนาจังหวัดของผูบริหาร  โดยใหความสําคัญอยางมากกับขอมูลที่เปนปจจุบันตามที่ไดกลาว
แลวในเทคนิคการใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัด  สําหรับการจัดเก็บขอมูลสามารถใช
ประโยชนจากเครือขายอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ซ่ึงมีบุคลากรอยูในพื้นที่ครอบคลุมทุกหมูบาน
โดย อสม.เหลานี้จะออกสํารวจตามแบบสอบถามของตนเองรวมทั้งแบบสํารวจขอมูลที่จังหวัดตองการใหจัดเก็บ
เพิ่มเติมไปพรอม ๆ กับการออกไปเยี่ยมประชาชน 2 คร้ัง/สัปดาห  จึงทําใหไดขอมูลที่ครบถวนและเปนปจจุบัน
อยูเสมอ ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดไดตั้งงบประมาณสนับสนุนการจัดเก็บขอมูลดังกลาว มีการพัฒนาความรู
มีกิจกรรมดําเนินการรวมกันอยางตอเนื่อง รวมทั้งการใหเกียรติ  ใหรางวัลและส่ิงจูงใจอยูเสมอ

2) การสรางเครือขายระหวางสวนราชการ โดยใชการประสานงานระหวางสวนราชการ
แบบไมเปนทางการ (Informal) กอนท่ีจะส่ังการเปนหนังสือราชการ โดยเฉพาะงานดานแผนพัฒนาจังหวัดหรือ เร่ือง
สําคัญเรงดวนอื่น ๆ ท่ีตองการความรวดเร็วหรือมีระยะเวลาในการทํางานจํากัด สํานักงานจังหวัดควรประสานงาน
ภายในกอน โดยยึดหลัก “The More Communication The More Understanding” รวมท้ังใชโอกาสใน
สภากาแฟยามเชาในการสรางเครือขายความเขาใจและแลกเปล่ียนขอมูลการแกไขปญหา และบูรณาการการทํางาน
รวมกัน

3.9.2 กรณีตัวอยางการดําเนินงานของเทคนิคการใชประโยชนจากเครือขายการ
พัฒนาจังหวัด

1) นางศิริพร ปญญาพฤทธิพงศ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร  สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด นครราชสีมา เลาวาแผนยุทธศาสตรของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาไดใช
เทคนิค SWOT โดยการวิเคราะหภายในใชโมเดล PMQ สวนการวิเคราะหภายนอกใชโมเดล PEST + HEP
(Health, Environment, Population) เชน โครงสรางประชากรมีคนชราเพิ่ม และการเคล่ือนยายประชากร
โดยการทําแผนยุทธศาสตรจะใชขอมูล จปฐ. ไมมากนัก แตจะสรางระบบเก็บและประมวลผลขอมูลข้ึนเองคือ
ระบบ SCIS มีขอมูลของประชากรแตละคนทั้งจังหวัดในรูปแบบ service baseและ community base ซ่ึง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (สถานีอนามัยที่สงแพทยจากโรงพยาบาลจังหวัดหรือแพทยที่เกษียณอายุ
ราชการไปตรวจหรือเปนสถานที่ไปรับยาหรือเปนสถานที่พักฟน) และสถานีอนามัยจะเปนผูเก็บขอมูลโดย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะอบรมคนไปจัดเก็บขอมูลในระบบนี้ เปนทอด ๆ จากจังหวัด

บุคลากรสนับสนุนที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัฒนาข้ึนมี อสม.(สสจ.ไปช้ีแจง
ทําความเขาใจ แลวใหคนในหมูบานเลือก (สังคมมติ) โดย 1 คน รับผิดชอบดูแล 1 คุม (8-10 ครัวเรือน)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะอบรมใหความรู พาไปศึกษาดูงาน ใหการยกยอง จัดคาตอบแทนให
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600/เดือน มีสวัสดิการการจายคาหองโรงพยาบาลในราคาพิเศษ  สงเสริมกิจกรรมตาง ๆ  เชน การประกวด
อสม. ดีเดนสาขาแมและเด็ก/สาขาโรคติดตอ/สาขาจิตเวช มีโควตาสําหรับบุตรของ อสม.ที่สอบเขาเรียนเปน
พยาบาล เปนตน  ขณะนี้จังหวัดนครราชสีมามี อสม. จํานวน 56,000 คน และมีความเขมแข็งมาก

นอกจากนี้มีการจัดตั้งเครือขายการทํางานในรูปของคณะกรรมการกองทุนสุขภาพ
ตําบล มีหนาที่ขับเคล่ือนงานพัฒนาสุขภาพในพื้นที่โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนประธาน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนเลขา  เจาหนาที่สถานีอนามัยรวมเปนกรรมการ  และมีระเบียบกําหนด
สัดสวนรอยละที่องคการบริหารสวนตําบลจะตองจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนสุขภาพตําบลที่จัดทําข้ึน
รวมกันโดยองคการบริหารสวนตําบลและประชาชน  ในแผนสุขภาพตําบลนี้จะมีตัวช้ีวัด ทั้งที่ฝายราชการตอง
รับผิดชอบและฝายประชาชนตองรับผิดชอบ (ในพื้นที่ตําบลจะมีหลายแผน เชน แผนชุมชน แผนสถานี
อนามัย  แผนองคการบริหารสวนตําบล  แผนสุขภาพตําบล) และแตละสถานีอนามัย จะมี อสม. และภาคี
เครือขายที่จะสนับสนุนการทํางาน ไมนอยกวา 10 คน

3.10 การกําหนดขอบเขตการมีสวนรวมในแผนพัฒนาจังหวัดของฝายการเมือง
การกําหนดขอบเขตการมีสวนรวมในแผนพัฒนาจังหวัดของฝายการเมือง หมายถึง

การที่ฝายการเมือง ไดแก สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการของสภา
ผูแทนราษฎร อ่ืน ๆ ไดพยายามเขามาเกี่ยวของใน ข้ันตอนตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
โดยเฉพาะการขอเขามามีสวนรวมในการนํางบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดไปใชในการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน ดวยวิธีการตาง ๆ

3.10.1 วิธีการตาง ๆ ที่ควรนํามาใชในเทคนิคการกําหนดขอบเขตการมีสวนรวมใน
แผนพัฒนาจังหวัดของฝายการเมือง

1) การประสานงานเพ่ือสรางความเขาใจที่ถูกตองแกฝายการเมืองอยางใกลชิดและ
สม่ําเสมอ   เนนการสรางความเขาใจที่ถูกตองแกฝายการเมืองในพื้นที่ (ส.ส./ส.ว.) เพื่อใหทราบถึงทิศทางการ
พัฒนาจังหวัด วิสัยทัศน  ประเด็นยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการที่สําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด
ไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ  ข้ันตอน วิธีการ และชองทางการขอ
งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด โดยเนนย้ําวาการพัฒนาจังหวัดที่ใชชองทางของงบพัฒนาจังหวัดจะตอง
สนับสนุนยุทธศาสตรจังหวัด และเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดเทานั้น บางจังหวัดใชการประสานงานเพื่อให
ขอมูลกับฝายการเมืองอยางสม่ําเสมอจนเกิดความคุนเคยและสนับสนุนการทํางาน ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงภาค
การเมืองจะมีสวนสําคัญในการผลักดันงบประมาณในช้ันกรรมาธิการตางๆ

บางจังหวัดผูวาราชการจังหวัดใชวิธีการช้ีแจงทําความเขาใจโดยอธิบายบอยๆ
ในหลายๆ เวทีเพื่อใหฝายการเมืองมีความเขาใจที่ถูกตอง ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑของ ก.น.จ. และชองทาง
การของบประมาณซ่ึงมีขอจํากัด เพื่อปองกันไมใหฝายการเมืองเสนอโครงการที่ไมสอดคลองกับประเด็น
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ยุทธศาสตรและหลักเกณฑการของบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด และนําไปสูบรรยากาศความขัดแยงใน
การทํางานดานการพัฒนาจังหวัด

บางจังหวัดใช วิ ธีการเชิญผูแทนฝายการเมืองในพื้นที่ เข ามามีสวนรวมใน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดในข้ันตอนตาง ๆ ของแผนอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดการยอมรับใน
กฎเกณฑของจังหวัด และมีการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน

2) การกําหนดกรอบวงเงิน (quota) จัดสรรใหกับ ส.ส.ในพ้ืนที่  โดยใชการจัดสรร
งบประมาณสําหรับฝายการเมืองในพื้นที่ตามสัดสวนของกรอบวงเงินที่จังหวัดไดรับ แตอยางไรก็ตามการเสนอ
โครงการตองสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดตามประเด็นยุทธศาสตรและหลักเกณฑที่ ก.น.จ.กําหนด

3.10.2 กรณีตัวอยางการดําเนินงานของการกําหนดขอบเขตการมีสวนรวมในแผนพัฒนา
จังหวัดของฝายการเมือง

1) นายเริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรี  ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ใชวิธีอธิบาย
ซํ้าๆ ใหฝายการเมืองเขาใจวาชองทางการของบประมาณมีถึง 5 ช้ัน ไดแก ช้ันที่ 1 งบกลาง ช้ันที่ 2 งบฟงกช่ัน
หรือของกระทรวง/กรม  ช้ันที่ 3 งบพื้นที่ (งบบริหารจังหวัด/กลุมจังหวัด) ช้ันที่ 4 งบกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ช้ันที่ 5 งบที่ใหประชาชนคิดเอง ใชเอง จึงไมตองมาหวังใชงบพื้นที่เพียงอยางเดียวเพราะ
สามารถไปใชงบประมาณจากชองทางอ่ืนได

ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรีเลาวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไปฟงคําช้ีแจง
งบประมาณมา หลายทานยังไมเขาใจและไมมีใครอธิบายใหทานเหลานั้นฟงในลักษณะนี้มากอน แตจังหวัด
กาญจนบุรีจะไดฟงซํ้าแลวซํ้าเลา ขณะนี้จังหวัดกาญจนบุรีนาจะพอเขาใจ ผูวาราชการจังหวัดไดเชิญ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกทานมาอธิบาย concept เหลานี้ การเมืองมีความสําคัญเพราะถาการเมืองไม
เขาใจก็จะไปพูดในส่ิงที่ไมใชวัตถุประสงคไปชมเชยในส่ิงที่ไมตรงกั บวัตถุประสงคของงบประมาณ
เพราะฉะนั้นจะตองสรางความเขาใจในเร่ืองที่มาที่ไปของวัตถุประสงคและวิธีการใชงบประมาณ แลวจึงจะแกไข
ปญหาอยางอ่ืนซ่ึงเปนเร่ืองของข้ันตอนในทางปฏิบัติ สามารถ train กันได

ที่ผานมาในข้ันอนุกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎร ส.ส.บางทานบอกวาจะ
แขวนงบประมาณทั้งประเทศ เนื่องจากไมสนองความตองการของประชาชน ตัวอยางเชน ทําไมยาเสพติดจงึไม
มีในงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด แตภายหลังพอมีการอธิบายทําความเขาใจก็คลายลงมาบาง แตก็ยัง
ไมมีการสรางความเขาใจในเร่ืองของงบประมาณ 5 ช้ัน ดังนั้น เมื่อ ส.ส.ไดเขาใจในเร่ืองของงบประมาณแลว
การเขียนโครงการตางๆ ก็จะคมชัดข้ึน ประเด็นสําคัญ คือ ตองใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาใจในปรัชญา
ของการใชเงินงบประมาณ ไมเชนนั้นทานจะเอาความตองการที่หลากหลายมาใสซ่ึงไมเขากับหลักเกณฑ และ
นําไปสูความไมเขาใจกัน บรรยากาศของจังหวัดจะทํางานกันยากข้ึน
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2) น า ย ป ญ ญ า  ส ร ะ ท อ ง อุ น
หัวหนาสํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร ไดเลา
ถึงวิธีการทํางานดานการพัฒนาของจังหวัด
สมุทรสาครวาเนนการประสานงานกับภาคีการ
พัฒนาทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น นักวิชาการ และภาค
การเมือง โดยเฉพาะภาคการเมืองจะพยายาม
ไมสรางความขัดแยงใหเกิดข้ึนในการทํางาน
โดยใชวิธีประสานงานภายในอยางสม่ําเสมอ

เพื่อสรางความคุนเคย การสรางความเขาใจและใหขอมูลที่ถูกตองแกฝายการเมืองเกี่ยวกับชองทางการขอ
งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด หลักเกณฑ ขอจํากัดของ ก.น.จ. ในการของบประมาณ วงเงินงบประมาณ
ที่จังหวัดไดรับจัดสรร การเนนย้ําวาการของบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดตองสอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรของจังหวัด มีกลยุทธในการทํางานอยางไรใหบรรลุวิสัยทัศนของจังหวัด และการเชิญเขารวม
ประชุมหารือในข้ันตอนการจัดทําแผนฯ เชน กระบวนการประชาคม รวมทั้งการประสานใหขอมูลแก
ฝายการเมืองทราบเพื่อช้ีแจงในช้ันกรรมาธิการงบประมาณ จนเกิดความคุนเคยทําใหการทํางานพัฒนาจังหวัด
กับฝายการเมืองเปนไปอยางราบร่ืน

3) นายมาโนช  พลอยแกว  หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดระยอง
ไดเลาถึงการบริหารจัดการโครงการที่ฝายการเมืองเสนอขอใชงบพัฒนาจังหวัด  โดยสํานักงานจังหวัดได
ประสานใหทราบวาโครงการที่จะเสนอของบประมาณดังกลาว จะตองสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของ
จังหวัด และสะทอนการแกไขปญหาของประชาชน เชน การกําหนดกรอบวงเงินให ส.ส.แตละคนในการเขามา
มีสวนรวมใชงบประมาณเพื่อการแกไขปญหาของจังหวัดอยางชัดเจน เปนตน

3.11 การนําเสนอโดยยกรางตัวแบบใหพิจารณา

การนําเสนอโดยยกรางตัวแบบใหพิจารณา หมายถึง การมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคล
ทําหนาที่เปนผูแทนในการเรียบเรียงและยกรางความคิดและขอเสนอเปนเอกสารเสนอที่ประชุมพิจารณา
ซ่ึงเอกสารดังกลาวมาจากการประมวลผล  หรือจากการระดมความเห็นรวมกันของผูมีสวนไดสวนเสียทุก
ภาคสวนมาแลว

การยกรางมานําเสนอแทนที่จะใหที่ประชุมพิจารณาดําเนินการเองทั้งหมดจะชวยลดความ
ซํ้าซอนของเร่ืองที่พิจารณา  ลดความขัดแยงจากการไมทราบขอมูล หรือขอมูลไมตรงกัน  และลดระยะเวลา
การประชุมพิจารณาได
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3.11.1 วิธีการตางๆ ท่ีควรนํามาใชในเทคนิคการนําเสนอโดยยกรางตัวแบบ
1) สํานักงานจังหวัดในฐานะเจาภาพหลักในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดยกราง

ยุทธศาตรนําเสนอที่ประชุม การที่กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในฐานะเจาภาพหลักการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดและทําหนาที่เปนฝายเลขานุการในการทบทวนวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตรจากผลการ
ประชุมประชาคมผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน เพื่อพิจารณารางยุทธศาสตรซ่ึงเสนอโดยคณะทํางานตาม
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด โดยกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดจะนําไปรับฟงความคิดเห็นจากแต
ละอําเภอรวมทั้งตองทําหนาที่ประสานกลยุทธและประเด็นยุทธศาสตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน และ
เรียบเรียงเพื่อยกรางนําเสนอที่ประชุม รวมทั้งช้ีแจงรายละเอียดความเช่ือมโยงของวิสัยทัศน ประเด็น
ยุทธศาสตร และโครงการสําคัญใหผูวาราชการจังหวัดเขาใจ

3.11.2 กรณีตัวอยางการดําเนินงานของเทคนิคการการนําเสนอโดยยกรางตัวแบบ

1) นายมาโนช  พลอยแกว  หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดระยองไดเลาถึงกระบวนการในการทบทวนวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัดระยอง
โดยเร่ิมจากสํานักงานจังหวัดจัดทํารางประเด็นยุทธศาสตร 3 ดาน และนําเขาที่ประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย
พิจารณาวาจะคงไวหรือเปล่ียนแปลง  เมื่อมติที่ประชุมใหคงไวจึงแตงตั้งคณะทํางานตามประเด็นยุทธศาสตร
พิจารณาและสงใหคณะทํางานอีกชุดหนึ่งซ่ึงมีสํานักงานจังหวัดเปนเลขานุการ  เพื่อทําการสรุปภาพรวมและ
นําไปรับฟงความคิดเห็นจากแตละอําเภอ

หลังจากนั้นกลุมงานยุทธศาสตรฯ จะทําหนาที่ประมวลสรุปเพื่อจัดทําประเด็น
ยุทธศาสตรและกลยุทธใหสอดคลองกัน  และมอบหมายใหคณะทํางานตามประเด็นยุทธศาสตรไปดําเนินการ
จัดทําโครงการเพื่อนําไปประชุมรับฟงความคิดเห็นจากอําเภอ และนําโครงการเหลานั้นมาจัดทํา Value chain
และ Strategy map รวมทั้งใส KPI ในแตละโครงการและจัดสงกลับมาที่สํานักงานจังหวัด ในฐานะฝาย
เลขานุการอีกคร้ัง เพื่อมาขึงโครงการดูวาไดผลผลิต/ประโยชนอะไร ผลลัพธ (Outcome) อะไร และนํามา
จัดลําดับความสําคัญของโครงการในแตละประเด็นยุทธศาสตร  กอนเขาสูข้ันตอนการรับฟงความคิดเห็น
และการพิจารณาของคณะกรรมการ ก.บ.จ. ตอไป

2) นายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ไดเลาถึงแนวทางการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรของสํานักงานเกษตร
จังหวัด ซ่ึงเร่ิมตนจากการนําเอาแผนยุทธศาสตรจังหวัดมาแปลงเปนแผนงาน/โครงการของหนวยงาน  มีการ
คัดเลือกและแตงตั้งทีมงานที่จะทํางานดานยุทธศาสตรในระดับจังหวัดและอําเภอ และมีการพัฒนาความรูที่
เกี่ยวของ  ในการทํางานจะมีการประชุมเจาหนาที่สํานักงานเกษตรจังหวัดทุกเดือนเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลและ
แนวทางการแกไขปญหารวมกัน
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การจัดทําแผนงาน/โครงการจะเนนกระบวนการมีสวนรวม โดยสํานักงานเกษตร
อําเภอเปนหนวยงานที่เสนอปญหา และมอบใหสํานักงานเกษตรจังหวัดยกรางโครงการ แลวนํามาพิจารณา
แนวทางการแกไขปญหารวมกัน และนําหลัก Value Chain คือ ตนน้ํา – กลางน้ํา – ปลายน้ํามาใช ในการ
เขียนโครงการจะเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานพาณิชยจังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ฯลฯ
มารวมคิดดวย  เพื่อเปนการบูรณาการ Chain ตางๆ (ตนน้ํา – กลางน้ํา - ปลายน้ํา) เขาดวยกัน
โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดจะเนนเร่ืองของตนน้ํา คือ กระบวนการผลิตเปนลําดับแรก เนื่องจากมีภารกิจ
เกี่ยวของกับเกษตรกรโดยตรง  ผลที่ไดคือโครงการไมซํ้าซอน ซ่ึงในทางปฏิบัติสํานักงานเกษตรจังหวัดจะ
ยกรางโครงการข้ึนมาจากผลการระดมสมองรวมกันคิด และนํารางดังกลาวเสนอใหหนวยงานรวมกัน
พิจารณา

3.12 การเสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

การเสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด หมายถึง การเขามามีสวนรวม
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดของภาคีการพัฒนาภาคสวนตางๆ ไมวาจะเปนภาครัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เอกชนหรือองคกรชุมชนในพื้นที่โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัด
เปนไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชนกับประชาชนในพื้นที่

3.12.1 วิธีการตางๆ ท่ีควรนํามาใชในเทคนิคการเสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด

1) การเสริมสรางการมีสวนรวมจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวิธีการ
ดําเนินงานท่ีนาสนใจแตกตางกันในแตละจังหวัด ดังนี้

(1) การกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติวาแผนงาน/โครงการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะตองเสนอผานคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ  และบรรจุไวในแผนพัฒนาอําเภอเทานั้น เพื่อเพิ่ม
บทบาทของคณะกรรมการอําเภอในการกล่ันกรองแผนงาน/โครงการที่เกินขีดความสามารถขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือความซํ้าซอนของแผนงาน/โครงการ

(2) บางจังหวัดมอบหมายให “ทองถิ่นจังหวัด” จัดสัมมนาผูเกี่ยวของกับการ
จัดทําแผนในระดับอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเพิ่มทักษะในการจัดทําแผน

(3) การจัดประชุมผูวาราชการจังหวัดพบองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเปด
โอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการเสนอปญหาหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
จังหวัดไดเต็มที่ แลวรวบรวมสงคณะทํางานประเด็นยุทธศาสตรดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ

2) การเสริมสรางการมีสวนรวมจากองคกรเอกชน  การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
โดยการมีสวนรวมจากภาคเอกชนและองคกรชุมชนซ่ึงพรอมใหความรวมมือ โดยหนวยราชการใหความสนใจ



52

เปดโอกาสใหเขามามีสวนรวม รวมทั้งใหการสนับสนุนอยางจริงจังจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(ประหยัดคน  เวลา ไดผลผลิตเพิ่มข้ึน) และมีประสิทธิผล (ตรงปญหาและความตองการ) เนื่องจากหนวยงาน
ภาคเอกชนมีความยืดหยุนและคลองตัวในการทํางานสูง  สามารถดึงความรวมมือจากภาคประชาชนในพื้นที่
ไดดีกวาทางราชการ  มีความตอเนื่องของการอยูในพื้นที่หรือมีความใกลชิดกันเปนระบบเครือญาติ  สามารถ
ชวยเหลือทางราชการและยอมสงผลดีตอภาพลักษณในดานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน

การบริหารโครงการของหนวยราชการในบางคร้ังมีขอจํากัดหรือขาดความรู
ความชํานาญการบริหารเชิงธุรกิจ เชน การสรางศูนย OTOP ซ่ึงถือเปนโครงการขนาดใหญมักพบปญหาวา
เมื่อโครงการแลวเสร็จ ปรากฏวาไมมีผูรับชวงดําเนินงานตอ และการบริหารจัดการโดยใชระบบราชการมักมี
ขอจํากัดหลายประการ ขาดความคุมคาและความคลองตัวในการทํางาน ไมสามารถของบประมาณในการ
บํารุงรักษาซ่ึงอาจเนื่องจากผูใชประโยชนไมใชหนวยงานเจาของงบประมาณที่ดําเนินการหรือไมมีกรรมสิทธ์ิ
เปนเจาของ จึงมีการแกไขปญหาโดยมอบใหภาคเอกชนซ่ึงมีความเปนมืออาชีพเขามาดําเนินการแทนใน
ลักษณะเชาดําเนินงาน

3) การเสริมสรางการมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ มีวิธีการดําเนินงานท่ี
แตกตางกัน  ดังนี้

(1) การจัดการการมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ  โดยในการทํางานจะให
ความสําคัญกับการคัดเลือกบุคคลที่ปฏิบัติงานโดยตรง  และนําแนวคิด Value Chain มาใช เชน ในสวน
ตนน้ําควรกําหนดตัวบุคคลวาจะเชิญใคร กลางน้ําควรจะเชิญใคร และปลายน้ําควรจะเชิญใคร เนื่องจากการ
เลือกบุคคลที่มีความเช่ียวชาญในเร่ืองที่จะพิจารณาโดยตรงหรือการเลือกบุคคลจากเครือขายหรือผูเคย
รวมงานกันอยูแลวจะทําใหรูและเขาใจสาระของเร่ืองนั้น ๆ เปนอยางดี และมอบใหฝายเลขานุการทําหนาที่
สนับสนุนขอมูลประกอบในแตละประเด็นยุทธศาสตร  โดยการจัดสงขอมูลใหทราบลวงหนา

ในการมีสวนรวมระดมสมองอาจใช facilitator หลายคนโดยแบงตาม
ประเด็นยุทธศาสตร  ซ่ึง facilitator ตองเปนบุคคลที่มีความคิดตกผลึก  สามารถสรางบรรยากาศการมี
สวนรวมและไมถูกผูใดชักนําใหหลงทางได  เชน  จะตองตั้งประเด็นใหชัดเจน  มีการกํากับเวลา และเมื่อมี
ปญหาขัดแยงควรมอบใหคนกลางหรือนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาเขามาชวยแกไข เปนตน รวมทั้งการใช
เทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือชวยในการประชุม

(2) การเปดโอกาสใหภาคสวนตางๆ ที่หลากหลายเขามามีสวนรวมโดยผูบริหาร
(ผูวาราชการจังหวัด) จะบูรณาการภาคสวนตาง ๆ ที่สําคัญ เพื่อเขามามีสวนรวมในภารกิจการพัฒนาจังหวัด
โดยมีแนวคิดวางานดานเศรษฐกิจและดานการพัฒนาการทองเที่ยวควรใหเอกชนเปนหลัก/ผูนําในการ
ดําเนินงาน สวนงานดานสังคมและความมั่นคงใหภาคราชการเปนผูนําและภาคเอกชนเปนผูสนับสนุน เพราะ
เปนเร่ืองที่ราชการตองเขากํากับดูแล
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(3) การมีสวนรวมโดยการระดมสมองเพื่อพิจารณาประเด็นดานการพัฒนา
จังหวัดจะพิจารณาใหความสําคัญกับทุกภาคสวนโดยมีการแบงเปน 3 เวที ไดแก

-  เวทีสวนราชการในสวนกลาง เพื่อเช่ือมภารกิจ/งบประมาณ ระหวางพื้นที่
(Area) กับกระทรวง/กรมตนสังกัด (Function)

-  เวทีสวนราชการ สวนภูมิภาค และภาคเอกชน
-  เวทีองคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคประชาสังคม เพื่อใหเกิดการ

บูรณาการโครงการและงบประมาณ
ทั้งนี้  แตละเวทีสามารถรวมระดมสมองแลกเปล่ียนกันและเลขานุการของ

แตละกลุม cluster จะอยูรวมในทุกเวที เพื่อบูรณาการการทํางานรวมกัน  มีรูปแบบการประชุมแบบไมเปน
ทางการและสม่ําเสมอ

(4) การดึงการมีสวนรวมจากคนรอบตัว โดยใชการเรียนรูจากคนรอบตัว
(Through KM) ซ่ึงอาจเปนบุคคลทั่วไป  ปราชญชาวบานหรือผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ฯลฯ  และการให
คนรอบตัวเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา โดยใชวิธีการสอบถามพูดคุยกับบุคคลทั่วไปอยางมีจุดหมาย
และดึงภูมิปญญาของบุคคลเหลานั้นมาวิเคราะห  สังเคราะห เพื่อเปนตัวแบบทดลอง

4) การใชกลไก กรอ.จังหวัดเพ่ือรวมกันแกไขปญหาและขับเคล่ือนยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด การใหคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน (กรอ.จังหวัด) เขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา
และขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด เนื่องจากในเวทีดังกลาวมีผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่สําคัญในพื้นที่ มีความคลองตัวและสามารถเขามามีสวนรวมสนับสนุนงบประมาณ การบริหาร
จัดการ บุคลากรในการทํางานดานการพัฒนาจังหวัด

ในเวที กรอ.จังหวัด บางจังหวัดมีการมอบหมายใหภาคเอกชนเปนหลัก
โดยเฉพาะการแกไขปญหาดานเศรษฐกิจ และภาคราชการจะมีบทบาทในการสนับสนุนในสวนที่เอกชนทํา
ไมได เชน ระบบสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอย ซ่ึงเปนการดึงการมีสวนรวมของภาคเอกชน
อยางมีประสิทธิภาพ

5) การใชกระบวนการมีสวนรวมในการถายทอดยุทธศาสตรจังหวัดลงสูระดับ
หนวยงานและระดับบุคคล  การระดมสมองเพื่อถายทอดยุทธศาสตรจังหวัดลงสูระดับหนวยงานและระดับ
บุคคลเพื่อสรางความเช่ือมโยงในการพัฒนาจังหวัดดวยเทคนิค Strategy Map, BSC, PMQA โดยเฉพาะ
การดําเนินงานข้ันตอนการกําหนด KPI ระดับบุคคลใน 4 มิติ ซ่ึงตองการการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
ฝายเลขานุการจะนํานโยบายและทิศทางของผูบริหารมากําหนด KPI (น้ําตก) และเปดโอกาสใหพื้นที่เสนอ
KPI ที่พื้นที่ตองการจะใชวัดข้ึนมา (น้ําพุ) มีการกําหนดเกณฑการจัดทํา KPI ระดับพื้นที่  เชน จะตองสนอง
นโยบายรัฐบาล แกปญหาพื้นที่และที่สําคัญตองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัด หลังจากนั้นจึงทําการเจรจา
ตอรองตัวช้ีวัด โดยวิธีระดมสมองเพื่อดูวา KPI แตละตัวเหมาะสมหรือไม ถายังไมเหมาะสมจึงมาเจรจา
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รวมกันเพื่อหาจุดลงตัวแลวจึงดู Target, Base Line Data ทิศทางแนวโนมพรอมระบุเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
และกําหนดน้ําหนักในแตละมิติ

3.12.2 กรณีตัวอยางการดําเนินงานของเทคนิคการเสริมสรางการมีสวนรวม
1) ดร.พญ.นิลเนตร วีระสมบัติ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา  ไดเลาถึง แนวทางการปฏิบัติในการแกไขปญหารวมกันของบุคลากรในโรงพยาบาลสูงเนิน
โดยริเร่ิมการ “สํารวจบรรยากาศองคกร”  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ขอหนึ่งของการสํารวจ คือ การสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรตอผูบังคับบัญชา  ซ่ึงพบ
ปญหาวามีหลายเร่ืองสรางความแตกแยกระหวางบุคลากรและความตึงเครียดตอผูบังคับบัญชา จึงไดแกไข
โดยใหหัวหนากลุมงานที่รับผิดชอบการสํารวจบรรยากาศองคกรตรวจสอบ กล่ันกรองและเลือกเฉพาะความ
คิดเห็นที่สรางสรรคเพื่อไปแจงผูเกี่ยวของทราบ และนําเสนอในการประชุมผูบริหาร เพื่อรวมกันแกไขปญหา
และนําไปสูแนวทางการปฏิบัติที่ไดรับการยอมรับจากบุคลากรทุกฝาย

นอกจากนี้เจาหนาที่จะรูสึกเปนเจาของแผนงาน/โครงการรวมกัน ถาไดอยูใน
กระบวนการจัดทําตั้งแตตน  แตการมีสวนรวมจะมีประสิทธิภาพตองเลือกคนเขารวม เชน เปนคนที่มีความ
สนใจงานดานนั้น ๆ

2) ดร.เพชรนอย  ศรีผุดผอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  เลาวาการระดมสมองที่ผูมีสวนไดสวนเสียเขามารวมอยางจริงจัง
และกระตือรือรน เกิดข้ึนเนื่องจาก (1) ผูที่รับเชิญมาเปน NGO สมัชชา อสม.  ซ่ึงเปนเครือขายการทํางาน
อยูแลว  และหนวยงานใหเกียรติภาคเอกชน เชน จัดใหนั่งโตะหนา เรียกใหเสนอความเห็นหรือพยายามดึง
การมีสวนรวม (2) มีวิทยากรกระบวนการที่มีความรูเร่ืองที่จะนําเสนอนั้นๆ พรอมใหขอมูลวิชาการ  มีทักษะ
สามารถสรางบรรยากาศ มีทัศนคติที่เปดรับขอมูลและเหตุผลที่หลากหลาย (3) ผูบริหารแสดงเจตนารมณ
ชัดเจนใหความสนับสนุนและแสดงความเอาใจใส รวมทั้งเขาใจวิธีการ ทําใหไมเสียบรรยากาศ เชน มารวมรับ
ฟงโดยนั่งอยูหลังหอง ไมเขาแทรกแซงในกระบวนการหรือมีการใหส่ิงจูงใจตามเหตุตามผล

3) นายวีระศักดิ์ สุขทอง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด
กาญจนบุรี เลาวาการจัดประชุมสัมมนาระดมสมองประสบความสําเร็จเกิดจากการเชิญผูมีสวนไดสวนเสียทุก
ภาคสวน  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมใชเชิญแบบเหว่ียงแห การเชิญคนที่เปนเครือขายทํางานรวมกัน
มากอนจึงรูจักลักษณะคนเปนอยางดี โดยจะคัดเลือก (1) คนที่ตองการการเปล่ียนแปลง (2) คนที่มองหาทาง
ออก มิใชคนที่เห็นแตปญหา สําหรับ moderator ตองสามารถคุมบรรยากาศและจับประเด็นไดดี ผูบริหาร
ของจังหวัดตองรับฟงและเปดโอกาส มิใชคนที่สรางแรงเสียดทาน (บีบ กดดัน) เจาหนาที่ที่ เขารวม
ประชุมสัมมนาตองมีความรูที่เกี่ยวของอยางเพียงพอ ทําใหประเด็นสงสัย ยุติ ลุลวงไปได
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4)  นายวีระ จันทรทิพรักษ นายอําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เลาวาทุกปญหา
แกไขได  กุญแจไขปญหามีอยูรอบตัว จึงควรใหคนรอบตัวมีสวนรวม โดยคุยกับคนทั่วไปอยางมีจุดหมาย
เพื่อดึงภูมิปญญาของบุคคลเหลานั้นออกมาใชประโยชน  ตัวอยางเชน  การแกปญหาเพล้ียแปงมันสําปะหลัง
เนื่องจากอําเภอสีคิ้วมีพื้นที่ทั้งหมด 700,000 ไร  ใชพื้นที่ทําการเกษตร 530,000 ไร โดยปลูกมันสําปะหลัง
240,000 ไร  ผลผลิตเฉล่ีย 4 ตัน ราคามันสําปะหลังป 2552 กิโลกรัมละ 2 บาท ป 2553 กิโลกรัมละ
3.8 บาท การจะเพิ่มรายไดใหเกษตรกรตองแกปญหาเพล้ียแปงที่แพรระบาด จึงไดปรึกษากับเกษตรกรที่ปลูก
มันสําปะหลัง  นักวิชาการเกษตรจากศูนยวิจัยพืชไร และวิทยาลัยเกษตรกรรมและโรงงานแปงมันวาตอง
หาทางกําจัดเพล้ียแปงและหาทอนมันที่ปลอดเช้ือมาทําพันธุปลูก

ในการกําจัดเพล้ียแปงนี้  นักวิชาการแนะนําวาถาปลูกได 4 เดือนแลว พอเขา
เดือนที่ 5 มีฝนตกจะมีเพล้ียระบาด ใหทําการพนยาหรือไถทิ้งแลวไปปลูกพื้นที่อ่ืนแทน แตในขอเท็จจริง
พิจารณาแลวเกษตรกรบางสวนจะไมยอมไถทิ้งปลูกใหม เพราะตองเสียคาใชจายเพิ่มข้ึน หรือทอนพันธุที่เก็บ
ไว มีไขอยู เมื่อครบวงจร 30 วัน ไขจะโตข้ึนเปนเพล้ียระบาดซํ้าอีก นักวิชาการแนะนําแนวทางแกไข คือ ให
แชทอนพันธุในสารเคมี แตทอนพันธุยาวเกะกะ วิทยาลัยเกษตรกรรมไดสงเคร่ืองมือตัดทอนพันธุ เปนทอน
เทาๆ กัน เพื่อใหมีทอนพันธุปลอดเช้ือ และไดแนะนําใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปลูกทอนพันธุริม
บอน้ําแลวพนน้ําฝอยปองกันเพล้ียลงเนื่องจากถาแหงเพล้ียจะระบาด ซ่ึงนายอําเภอวีระฯ ไดนําเร่ืองนี้ไป
คุยทาง Cable TV บอกวิธีแกไขดังกลาว และ “ถาใครมีวิธีอ่ืนที่ไดผล ใหบอกมาบาง” ปรากฏวามีเกษตรกร
เสนอวามีวิธีอ่ืนที่เปนภูมิปญญาดั้งเดิม คือ เอาทอนพันธุวางนอนฝงดินกลบไวจะทําใหไขเพล้ียตายหมด
หรือบางรายใชวิธีเอาทหารลอม คือ ปลูกมันสําปะหลังไวกลางและปลูกออยลอมรอบ  เพล้ียจะเขาไมไดซ่ึงเปน
ภูมิปญญาทองถิ่นที่เกิดจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

5)  นางฉัตรพร ราษฎรดุษดี  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบูรณ เลาถึงเมื่อคร้ัง
ดํารงตําแหนงที่สํานักงานจังหวัดตราดวาไดใชประโยชนจากเวที กรอ .จังหวัดในการขับเคล่ือนการพัฒนา
จังหวัด กลาวคือ จังหวัดตราดแตเดิมมีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวเฉพาะในชวงฤดูรอน สายการบินเอกชน
แหงหนึ่งประสงคใหเปดสนามบินจึงมาขอรับคําปรึกษาจากจังหวัด สํานักงานจังหวัดจึงไดนําเร่ืองเขาสูเวทีการ
พิจารณาของ กรอ.จังหวัดตราด เพื่อระดมสมองในการคิดหาวิธีดําเนินการ และนําแนวคิด Value Chain
มาจับวาจะตองมีกระบวนงาน/ข้ันตอนใดบาง ดูความเช่ือมโยงวากระบวนงานใดอยูในชวงตนน้ํา – กลางน้ํา -
ปลายน้ํา แตละกระบวนงานมีกิจกรรมใด หนวยงานใดรับผิดชอบ และแบงภารกิจวากิจกรรมใดภาครัฐ
ดําเนินการ กิจกรรมใดภาคเอกชนดําเนินการ เชน ดานโครงสรางพื้นฐาน ถนน สาธารณูปโภคภาครัฐ
ดําเนินการโดยขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สวนภาคเอกชนจะประสานหนวยราชการ
ที่เกี่ยวของเพื่อขอเปดสนามบิน และกิจกรรมอ่ืนที่ภาคเอกชนสามารถดําเนินการไดเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว
ทําใหการดําเนินงานดังกลาวบรรลุเปาหมายเปนที่พอใจทั้งสองฝาย (win + win) ผลที่ตามมาคือ จังหวัดมี
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จํานวนรายไดที่เพิ่มข้ึนจากนักทองเที่ยวอยางชัดเจน ในสวนภาคเอกชนไดรับผลจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ชัดเจนเชนเดียวกัน

6) นายประโยชน  ยอดรัก นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี เลาถึงกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการแปลงยุทธศาสตรไปสู
การปฏิบัติโดยการถายทอดยุทธศาสตรจังหวัดลงสูระดับหนวยงานและระดับบุคคล เพื่อใหเกิดความเช่ือมโยง
ในการพัฒนาจังหวัดโดยอาศัยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในทุกข้ันตอน และแบงข้ันตอนการ
ดําเนินงานเปน 3 ข้ันตอนสําคัญ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การจัดทํากรอบการประเมิน
(1) นํายุทธศาสตรจังหวัดและยุทธศาสตรของสํานักงานสาธารณสุขมาวางเพื่อดูความ

เช่ือมโยง โดยใชเทคนิค Strategy Map, BSC, PMQA
(2) มีการประชุมระดมสมองโดยฝายเลขาเปนผูยกรางนําเสนอที่ประชุมเพื่อกําหนด

KPI แลววางกรอบไวใน 4 มิติ ตามแนวทาง BSC และนําเขาที่ประชุมระดมสมองรวมกันหลายคร้ังหลาย
คราวจนตกผลึก

(3) การวางกรอบ KPI ใน 4 มิติ โดยฝายเลขานุการจะนํานโยบายและทิศทางของ
ผูบริหารมากําหนด KPI (น้ําตก) และในมิติที่ 4 ดานประสิทธิผลจะเปดโอกาสใหพื้นที่เสนอ KPI ที่พื้นที่
ตองการใชวัดข้ึนมา (น้ําพุ) โดยตองกําหนดเกณฑการจัดทํา KPI ระดับพื้นที่ เชน ตองสนองนโยบายรัฐบาล
แกปญหาพื้นที่ และตองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัด

ขั้นตอนที่ 2 การเจรจาตอรองตัวชี้วัด
(4) ใชวิธีการระดมสมองดูวา KPI ของแตละหนวยงานที่เสนอข้ึนมามีความเหมาะสม

หรือไม ถายังไมเหมาะสมจึงมาเจรจารวมกันเพื่อหาจุดลงตัว แลวจึงดู Target, Base Line Data และทิศทาง
แนวโนม พรอมระบุตัวผูรับผิดชอบ โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะเปนผูกําหนดน้ําหนักในแตละมิติ
โดยเฉพาะมิติดานประสิทธิผลจะใหน้ําหนักมากเนื่องจากตอบสนองตอความสําเร็จขององคกรโดยตรง

(5) จัดใหมีพิธีลงนามคํารับรองเปนทางการเพื่อสรางการมีสวนรวม และทําใหเกิดการ
ยอมรับของทุกฝาย โดยจัดใหมีพิธีลงนามกันอยางเปนทางการ

ขั้นตอนที่ 3 การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลแบงเปน 2 รอบ โดยมีการจัดทําคูมือการประเมินหลังจากเจรจา

ตอรองกันแลว  คูมือจะระบุวาจะตองประเมินอะไร  เตรียมหลักฐานอะไร การเก็บตัวช้ีวัด และคะแนนจะให
อยางไร เพื่อสะดวกแกผูประเมิน

การประเมินรอบแรก  ยังไมมีคะแนน เปนเพียงการติดตามผลความกาวหนา การทํา
ความเขาใจเร่ืองตัวช้ีวัดใหตรงกัน
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การประเมินรอบสอง จะใหคะแนนโดยดูที่ เนื ้องานเปนหลัก มีการจดบันทึก
ขอมูลไวใชในปตอไป

หลังจากนี้จึงมาจัดทํารายงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพิจารณาผลของ
สํานักงานสาธารณสุข ซ่ึงทุกข้ันตอนจะเนนกระบวนการมีสวนรวมในทุกระดับเพื่อสรางความเขาใจและการ
ยอมรับรวมกัน

8) นางพิมลมาศ  เชิดผล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เลาถึงกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทํา Strategy Routemap/
Outcome mapping โดยเร่ิมจากการสรางทีมวิทยากรกระบวนการในการสรางและใชและติดตาม
ประเมินผล โดยนําคนที่มีทักษะการเปนวิทยากรไปเรียนรูการจัดทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร (Strategy
Routemap)  รูปแบบการฝกอบรมใชวิธีการ workshop รุนละ 50 คน และใชกระบวนการ Participation
โดยไมมีวิทยากรนํามีเพียงอาจารยทําหนาที่เปน moderator ผูเขารับการอบรมตองสามารถเปนวิทยากรรูจัก
สังเกตและสรุปบทเรียนได  และเมื่อไดวิทยากรกระบวนการจึงมากําหนดวิธีดําเนินการจัดทํา Strategy
Routemap/ Outcome mapping ดังนี้

(1) เร่ิมจากการระดมสมองของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดมารวมกัน เพื่อวิเคราะห
สถานการณของเร่ือง/ประเด็นที่จะทําแผนที่ยุทธศาสตร และจัดทํา Mind Map และกําหนดส่ิงที่อยากเห็น
อยากเปน อยากมี อยากได กลาวคือ การกําหนดเปาหมายที่ตองการบรรลุจากประเด็นที่กําลังพิจารณาหรือ
การกําหนดเปาประสงค โดยใชการระดมสมอง และมีผูดําเนินการ (Facilitator) ทําหนาที่อํานวยการกระตุน
ใหสมาชิกเสนอความคิดเห็น รูปแบบอาจเปนอภิปรายหรือการใชกระดาษขอความ (Post-it) ปดบนกระดาษ
คลิปชารทและสราง Strategy Routemap/Outcome Mapping รวมกันโดยแบง 4 มิติ ดังนี้

มิติที่ 1 ไดแก ประชาชน
มิติที่ 2 ไดแก ผูมีสวนไดสวนเสีย (Steakholder)
มิติที่ 3 ไดแก กระบวนการภายใน (Process) ซ่ึงเปนภาพรวมของจังหวัด
มิติที่ 4 ไดแก ระดับพื้นฐาน (การเรียนรูในองคกร /วัฒนธรรม/ทีมงาน)

(2) วิธีดําเนินการใชการระดมสมองโดยแบงกลุม 4 กลุม /มิติ แตละกลุมจะมี
คําถามหลัก ๆ ใหผลที่ได คือ Outcome Mapping และนําผลจากทุกกลุมมารวมเปน Map เดียวกัน
เมื่อสรางผังจุดหมายปลายทางรวมกัน (เปาประสงค) โดยวิธีการระดมสมอง และวิเคราะหวาส่ิงที่ตองการ
ส่ิงใดมีความสําคัญมากที่สุด แลวดึงมาวางไวตรงกลางของแตละมิติ จากนั้นจึงลากเสนเช่ือมโยงทั้ง 4 มิติ
โดยยึดหลัก “เหตุ” และ “ผล” ซ่ึงกันและกัน

การมอง Strategy Routemap ดังกลาวจะเปนเสนทางเดินในระยะ 4 ป และ
สามารถดึงเสนทางเดินยุทธศาสตรที่ส้ันที่สุด (เสนทางที่สําคัญที่สุด) มาทําแผนปฏิบัติการ ระยะ 1 ปได
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(3) การจัด KPI Mapping นําขอความใน Strategy Routemap/Outcome
Mapping จากมิติภาคี และมิติประชาชน ซ่ึงเปนมิติที่สําคัญ มาระดมสมองเพื่อจัดทํา KPI Mapping
โดยเลือก KPI ที่สําคัญ ๆ มาแตกเปน 4 มิติเชนเดียวกัน

(4) ใช KPI Mapping เปนกรอบในการกําหนด กลยุทธ แนวทาง มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ โดยการระดมสมอง ผลที่ไดรับคือ ทําใหการเสนอโครงการมีความเช่ือมโยง

เปนเหตุเปนผลซ่ึงกันและกัน ไมกระจัดกระจาย
และสามารถใชประโยชนในการติดตามประเมินผล

(5) นํา Strategy Routemap และ
แผนปฏิบัติการประจําปซ่ึงมาจากการระดมสมอง
ของผูมีสวนไดสวนเสียใน 4 มิติ นี้จะติดที่ตําบล
เพื่อใชดูวาถาอยากใหบรรลุตามที่ตองการจะตองทํา
อยางไรบาง

9) นายอาคม  ภูติภัทร  สภาองคกรชุมชนจังหวัดตราด ไดเลาวาสํานักงานจังหวัด
ตราดโดยการสนับสนุนของหัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดตราด คุณวีระ
ดานประดิษฐ และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษยจังหวัดไดสนับสนุนงบประมาณใหดําเนินการ
โครงการศูนยกีฬาสําหรับเยาวชน และโครงการจัดการ
ขยะของครัวเรือนทําใหโครงการเหลานี้เกิดขอไดเปรียบ
ในการดําเนินการ  มีความยืดหยุนคลองตัวสูง สามารถ
ทํางานโดยไมมีขอจํากัดเร่ืองเวลาและสถานที่ และเขาไป
ดําเนินงานกับกลุมเปาหมายที่กระจัดกระจายในพื้นที่
ตางๆ ไดอยางใกลชิดจริงจัง (closely contact)
นอกจากนี้เปนการสงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน
เกิดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมโดยการคิด
รวมกันและการทํางานรวมกันของคนในชุมชนโดยมีภาครัฐใหการสนับสนุนงบประมาณ
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4. ปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงาน
จากผลการวิเคราะห สังเคราะหเทคนิคการดําเนินงานดานการวางแผนกลยุทธการพัฒนาจังหวัด

และกลุมจังหวัดของจังหวัดตางๆ ที่ไดจากการสัมภาษณตามโครงการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลความรูดาน
การวางแผนกลยุทธการพัฒนาจังหวัด ประจําป พ.ศ. 2553 จํานวน 39 คน พบวาปจจัยความสําเร็จในการ
วางแผนกลยุทธการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดเกิดจากปจจัยสําคัญ ดังนี้

4.1 ผูบริหาร  คือ ผูนําของหนวยงาน ไดแก ผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด
หรือหัวหนาสวนราชการของหนวยงานในจังหวัดมีความรู ความเขาใจและใหความสําคัญ เอาจริงเอาจังกับการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด รวมทั้งใหการสงเสริมภารกิจดานตางๆ ที่เกี่ยวของอยางจริงจัง เชน
สงเสริมการคิดนวัตกรรมการทํางาน การใหโอกาสในการคิดริเร่ิมงานใหมๆ การใหการสนับสนุนและความ
ไววางใจ  การใหบทบาทในเวทีสําคัญตาง ๆ ซ่ึงนําไปสูการยอมรับจากหัวหนาสวนราชการทําใหการเจรจา
ตอรองกับหัวหนาสวนราชการเปนไปอยางราบร่ืน การใหกําลังใจ กระตุน เรงเราบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
วางแผนอยูเสมอ หรือการที่ผูบริหารมีอิสระในการคิดกําหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดไดดวยตนเอง
ปลอดการแทรกซอนทางการเมืองทําใหการทํางานมีความเปนเอกภาพ การที่ผูบริหารใหการสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินงานหรือดึงผูเช่ียวชาญ/นักวิชาการ (Resource persons) เขามาชวยในกระบวนการ
วางแผนพัฒนาจังหวัดอยางเหมาะสม รวมทั้งการใหรางวัล แรงจูงใจแกผูปฏิบัติงานอยางเปนธรรม และการ
เปดโลกทัศนแกผูเกี่ยวของพาไปศึกษาดูงานที่เปน Best practice ทั้งในและตางประเทศ

4.2 บุคลากร  คือ ตัวผูปฏิบัติงานดานการวางแผนกลยุทธการพัฒนาจังหวัดและกลุม
จังหวัดไมวาจะในระดับใดก็ตามบุคลากรควรมี

1) ความรู (Knowledge) หมายถึง ความรูที่จําเปนดานการวางแผนกลยุทธ เชน
เทคนิควิธีการในการวางแผนสมัยใหม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS การวิเคราะห
งบประมาณ การใชแผนที่เพื่อประโยชนในการวางแผน การติดตามและประเมินผล ฯลฯ หรือความรูอ่ืนที่
เกี่ยวของ เชน การวิเคราะหทิศทางแนวโนมทางเศรษฐกิจ การตลาด การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม ขอมูล
สถิติที่สําคัญ ฯลฯ  ซ่ึงความรูดังกลาวอาจไดมาจากตัวบุคคลสนใจ ใฝหาความรู ทําการศึกษา /คนควาดวย
ตนเอง  หรือการเขารับการพัฒนาโดยหนวยงานจัดสงเขารับการอบรม

2) ทักษะ (Skill) หมายถึง ความเช่ียวชาญ ความชํานาญในการทํางานดานการวางแผน
กลยุทธ เชน ทักษะดานการบริหารโครงการ ทักษะดานการประสานงาน การดึงการมีสวนรวมจากเครือขาย
ภาคีการพัฒนาในการรวมคิด รวมทํา ทักษะดานการใหคําปรึกษา ทักษะดานการส่ือสารระหวางสวนราชการ
การใชความสัมพันธที่ไมเปนทางการ ความคุนเคย ความตอเนื่อง การพบปะกันบอยคร้ังโดยเฉพาะใน
กลุมงานยุทธศาสตรฯ ของสวนราชการดวยกันเอง ทักษะดานการนําเสนอและการถายทอดความรู
และทักษะดานการสรุปรายงานที่ชัดเจนตรงประเด็นของทีมยุทธศาสตรของสํานักงานจังหวัด รวมทั้ง
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ประสบการณในตัวบุคลากรซ่ึงเปนผลจากการอยูในพื้นที่ เปนเวลานานทําใหรูคน รูงาน รูพื้นที่สามารถ
วิเคราะห คาดการณไดอยางแมนยํา

3) สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจาก
ความรู ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ทําใหบุคคลสรางผลงานไดโดดเดนในองคการซ่ึงเปน
ศักยภาพเฉพาะตัว เชน มีความคิดในเชิงกลยุทธ สามารถวิเคราะห สังเคราะหขอมูล และประมวลผลเพื่อใช
ในการวางแผนพัฒนาจังหวัด และมีความคิดเชิงบวกในดานการวางแผนกลยุทธ

นอกจากนี้ พบวาการใหความสําคัญกับการสรางทีมงานที่เขมแข็ง มีการเตรียม
ความพรอมบุคลากร การถายทอดความรู ทักษะสูบุคคลเพื่อเพื่อรองรับกรณีที่มีการโยกยายเปล่ียนแปลงของ
เจาหนาที่ตองไดรับการพัฒนาอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดของสํานักงาน
จังหวัดซ่ึงถือเปนกลไกในการขับเคล่ือนการวางแผนกลยุทธการพัฒนาจังหวัดตองตกผลึกในเร่ืองการวางแผน
ยุทธศาสตร

4.3 ระบบงาน คือ หนวยงานวางระบบงานที่เอ้ือตอการวางแผนกลยุทธการพัฒนาจังหวัด
เชน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการวางแผนพัฒนาจังหวัดและการตัดสินใจของผูบริหาร การใช
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) ในการวางแผนและการแกไขปญหาในพื้นที่ การจางสถาบันการศึกษา
จัดทําระบบสารสนเทศแหลงน้ําเพื่อใชในการบริหารจัดการน้ําของจังหวัด การจางสถาบันการศึกษาเพื่อศึกษา
ปญหาสําคัญเฉพาะเร่ืองในจังหวัดและออกแบบ Model การแกไขปญหาไว เพื่อสะดวกแกสวนราชการในการ
จัดทําแผนงาน/โครงการ การจัดตั้งคลินิกใหคําปรึกษาในการทํางาน รวมทั้งมีการวางรูปแบบในการติดตาม
และประเมินผลเพื่อสะทอนปญหาของประชาชนในหมูบานและนํากลับมาใชประโยชนในการวางแผนพัฒนา
จังหวัด การจัดเก็บขอมูลความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการภาครัฐ เปนตน

***************************
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ภาคผนวก

สรุปขอมูลการสัมภาษณผูมีความรูและทักษะโดดเดน
ดานการวางแผนกลยุทธการพัฒนาจังหวัดรายบุคคล
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สรุปขอมูลการสัมภาษณผูมีความรูและทักษะโดดเดนดานการวางแผนกลยุทธการพัฒนาจังหวัด
จําแนกรายบุคคล

 เทคนิคที่รวบรวมไดจากการสัมภาษณ ไดแก
(1) Team building (การสรางทีมงาน)
(2) Managing the governor support (การใชการสนับสนุนจากผูบริหารในจังหวัด)
(3) Managing expert support ( การใชการสนับสนุนจากผูเช่ียวชาญ)
(4) Field working (การลงพื้นที่)
(5) Knowledge building (การเสริมสรางความรูที่จําเปนตองานแผนพัฒนาจังหวัด)
(6) Using criteria (การกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด)
(7) Managing strategic team (การใชทีมทํางานในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัด)
(8) Using information (การใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัด)
(9) Managing network  (การใชประโยชนจากเครือขายการพัฒนาจังหวัด)
(10) Framing politician interference (การกําหนดขอบเขตการมีสวนรวมของฝายการเมือง)
(11) Formulating draft (การนําเสนอโดยยกรางตัวแบบใหพิจารณา)
(12) Managing participation (การเสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด)
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1. ขอมูลจากการสัมภาษณนางพรรณี งามขํา รองผูวาราชการจังหวัดชัยนาท
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. Team building - จัดฝกอบรมความรูใหมที่
จํ า เ ป น ต อ ง ใ ช  เ พื่ อ เ ต รี ย มบุ ค ล า ก ร ใ ห พ ร อ ม
ไวลวงหนา

2. Team building - สํารวจจัดเก็บรายช่ือเจาหนาที่/
บุคคลที่มีความตั้ งใจ ทํางานจริงจัง และมีความรู
ความสามารถเฉพาะตัวโดดเดน เพื่อแตงตั้งเปนทีมแกน
ดําเนินงาน (เปนทีมผูเช่ียวชาญ เนนความ สามารถ
เฉพาะตัว ไมใชทีมผูแทนหนวยงาน)

3. Managing the governor support - จัดหาความ
สนับสนุนจากผูบริหารจังหวัด (ผวจ. /รอง ผวจ.)
เชน การส่ังการเพื่อมอบหมายภารกิจ + ติดตาม
ความกาวหนาเปนระยะ + พรอมกับการสนับสนุน
ทรัพยากร กรณีตัวอย า ง  โครงการ เ ล้ียงปลาคั ง
เ ร่ิ มแรกประมงจั งห วัด ไม ค อยสนใจ  แต ผวจ .
มอ บ ห ม า ย ใ ห ทํ า พ ร อ ม กั บ จั ด ส ร ร ง บ ใ ห ส ร า ง
อาค า รสถ านที่  แ ละ จ า ง ลูก จ า ง ช วย ง าน ทํ า ใ ห
ในที่สุด โครงการประสบผลสําเร็จ

 มีงบบริหารของจังหวัด (โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นับแตเปน ผวจ. CEO) ทําใหจังหวัดดําเนินการ
ไดอยางคลองตัว

 หน.สนจ. หรือ หน.กลุมงานยุทธศาสตร
มีโอกาสประชุมรวมกับคนหลากหลาย และได
ทําการสะสมขอมูลคนเกง /ผูที่ เ ช่ียวชาญงาน
(resource  persons)
 ideas : การสรางทีมโดยสรางบุคลากรข้ึน
สําเร็จไดยาก แตสรรหาคัดเลือกคนที่มีใจสมัคร +
ทํางานจริงจัง + มีความสามารถพรอม (เฉพาะ
บุคคล มิใชในฐานะผูแทนหนวยงาน) มาชวย/
รวมงาน ไดผลดีกวา
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ขอมูลจากการสัมภาษณนางพรรณี งามขํา รองผูวาราชการจังหวัดชัยนาท
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
4. Managing expert support – ดึงความสนับสนุน
จากภายนอกมาชวยงาน กรณีตัวอยาง ผวจ . ไปชวน
สกว. มาศึกษาวิจัย/ทําโครงการจังหวัดนํารอง ทํานา
หญาแพงโกลา และเล้ียงแพะ ซ่ึงมีตลาดเปดกวางมาก

5.
5. Field working – ผูบริหารจังหวัด ออกทองที่พบ
ประชาชน เพื่อทราบปญหาความตองการที่แทจริง และ
ดึงประชาชน/กลุมอาชีพเขารวมโครงการ

 เนื่องจาก ผวจ. (นายวิชัย ศรีขวัญ) เคยทํางาน
รวมกับ สกว. ในจังหวัดอ่ืนมากอน จึงเห็นชองทาง
และมีเครือขายบุคคล นํามาใชที่จังหวัดชัยนาท
 การที่ ผวจ. ไปประสานเชิญชวนเอง ทําใหมี
โอกาสไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
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2. ขอมูลจากการสัมภาษณนายสุชาติ  ออนคํา นักวิชาการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. Managing participation การบูรณาการหนวยงาน
ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง ภ า ย ใ ต ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร
ดานการเกษตร ตัวอยางเชน ปญหาเร่ืองขาวจะนํา
Value Chain มาวิเคราะหกระบวนการทั้งระบบ ตั้งแต
กระบวนการผลิต แปรรูปและการตลาดเพื่อคนหาจุดที่
เปนปญหา (Gap) โดยเฉพาะภารกิจในความรับผิดชอบ
ของ สนง. เกษตรจังหวัด คือ กระบวนการผลิตขาว ได
ดําเนินการ ดังนี้

- ประชุมหนวยงานที่ เกี่ยวของเพื่อรวมกัน
วิเคราะห Value Chain ของกระบวนการผลิตซ่ึงพบวา
กิจกรรมที่ตองแกปญหาเรงดวนไดแก การลดตนทุนการ
ผลิต ก็จะหารือหนวยงานที่เกี่ยวของวา ในการลดตนทุน
ตองมีกิจกรรมอะไรบาง หนวยงานใดรับผิดชอบ และ
มอบภารกิจใหชัดเจน โดยมีสํานักงานเกษตรจังหวัดทํา
หนาที่เปนเจาภาพ

- การประชุมหารือเพื่อบูรณาการการทํางาน
รวมกัน จะทําในลักษณะรวมคิด รวมทํา  การมอบหมาย
เจาหนาที่เขาประชุมจะเปนผูปฏิบัติงานซ่ึงรับผิดชอบงาน
โดยตรง มีความตั้งใจสามารถประชุมไดอยางตอเนื่อง
และไมเปล่ียนตัวเจาหนาที่บอย ๆ

รูปแบบก า รป ร ะ ชุ ม แบบ ไม เ ป น ท า งก า ร
สรางบรรยากาศความคุนเคย มีการสรางความเขาใจ
แลกเปล่ียนความรู ขอมูล มีการรวมกันกําหนดเปาหมาย
วิธีการ และกิจกรรมรวมกัน บางคร้ังนํา IT มาเสริมการ
ทํางาน

 มีหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ทั้งที่สังกัดสวนกลางและสวนภูมิภาค หลายแหง
ตั้งอยูในพื้นที่ สามารถสนับสนุนการทํางานได
อยางครบวงจร
 มีผลการศึกษาทางวิชาการ/งานวิจัยที่สามารถ
ใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนยุทธศาสตร
และการกําหนดแผนงาน/โครงการ เชน การลด
ตนทุนการผลิตขาว การใชปุยใหเหมาะสมกับ
คาดิน ฯลฯ
 เจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานในพื้นที่มีความตั้งใจ
มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ มี ทั ก ษ ะ ด า น
การวางแผนในระดับดี รวมทั้งมีความคุนเคยกัน
จากการพบปะทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
บอยคร้ัง
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ขอมูลจากการสัมภาษณนายสุชาติ  ออนคํา นักวิชาการเกษตรชํานาญการ   สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
- มีการประชุมกําหนดเปาหมายกันหลายคร้ัง

จ น ต ก ผ ลึ ก  แ ล ะ ม อ บ ห ม า ย ใ ห ห น ว ย ง า น ไ ป
จัดทําโครงการ และ สนง. เกษตรจังหวัด เปนเจาภาพ
รวบรวมนําโครงการยอยมา grouping เปนโครงการ
ในลักษณะบูรณาการ และยกรางเสนอที่ประชุมพิจารณา
จนเปนที่พอใจของทุกฝาย กอนเสนอขออนุมัติโครงการ
หลังจากนั้นจึ งรวมกันกํ าหนดรูปแบบการบริหาร
โครงการและการติดตามประเมินผล
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3. ขอมูลจากการสัมภาษณ น.ส. เบญจวรรณ  พาละหาญ หัวหนาสํานักงานจังหวัดสิงหบุรี
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. Managing  the  governor and  expert support
มีกลุมบุคลากรที่มีศักยภาพ (ไมใชในฐานะผูแทน
หนวยงาน) มาชวยทําบทบาทหลัก (core team)
ในงานพัฒนาจังหวัด ตลอดวงจรงาน ซ่ึงเกิดข้ึนจาก
ความสัมพันธระดับขาง โดยการสนับสนุนของผูบริหาร
ระดับสูง
2. Field working ผูบริหารออกพื้นที่รับทราบปญหา
และความตองการจากประชาชนอยางสม่ําเสมอเปนการ
สรางขวัญกําลังใจใหแกประชาชนในพื้นที่ โดยเมื่อคร้ัง
ดํารงตําแหนง หน.สนจ. ชัยภูมิพบวาผวจ.ชัยภูมิริเร่ิม
จัดทําโครงการ “ชัยภูมิ โฮมแลง แปงบาน แปงเมือง”
โดยจัดเวทีประชาคมรับฟงปญหาและความตองการของ
ประชาชนในทุกพื้นที่ อําเภอ โดยจะนําคณะ Dream
Team รวมไปดวยเพื่อจัดเก็บขอมูลปญหาความตองการ
และนําไปใชประโยชนในการยกรางแผนงาน/โครงการ
ตามแผนพัฒนาจังหวัด
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4. ขอมูลจากการสัมภาษณ นางยุพา ศรีแกวหลอ หน.กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงหบุรี  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. Using criteria การแบงงานระหวาง function
กับงบจั งห วัดอย า ง ชัด เจน โดย โครงการตามงบ
ยุทธศาสตรจังหวัด ควรเปนโครงการนํารอง  หรือ
โครงการผลักดัน/เสริมงาน function (ถารัฐบาลมี
นโยบายสอดคลองกับจั งห วัดอาจให งบดั งกล าว
ตัวอยางเชน โครงการแกปญหาความยากจน)
2. Managing strategic team จังหวัดมีคณะทํางาน
แตละประเด็นยุทธศาสตรทําหนาที่ วิเคราะหคัดเลือก
โครงการ
3. Team building จังหวัดมีการอบรมใหเจาหนาที่
มี ที ม ร ว ม มื อ ร ว ม ใ จ ผวจ . ร ว ม ดํ า เ นิ น ก า ร แล ะ
ใหรางวัล เปนข้ันเงินเดือน
4. Field working หมูบานเปนเวทีรับรองขอมูล ชุมชน
อบต. – แผนชุมชน + แผน อบต.
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5. ขอมูลจากการสัมภาษณ นายประโยชน  ยอดรัก นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. Team building - การแปลงยุทธศาสตรสูตัว
ช้ี วั ด ร ะดั บหน ว ย ง าน  และ ร ะดั บบุ คคล  มี ก า ร
ตั้ งคณะกรรมการวางแผนและประ เมิ นผลของ
สาธารณสุขจั งห วัด (ควป . ) เ ป นคณะกรรมการ
ชุดใหญ และแตงตั้งคณะทํางานชุดยอยๆ ดําเนินการ
แตละภารกิจ ดังนี้

1) คณะทํางานจัดทํากรอบการประเมิน
2) คณะเจรจาจัดทําขอตกลงและประเมินผล
3) คณะกรรมการติดตามประเมินผลตามคํา
   รับรองการปฏิบัติราชการ

2. Team building - มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุขระดั บ อํ า เภอ (คปสอ . )
ทํ า ห น า ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร ถ า ย ท อ ด ก ร อ บ
การประเมินลงสูหนวยงาน เปนองคกรที่ เกิดจาก
ความร วมมือระหว า ง  ผอ . รพ . อํ า เภอ และสนง .
สาธารณสุขอําเภอ (สสอ.) โดยเมื่อสํานักงาน สสจ.
จั ด ทํ า คํ า รั บ ร อ ง แ ล ว เ ส ร็ จ จ ะ ถ า ย ท อดล ง ไ ป สู
คณะกร รมก า ร ชุ ดนี้ ดั ง นั้ น  ผอ . รพ .  + สสอ .
ตองรวมกันรับผิดชอบตัวช้ีวัดทั้งหมดที่ถูกถายทอดลงไป
โดย ผอ.รพ.จะรับผิดชอบดานการรักษา สวน สสอ.
รับผิดชอบดานการปองกัน

 การจัดตั้งองคกร คปสอ. ข้ึนมาเพื่อแกไข
ปญหาดานโครงสราง โดย สนง.สสอ. ข้ึนตรงกับ
นายอําเภอ แต ผอ.รพ. ไมไดข้ึนกับนายอําเภอ
แตข้ึนตรงกับ สสจ. จึงจําเปนตองตั้งองคกรที่เปน
กลางข้ึนมาเพื่อแกไขปญหาดังกลาว และผลัดกัน
เปนประธานคราวละ 1 ป เพื่อขับเคล่ือนภารกิจ
การถายทอดตัวช้ีวัดระดับจังหวัดลงสูระดับอําเภอ
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ขอมูลจากการสัมภาษณ นายประโยชน  ยอดรัก นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
3. using  criteria + Formulating  draft +
managing   participation

3.1 การจัดทํากรอบการประเมิน
1) นํายุทธศาสตรจังหวัด + ยุทธศาสตร
สาธารณสุข มาวางเพื่อดูความเช่ือมโยง
โดยใชเทคนิค Strategy Map + BSC,
PMQA
2) ประชุมระดมสมองเพื่อกําหนด KPI
แลววางกรอบไวใน 4 มิติ ตามหลัก BSC
โดยจะมีการประชุมกันหลายคร้ังหลาย
คราวจนตกผลึก  และมอบฝ าย เลขา
เปนผูยกรางนําเสนอที่ประชุม
3) การวางกรอบ KPI ใน 4 มิติ โดยฝาย
เลขานุการจะนํานโยบายและทิศทางของ
ผูบริหารมากําหนด KPI (น้ําตก) และเปด
โอกาสใหพื้นที่เสนอ KPI ที่พื้นที่ตองการ
ใหวัดข้ึนมา (น้ําพุ) โดยตองกําหนดเกณฑ
การจัดทํา KPI ระดับพื้นที่ เชน ตองสนอง
นโยบายรัฐบาล แกปญหาพื้นที่ และตอง
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร

3.2 การเจรจาตอรองตัวชี้วัด
1) ใชวิธีการระดมสมองดูวาKPI ของแตละ
หนวยเหมาะสมหรือไมถ ายั ง ไม เหมาะสม
จึงมาเจรจารวมกัน เพื่อหาจุดลงตัว แลวจึงดู
Target, Base Line Data ดูทิศทาง

 สงเสริมกระบวนการรวมคิด รวมทํา
รวมรับผิดชอบ
 เมื่อได KPI จะมอบให สสอ. ไปเขียน
แผนงาน/โครงการ และจัดสรรงบประมาณ
ใหมาก-นอย ตามความยาก-งายของโครงการ
หรือโดยการช้ีชองงบประมาณให
 นอกจ าก  สสจ . จะ เป น ผู จั ดทํ าตั ว ช้ี วั ด
ใน 4 มิติ (BSC) ยังเปดโอกาสให สสอ./รพ./
อําเภอ/สถานีอนามัย สามารถเสนอตัวช้ีวัดข้ึนมา
เพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดการคิดนวัตกรรมใหมๆ
เพราะสามารถเอามาวัดผลการทํางานได
ปจจัยความสําเร็จในการแปลงยุทธศาสตร

- ผูนํ าตองใหความสําคัญ และตองมี
  ความรู  ความเขาใจ
- ผูรับผิดชอบ คือ กลุมงานยุทธศาสตรฯ

ตองมีความเขาใจกระบวนการเปนอยางดี
- กระบวนการของการมีสวนรวมของ

ผูบริหารระดับบนและเจาหนาที่ระดับ
  ลางตองมีทัศนคติในเชิงบวกในเร่ือง

ดังกลาว
- ตองสนับสนุนงบประมาณในการ

ดําเนินงาน
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ขอมูลจากการสัมภาษณ นายประโยชน  ยอดรัก นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
แนวโนม พรอมระบุตัวผูรับผิดชอบ โดย
สสจ. จะเปนผูกําหนดน้ําหนักในแตละมิติ
2) จัดใหมีพิธีลงนามคํารับรองเปนทางการ
เพื่อสรางการมีสวนรวม และทําใหเกิดการ
ยอมรับของทุกฝาย

3.3 การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลแบงเปน 2 รอบ โดย

มีการจัดทําคูมือการประเมินหลังจากเจรจา
ตอรองกันแลว คูมือจะระบุวาจะตองประเมิน
อะไร  เตรียมหลักฐานอะไร การเก็บตัวช้ีวัด
และคะแนนจะใหอยางไร เพื่อสะดวกแกผู
ประเมิน

การประเมินรอบแรก  ยังไมมีคะแนน
เปนเพียงการติดตามผลความกาวหนา การทํา
ความเขาใจเร่ืองตัวช้ีวัดใหตรงกัน

การประเมินรอบสอง จะใหคะแนนโดย
ดูที่เนื้องานเปนหลัก มีการจดบันทึกขอมูลไวใช
ในปตอไป

หลังจากนี้จึงมาจัดทํารายงานเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพิจารณาผล
ของสาธารณสุข

- วัฒนธรรมองคกรของหนวยงาน
มีสวนเอ้ือใหการดําเนินการประสบ
ความสําเร็จ
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6. ขอมูลจากการสัมภาษณ นายนพดล  ปราศราคี  หน.กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
 สํานักงานจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1.  1. Knowledge building - หน.กลุมยุทธศาสตรฯมี

ความสามารถในการวิเคราะห/ใชขอมูล จนสามารถ
แบงกลุมพื้นที่ผลผลิตในแตละกลุมอําเภอ ตามศักยภาพ
ของพื้นที่ไดอยางชัดเจน ตัวอยางเชน แถบพื้นที่ชัยบาดาล
ทาหลวง โคกเจริญ เปนที่ราบสูง ควรปลูกพืชไรสําหรับ
ผลิตพลังงานเอธานอล

2. 2. Using  criteria กําหนดนิยามที่ชัดเจน ใชตัดสิน
จํ าแนกโครงการทํ าใหลดปญหา ซํ้าซอนกันไดคือ
โครงการที่จะใชงบจังหวัด คือ “โครงการ function ที่
สนับสนุนยุทธศาสตรจังหวัด (linkage)”
3. Managing participation - ผวจ. กําหนดเปนแนว
ปฏิบัติวาแผนงาน/โครงการตางๆ ของ อปท. ตองเสนอ
ผานอําเภอ มิฉะนั้นจะไมรับพิจารณา
4. Knowledge building หน.กลุมงานยุทธศาสตร
สนจ. มีบทบาทสําคัญในการบูรณาการแผน/โครงการ
พัฒนาแตละ cluster (บริหาร, เศรษฐกิจ, สังคม, ความ
มั่นคง)

- ในลักษณะตนน้ํา – กลางน้ํา – ปลายน้ํา
เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่เช่ือมโยง

- มีการทํา area/product SWOT และจัด
product  zone  เชน กลุมอําเภอเมือง ทาวุง
ผลิตอาหาร, กลุมชัยบาดาล ทาหลวง ซ่ึงปลูก
พืชไร ผลิตพืชพลังงาน (ethanol) จากนั้นมี
การคัดเลือกโครงการดี ๆ ของแตละอําเภอมา
จัดทําเปนโครงการพฒันาเศรษฐกิจและชุมชน
แบบบูรณาการ

  ความสับสนของแผนในจังหวัด
- แผนชุมชน  ทําประชาคมโดย พช.
- แผน กม. (แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

อําเภอ, แผนหมูบาน) กํากับและ
จัดทําโดย ปค.

- แผน อปท. กํากับโดย สถ.
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           ขอมูลจากการสัมภาษณ นายนพดล  ปราศราคี  หน.กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
 สํานักงานจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
- มีการริเร่ิมโครงการเชิงรุก  เชน จัดงบป 2554

ใหวิจัยแพะเนื้อ (ปศุสัตวเปนหนวยดําเนินการ)
เพื่อสราง product  ใหม  พัฒนาเปนอาหาร
ฮาลาล  จะสงเสริมการเล้ียงในพื้นที่กลุม
จังหวัด (ชัยนาท ลพบุรี และอางทอง)

5.  Using criteria โครงการของ อปท.และหนวยงาน
ภูมิภาคในอําเภอ  ที่จะเสนอของบฯ จังหวัดกําหนดให
ทั้งหมดตองผานการพิจารณาของอําเภอมากอน  จังหวัด
จึงจะรับพิจารณาโดยจะกล่ันกรองดูความตองการของ
แผนอําเภอ ถาเปนโครงการที่เขางบปกติ (function) ให
ทองถิ่นจังหวัดสนับสนุน ถาเปนโครงการที่ เกินขีด
ความสามารถของ อปท. (เกิน 1 ลาน) จึงพิจารณาใชงบ
ของจังหวัด
6.  Managing strategic  team จังหวัดมีกลุมภารกิจ
(เศรษฐกิจ สังคม มั่นคง  ส่ิงแวดลอม ) มีรอง ผวจ.
และ ปลัดจังหวัด เปนหัวหนากลุม มีบทบาทในการ
พิจารณาจัดสรรเงิน (15 มิ .ย. อําเภอสงแผนฯ ให
คณะทํางาน) กลุมภารกิจ วิเคราะห– จัดเวทีประชาคม
ชุดเล็ก (ประมาณ 20 คน) ประชุมรวมกับทีม คทง.
พิจารณาบูรณาการโครงการ ( เชน OTOP ให พณ. และ
พช. รวมกันพิจารณา) - พิจารณาโครงการเพื่อจัดสรรงบ
จังหวัด โดยบูรณาการแผน/โครงการรวมจากกลุมภารกิจ
ทั้งหมด ดวยแนวคิด ตนน้ํา/กลางน้ํา/ปลายน้ํา พรอม
จัด ลํ าดับความ สําคัญ การติดตามประ เมินผลมี
คณะกรรมการกํากับติดตามประเมินผลของ ก.บ.จ.
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7. ขอมูลจากการสัมภาษณ นางสาวรักษิณา  สาตยชาพงษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลพบุรี   เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. Using information -  รวบรวมและวิเคราะห
ขอมูล เพื่อใชประโยชนในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
โดยคํานึงถึงปจจัย ดังนี้

1) ก า ร เ ก็ บ ข อ มู ล ใ ห พิ จ า ร ณ า จ า ก
วัตถุประสงค การใชเปนตัวตั้ง เชน เก็บ
ขอมูลเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร/
เปาประสงค/ภารกิจ
2) การจัดโครงสรางขอมูลโดยแบงเปน

- ประเภท/ชนิดของสัตว
- ภารกิจ เชน การปองกัน มาตรฐาน

ฟารม การถายทอดความรู
- การ วิ เคราะหผลการปฏิบัติ ง าน

ที่ผานมา
3) การออกแบบเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล
ใช วิ ธีผสมผสานระหว า ง เค ร่ื อ งมื อที่
หน วย ง านส วนกลา งออกแบบ  และ
เคร่ืองมือที่สรางข้ึนเอง
4) วิธีจัดเก็บขอมูลใชหลายรูปแบบ ไดแก
มอบใหเจาหนาที่ปศุสัตวอําเภอเก็บขอมูล
เ ชิงพื้นที่และรายงานขอมูลทุกเดือน /
ขอความรวมมือผูเล้ียงสัตวกรอกขอมูล/
ประสานขอขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
เชน ขอมูลการฆาสัตวจากเทศบาล
5) วิ เคราะห ขอมูล ทิศทาง แนวโนม
เปรียบเทียบกับจังหวัดใกลเคียง

 มาตรฐานของขอมูล ความถูกตอง แมนยํา
มีผลตอการวิเคราะหขอมูล มิฉะนั้น จะขาด
ความนาเช่ือถือ และการวิเคราะหผิดพลาด
 ผูวิเคราะหขอมูลตองมีความรู ทักษะในการ
วิ เ ค ร า ะ ห  ทิ ศ ท า ง  แ น ว โ น ม ข อ ง ข อ มู ล
เพื่อนํามาใชประโยชนในการวางแผน
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ขอมูลจากการสัมภาษณ นางสาวรักษิณา  สาตยชาพงษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลพบุรี   เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
2. Managing  participation - เชิญหนวยงานที่เปน

Stakeholder มารวมหารือในประเด็นยุทธศาสตรดาน
การเกษตร โดยรวมกันจัดลําดับความสําคัญของปญหา
ศึกษาศักยภาพของพื้นที่ แลวกําหนดแนวทางการแกไข
ปญหาและพัฒนารวมกัน โดยนําแนวคิด Value Chain
(ตนน้ํา กลางน้ํ า ปลายน้ํ า ) มากําหนดตัวช้ี วัดและ
จัดทําโครงการรวมกัน

 จังหวัดโดยกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด ไดจัดทํา Value Chain ของประเด็น
ยุทธศาสตรไว ทําใหหนวยงานมีความชัดเจนใน
การวางแผนใหเกิดความเช่ือมโยงและลดความ
ซํ้าซอนของโครงการ รวมทั้งได ปูพื้นความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาภายใตหลักตนน้ํา
กลางน้ํา ปลายน้ํา ใหแกสวนราชการเพื่อใหมี
ความเขาใจตรงกัน มาตรฐานของขอมูล ความ
ถูกตอง แมนยํา มีผลตอการวิเคราะหขอมูล
มิฉะนั้น จะขาดความนาเช่ือถือ และการวิเคราะห
ผิดพลาด
 จังหวัด โดยกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนา
จั งห วัด มีการจัดทํ า Area/product, SWOT
และจัดทํา product zone โดยมีการแบงพื้นที่
การพัฒนาที่ ชั ด เ จน  มี ก า ร ริ เ ร่ิ ม โค รงก า ร
เชิงรุก  เพื่อสราง product ใหม เชน การพัฒนา
เปนอาหารฮาราล และสงเสริมการเล้ียงแพะใน
พื้นที่ จึงทําใหหนวยงานมีทิศทางที่ชัดเจนในการ
ดําเนินงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร
จังหวัด
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8. ขอมูลจากการสัมภาษณ นางสมทรง  เจริญพันธุ  นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมนโยบายและแผน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553
เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. Using information -  วิธีการเก็บขอมูลดาน
สังคมโดย

- จัดทําแบบสอบถามสงใหจังหวัดเพื่อจัดสงให
  อปท. ดําเนินการจัดเก็บ
- ประสานขอขอมูลหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ

และภาคเอกชน
- ประมวลผล วิเคราะห สังเคราะห ขอเท็จจริง

ขอมูล ใหเห็นสถานการณการเปล่ียนแปลง
  ทาง สังคม จะตองฉายภาพให เห็นโอกาส
  ภัยคุกคามและจัดลําดับปญหาที่เกิดข้ึนกับ
  จํานวนประชากรแนวโนม พรอมขอเสนอแนะ

2. Using information - สรุปปญหาสังคมในแตละ
ประเด็น และจัดสง CD สรุปผลการรายงานให อปท.
เพื่อใชประโยชนในการวางแผน/จัดทําโครงการรวมกัน
3. Managing participation - การใชเทคนิค SWOT
ในการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัด และหาตําแหนง
การพัฒนาที่เหมาะสม หลักการคือการสํารวจสถานการณ
2 ปจจัย ไดแก

- ปจจัยภายใน (จุดแข็ง/จุดออน) พิจารณาจาก
4M  2S วิธีการเขียนตองมีคําวา “เนื่องจาก”
เชน จังหวัดลพบุรี มีคดีมาก เน่ืองจากมีปญหา
ยาเสพติด

 รับผิดชอบ cluster ดานสังคม และประเด็น
ยุทธศาสตรดานสังคม
 งบประมาณของจังหวัด ไมสอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรจั งห วัดด านสังคมและ
ไมสามารถแก ไขปญหาการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได
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ขอมูลจากการสัมภาษณ นางสมทรง  เจริญพันธุ  นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมนโยบายและแผน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553
เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม

- ปจจัยภายนอก (โอกาส/อุปสรรค หรือภัย
คุกคาม) พิจารณาจาก PEST การเขียนตอง
มีคําวา “สงผลตอ” “มีผลตอ” “นําไปสู”
“กอใหเกิด” “แนวโนม” ถามี “แนวโนม”
ต อ งมี เ ชิ ง อ ร ร ถห รื อ ข อ มู ล สนั บ สนุ น
ซ่ึงจะนําไปสูการกําหนด Positioning ในการ
วิเคราะห SWOT ตองทําในภาพรวม
ของจังหวัดกอน แลวจึงมาทํา SWOT ใน
ร ะ ดั บ cluster เ พื่ อ กํ า ห น ด Position
ที่ชัดเจน สําหรับ cluster ดานสังคม มีการ
ทํา Position แลวมาใหน้ําหนักกับตัวที่
สําคัญ และจัดลําดับไว
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9. ขอมูลจากการสัมภาษณ นายไพศาล สุขปญญา พัฒนาการจังหวัดชัยนาท
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. Managing the governor and expert support
ปจจัยสําคัญที่จะทําใหงานแผนพัฒนาจังหวัดดีคือมี
คนเกงเขามารวมงาน + ผูนํา (ผวจ. /รอง ผวจ.)แสดง
ความเอาใจใส โดยติดตามความกาวหนา กระตุนเตือน
ใหกําลังใจ
2. Knowledge building คนเกงเกิดจากการอยู
ในพื้นที่ ตอ เนื่อง เปน เวล านาน + เ รียน รูจากการ
ลงมือทํา + มีวิทยากร/ผู รู ให ซักถาม + การส่ังสม
พัฒนาตัวเอง

 ทีมงาน มีการมอบหมายเจาภาพ เปนแกน
ประสานกับหนวยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ยังมีปญหา
แตละหนวยมีภารกิจของตนเองตองทําเพื่อตัวช้ีวัด
ของกรมตนสังกัด  ฉะนั้นจะแกตองปรับใหเปน
คนของจังหวัดจริง ๆ
 นโยบายของรัฐบาลที่เปล่ียนบอย ๆ ทําใหแผน
มีปญหา ไมมีความตอเนื่อง ตองปรับเปล่ียน
บอยๆ  งบประมาณที่ขอไปแลว ถูกตัดลด
ตองปรับเปาหมาย
 เจาหนาที่โยกยายบอย ๆ อยูทํางานในเวลาส้ัน
ทํ า ใ ห มี ป ญห า ง า น ไ ม ต อ ใ ห ติ ด  ไ ม มี ก า ร
ตอยอด
 การพิจารณาแผนงาน/โครงการ มีการประชุม
ป ร ะ ช า ค ม ทุ ก ร ะ ดั บ / ทุ ก ภ าค ส ว น  เ ข า มี
ส ว น ร วม มี ก า ร ใ ช ข อมู ล  จปฐ .  ก ชช . 2ค
บางแตคอนขางนอย
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10. ขอมูลจากการสัมภาษณ นายปญญา  สระทองอุน หัวหนาสํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. Knowledge  building – นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนตองเขาใจ ทั้งแผนงาน แผนเงินและแผนคน ตอง
วิเคราะหใหออกวา ปญหาสวนใดแกไขได โดยใช ชองทาง
จากงบ Functionของกระทรวง/กรม สวนใดควรใชชองทางจาก
งบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด (ตองสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร) สวนใดควรเขาชองทางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2. Knowledge building + managing  the
governor support

- ผูวาราชการจังหวัดใหความสําคัญกับการ
พัฒนาความรู โดยจัดทําโครงการอบรมให
ความรูดานตาง ๆ  เชน กระบวนการจัดทํา
แผน, PMQA, e-budgeting, การติดตาม
ประเมินผล,การบริหารความเส่ียงแกขาราชการ

3. Using criteria – กําหนดเกณฑการบูรณาการ เพื่อลด
 ความซํ้าซอนของโครงการ สํานักงานจังหวัดตองบูรณา
การงบประมาณโดยมองภาพองครวม โครงการแกไขปญหา
ขนาดเล็กหรือ เฉพาะพื้นที่ใหของบประมาณจาก อปท.
สวนโครงการที่ เกินขีดความสามารถของ อปท. จึงเสนอ
ข อ ง บ ป ร ะ ม า ณ ม า ยั ง จั ง ห วั ด ซ่ึ ง สํ า นั ก ง า น
 จังหวัดตองแยกใหชัดวาสวนใดของบจาก  Function  สวนใด
ของบตามแผนพัฒนาจังหวัด และ ตองทําหนาที่บูรณาการ
แหลงงบประมาณ หรือขนม 5 ช้ัน เพื่อไมใหเกิดความซํ้าซอน

 ทักษะในการวิเคราะหแผนงาน แผนเงิน ข้ึนกับ
ประสบการณการทํางานและความตั้ งใจของ
นักวิเคราะหฯ ของสํานักงานจังหวัด

 ผูวาราชการจังหวัด ใหความสําคัญกับการ
พัฒนาองคความรูของบุคลากรของจังหวัด โดยได
ตั้งงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรไว
 ความตอเนื่องของเจาหนาที่สํานักงานจังหวัด
และสวนราชการที่เกี่ยวของไมควรมีการโยกยาย
เปล่ียนแปลงบอย

 ในปจจุบันมีแหลงงบประมาณจากหลายแหลง
มีลักษณะเปนขนมช้ัน ดังนี้

ชั้นที่ 1 ขอจากแผนชุมชน/แผนหมูบาน/
แผน อบต.

ชั้นที่ 2 ของบประมาณจากแผนของ
เทศบาล

ชั้นที่ 3 ของบประมาณจากแผนของอปท.
ชั้นที่ 4 ของบประมาณจากแผนพัฒนา

จังหวัด
ชั้นที่ 5 ของบประมาณจากแผนพัฒนา

กลุมจังหวัด
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ขอมูลจากการสัมภาษณ นายปญญา  สระทองอุน หัวหนาสํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
4. Using criteria – การพิจารณาแผนงาน/โครงการ
มี เกณฑว าจะตองตรวจสอบปญหาความตองการ
ของประชาชน ความสอดคลองกับศักยภาพจังหวัด โดย
นําขอมูล กชช. 2ค. จปฐ. ปญหาความตองการระดับ
พื้นที่  ซ่ึงอําเภอไดจัดลําดับความสําคัญไวแลว มา
ประกอบการพิจารณา โดยมีคณะทํางานกล่ันกรอง
แตละประเด็นยุทธศาสตร  หลังจากนั้น จึ งส ง ให
คณะกรรมการกล่ันกรองแผนพัฒนาจังห วัด ซ่ึงมี
รองผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน สวนราชการ
ภาคเอกชน เปนคณะกรรมการ เจาหนาที่ สํานักงาน
จังหวัด เปนเลขานุการอีกคร้ัง
5. Managing participation - การส่ือสารความเขาใจ
เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรจังหวัด กับสวนราชการทั้งใน
รูปแบบ formal และ informal ในสวนที่เปน formal
ไดแก การกําหนดปฏิทินตามข้ันตอนและกิจกรรมสําคัญ
เพื่อเปนเคร่ืองมือในการแบงงาน และกํากับ ดูแล การ
ประชุม กบจ. การนําเขาวาระการประชุมหัวหนาสวน
ราชการประจําเดือนหรือในโอกาสสําคัญตาง ๆ โดย
สํานักงานจังหวัดทําหนาที่ฝายเลขานุการ

สวน รูปแบบ Informal จะเปนการสอดแทรก
เมื่อพูดคุยกันในทุกโอกาส  เมื่อมีโอกาสประชาสัมพันธ
6. Framing politician interference – มีการประสาน
กับ สส. สว. ในพื้นที่อยางใกลชิด ตั้งแตการใหขอมูล
เพื่ อสร างความเข า ใจที่ ถูกตองเกี่ ยวกับวิ สัยทัศน
ประเด็นยุทธศาสตร และแผนงาน/โครงการที่ สําคัญ
ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดใน

 ภาคการเมือง (สส./สว.) ในพื้นที่ ใหความ
รวมมือสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตรของ
จั งห วัด  ไม เ ข า ม าแทรกแซง ในก ารจั ดทํ า
แผนพัฒนาจังหวัด
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ขอมูลจากการสัมภาษณ นายปญญา  สระทองอุน หัวหนาสํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
ทิศทางเดียวกัน มีการประสานงานกันอยางสม่ําเสมอ
จนเกิดความคุนเคยและสนับสนุนการทํางานซ่ึงกันและ
กัน ซ่ึงภาคการเมืองจะมีสวนสําคัญในการผลักดัน
งบประมาณในช้ันกรรมาธิการตางๆ
7. managing  the governor support ผูวาราชการ
จังหวัดจัดทําโครงการสมุทรสาครออนแอร เพื่อเปนเวที
การประชาสัมพันธงานของสวนราชการ และภาคเอกชน
ในการสรางความรูความเขาใจดานการพัฒนาจังหวัดแก
ประชาชน โดยการบันทึก เทปโทรทัศน และมอบหมาย
ประชาสัมพันธจังหวัดเปนแมงาน
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11. ขอมูลจากการสัมภาษณนายทวีศักดิ์  สุขสมัย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สํานัก OSM จังหวัดนครปฐม     เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. Managing  the  governor support  and expert
support

- ผูวาราชการจังหวัด (นายชนินทร บัวประเสริฐ)
ในขณะนั้นใหความสําคัญกับการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด จะเปนผูนําในการประชุม
ประชาคมดวยตนเอง โดยทําหนาที่นําเสนอใน
ภาพรวม และการกํากับติดตามใหมีการเอาขอ
comment จากที่ประชุมมาปรับปรุงการ
วางแผนพัฒนาจังหวัด

- ผูวาราชการจังหวัด ไดเชิญผูเช่ียวชาญจาก
ภายนอกมารวมจัดทํากรอบ Value Chain
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร กอนการเสนอโครงการ เพื่อให
สวนร าชการ ใช เ ปน เคร่ืองมือในการเสนอ
โครงการใหอยูภายในกรอบ Value Chain
ดังกลาว

2. Using  criteria - ใหความสําคัญกับ Value Chain
ในแตละประ เด็ นยุทธศาสตร ซ่ึ งทํ า ให เห็นความ
เ ช่ือมโยงของแตละกิจกรรมที่ สนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร การเสนอแผนงาน/โครงการ จะตองอยูใน
กรอบ Value Chain ดังกลาว และเห็นประโยชนวา
เพื่อใหบรรลุประเด็นยุทธศาสตรควรทุมงบประมาณลง
ไปในกิจกรรมใดกอน-หลัง

 ศักยภาพของผูนําในจังหวัดดานการวางแผน
ยุทธศาสตรจังหวัด รวมทั้งการลงมาอํานวยการ
กํากับ ดูแล แกไขปญหาใหแกสวนราชการอยาง
ใกลชิด
 จังหวัดนครปฐมมีสถาบันการศึกษาซ่ึงเปน
แหลงความรู และผูเช่ียวชาญที่หลากหลาย
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เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
3. Using criteria -ใหน้ําหนักความสําคัญแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร โดยดูจากปญหาความตองการ
ของประชาชน จากขอมูลที่ไดดําเนินการสํารวจไว และ
วิเคราะหวาการขับเคล่ือนยุทธศาสตรใหบรรลุวิสัยทัศน
ควรใหความสําคัญ (จุดเนน) กับประเด็นยุทธศาสตรใด
กอน-หลัง และนําประเด็นยุทธศาสตรมาจัดลําดับ
ความสําคัญ โดยคณะทํางานแตละประเด็นจะตอง
กล่ันกรองใหอยูภายในกรอบวงเงิน เพื่อไมใหเกิดการเสีย
เปลาของโครงการ

4. Using  criteria - มีการบูรณาการโครงการเพื่อไมให
เกิดปญหาความซํ้าซอนในแตละประเด็นยุทธศาสตรและมี
เกณฑในการจัดลําดับความสําคัญ ดังนี้

- โครงการตองสอดคลองกับกลยุทธ
เปาประสงค และอยูในกรอบ  Value Chain

- ผลประโยชนตกอยูกับกลุมใหญมากนอยเพียงใด
- กรอบที่ ก.น.จ. กําหนด
- สัดสวนวงเงินซ่ึงพิจารณาจากลําดับ
  ความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร
- โครงการที่มาจากขอเสนอของสมาชิกสภา-
  ผูแทน ซ่ึงเปนโครงการขนาดยอย จะขอรับ

การสนับสนุนผานชองทางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

5. Using criteria - เนนประสิทธิภาพของแผน พัฒนา
อําเภอ โดยอําเภอสามารถเสนอโครงการไดอําเภอละ
1 ลานบาท ผานชองทางของที่ทําการปกครองจังหวัด

 ความชัดเจนของกิจกรรม ตาม Value Chain
ในแตละประเด็นยุทธศาสตร + กรอบวงเงินที่
ชัดเจน ทําใหไดโครงการที่มีความเช่ือมโยงและ
เปนโครงการที่สําคัญขนาดใหญ

 คณะทํางานตามประเด็นยุทธศาสตรจะทําหนาที่
กล่ันกรองโครงการและงบประมาณของจังหวัด ให
อยูในกรอบทิศทางตาม Value Chain ของ
ประเด็นยุทธศาสตรที่วางไว

 อํ า เภอ เปนจุดตัดระหว า งแผนชุมชนกับ
แผนจังหวัด หากแผนพัฒนาอําเภอ ซ่ึงกล่ันกรอง
มาจากแผนชุมชน และแผนของ อปท. เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ จะทําใหแผนพัฒนาจังหวัดมี
ประสิทธิภาพไปดวยตามลําดับ
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เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
6. Using  criteria - ใชโครงการตามแผนพัฒนา
จั งห วัด 4 ป  ซ่ึ งมี ลักษณะชุดโครงการ เปนหลัก
โดยโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป จะเปน
โครงการยอยของชุดโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
4 ป และทุกโครงการตองผานการกล่ันกรองวาอยูใน
ประเด็นยุทธศาสตรใด เพื่อใหการเสนอโครงการมีความ
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
7. Managing strategic team – ใหความสําคัญกับ
คณะทํางานตามประเด็นยุทธศาสตรเปนอยางมากใน
การบูรณาการโครงการเพื่อลดความซํ้าซอน ดูความ
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร และอยูภายใตกรอบ
Value Chain ของประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนด การ
พิจารณางบประมาณจะตองเปนไปตามกรอบวงเงินที่
กําหนด ฯลฯ

หลังจากนั้น จึงนําเขาที่ประชุมคณะอนุกรรม
การกล่ันกรอง ซ่ึงมีรองผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน
8. Framing politician interference – โครงการ
ตามขอเสนอของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดในพื้นที่
สวนใหญจะผลักดันเขาชองทางการของบประมาณจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
9. Using information – กําหนดชองทางการนําเขา
ขอมูลเพื่อใชประโยชนในการคนหาปญหา เพื่อใชในการ
วางแผนพัฒนาจังหวัด 2 ชองทาง ไดแก

ชองทางที่ 1 ใหสวนราชการที่มีหนวยงานระดับ
อําเภอ สํารวจขอมูล ปญหาความตองการของประชาชน โดยมี
หนวยงานหลัก เชน พช. /เกษตร เปนตน

 มีการจัดทํากรอบ Value Chain ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ทําใหมองภาพเร่ืองความเช่ือมโยง
ความซํ้าซอนของแผนงาน/โครงการไดชัดข้ึน

 เนื่องจากสวนใหญเปนโครงการขนาดเล็ก
ซ่ึ ง ม าจ ากความต อ งก า รของประช าชนใน
แตละพื้นที่
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เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
ชองทางที่ 2  ใหอําเภอสํารวจปญหาความตองการ

ของประชาชน  เพื่อนํามาบูรณาการเปนขอมูลจังหวัด
ซ่ึงขอมูลดังกลาวเปนปญหาความตองการของประชาชนทั้ง
จังหวัด เมื่อไดปญหามาแลว สํานักงานจังหวัดจะนําขอมูล
มาประมวลเปนปญหาของจังหวัด โดยเรียงปญหาตามความ
ตองการ จําแนกเปนรายอําเภอ แลวนํามาใชในการทํา
SWOT เพื่อกําหนดตําแหนงการพัฒนาของจังหวัด
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12. ขอมูลจากการสัมภาษณนางพลัคศรัญญา  อมรพันธุศักดิ์  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
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เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. Using  criteria + managing  expert  support
นํา Value Chain ของประเด็นยุทธศาสตรดาน
การเกษตร ซ่ึงจังหวัดไดทําข้ึนมาตอยอด โดยเชิญสวน
ราชการที่เกี่ยวของทั้งหมดมาระดมสมองเพื่อหาจุดเนน
เชน ดานพืชจะเนน ขาว กลวยไม สมโอ ดานสัตวจะเนน
สุกร
        หลังจากนั้น จึงจัดสัมมนาดานพืชยุทธศาสตร
สัตวยุทธศาสตร โดยเชิญสถาบันการศึกษามารวม เพื่อ
กําหนด Value Chain ยอย ตอยอดจากจังหวัด
ผลผลิตที่ได คือ ชุดโครงการ และกิจกรรมตาง ๆ
รวมทั้งผูรับผิดชอบ ชัดเจน

 ผูวาราชการจังหวัดใหการสนับสนุนงบประมาณ
CEO ในการจัดสัมมนาระดมสมองเพื่อจัดทํา
Value Chain ดานเกษตร
 จังหวัดมีการจัดทํา Value Chain ในสวน
ของประเด็นยุทธศาสตรไวแลว ทําใหมีทิศทางที่
ชัด เจน สามารถตอยอดเจาะลงไปที่ Value
Chain ของพืชเศรษฐกิจ สัตวเศรษฐกิจ และ
กําหนดชุดโครงการไดอยางเช่ือมโยงกัน
 มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม ใหการสนับสนุนผูเช่ียวชาญรวม
ระดมสมอง
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13. ขอมูลจากการสัมภาษณ นางพิมลมาศ  เชิดผล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน  2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. Team building + Knowledge building

- สรางวิทยากรกระบวนการ ในการสรางและใชและ
ติดตามประเมินผล โดยนําคนที่มีทักษะการเปน
วิทยากรไปเรียนรูการจัดทําแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร (Strategy  Route map) รูปแบบการ
ฝกอบรมใช วิ ธีการ Workshop รุนละ 50 คน
ใชกระบวนการ Par (Participation) จะไมมีวิทยากร
นํา มีเพียงอาจารยเปน Moderater ทุกคนตอง
สามารถเปนวิทยากร รูจักสังเกต และสรุปบทเรียน

2. Managing Participation
- กระบวนการสราง KPI mapping
1) การวิเคราะหสถานการณของเร่ือง/ประเด็น
ที่จะทําแผนที่ยุทธศาสตร โดยวิธีการระดม
สมองรวมกันและจัดทํา Mind Map
2) กําหนดส่ิงที่อยากเห็น อยากเปน อยากมี
อยากได การกําหนดเปาหมายที่ตองการบรรลุ
จากประเด็นที่กําลังพิจารณาหรือการกําหนด
เปาประสงค

วิธีดําเนินการใชการระดมสมอง โดยมี
ผูดําเนินการ (Facilitator) ทําหนาที่อํานวยการ
กระตุนใหสมาชิกเสนอความคิดเห็น รูปแบบอาจ
เปนอภิปรายหรือการใชกระดาษขอความ (Post-it)
บิดบนกระดาษคลิปชารท

 วิทยากรกระบวนการตองยึดหลักเขาใจ
เขาถึง พัฒนา กลาวคือ เขาใจ ในมติเร่ืองที่จะทํา
เขาถึง ประเด็นของเร่ืองที่จะถาม ปญหาที่พบจาก
การทํางาน และพัฒนา คือการแกไขปญหาได
ตรงจุด
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน  2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
3. การจัดทํา Strategy Route map

- Outcome mapping – นําขอความที่กลุม
ตองการจะบรรลุ ปดลงบนกระดาษคลิปชารท
และสราง Strategy Route map/Outcome

  Mappingโดยแบง ลง 4 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 คือ ประชาชน
มิติที่ 2 คือ ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder)
มิติที่ 3 คือ กระบวนการภายใน Process)

ซ่ึงเปนภาพรวมของจังหวัด
มิติที่ 4 คือ ระดับพื้นฐาน ไดแก การเรียนรูใน

องคกร/วัฒนธรรม/ทีมงาน
วิธีดําเนินการใชวิธีระดมสมองโดยแบงกลุม 4

กลุม /มิติ แตละกลุมจะมีคําถามหลัก ๆ ให ผลที่ได คือ
Outcome Mapping

4. นําผลจากทุกกลุมมารวมเปน Map เดียวกัน เมื่อ
สรางผังจุดหมายปลายทางรวมกัน (เปาประสงค) โดย
วิธีการระดมสมอง และวิเคราะหวาส่ิงที่ตองการส่ิงใดมี
ความสําคัญมากที่ สุด แลวดึงมาวางไวตรงกลางของ
แตละมิติ จากนั้นจึงลากเสนเช่ือมโยงทั้ง 4 มิติ โดย
ยึดหลัก “เหตุ” และ “ผล” ซ่ึงกันและกัน

การมอง Strategy Route map ดังกลาวจะเปน
เสนทางเดินในระยะ 4 ป และสามารถดึงเสนทางเดิน
ยุทธศาสตรที่ ส้ันที่ สุด (เสนทางที่สําคัญที่ สุด) มาทํา
แผนปฏิบัติการ ระยะ 1 ปได
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ขอมูลจากการสัมภาษณ นางพิมลมาศ  เชิดผล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน  2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
5. การจัด KPI Mapping นําขอความใน Strategy
Route Map/Outcome Mapping) จากมิติภาคี และมิติ
ประชาชนซ่ึงเปนมิติที่สําคัญ มาระดมสมองเพื่อจัดทํา
KPI Mapping โดยเลือก KPI ที่สําคัญ ๆ มาแตกเปน
4 มิติเชนเดียวกัน
6. ใช KPI Mapping เปนกรอบในการกําหนด กลยุทธ
แนวทาง มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ โดย
การระดมสมอง ผลที่ไดรับคือ ทําใหการเสนอโครงการมี
ความเช่ือมโยงเปนเหตุเปนผลซ่ึงกันและกัน ไมกระจัด
กระจาย และสามารถใชประโยชน ในการติดตาม
ประเมินผล
7. Strategy Route map + แผนปฏิบัติการประจําป –
ซ่ึงมาจากการระดมสมองของผูมีสวนไดสวนเสีย ใน 4
มิตินี้ จะติดตั้งไวที่ตําบล เพื่อใชดูวาถาอยากใหบรรลุ
ตามที่ตองการจะตองทําอยางไรบาง
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15. ขอมูลจากการสัมภาษณนายวลัญจกร  ไกรเลิศ หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครนายก
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. Using criteria – การเสนอแผนงาน/โครงการ
ตองผานการกล่ันกรองจากคณะทํางานกลุมภารกิจ
5 กลุม ซ่ึงจะบูรณาการโครงการ โดยดูมิติภารกิจ
(Function) และพื้นที่ (Area) ไมให ซํ้าซอนกัน เชน
โครงการฝกอบรม หากซํ้าซอนกันจะดูวาหนวยงานใด
เปนหลักและกําหนดใหเปนเจาภาพ

- แผนงาน/โครงการของกระทรวง/กรม ตองมา
วางในแผนยุทธศาสตรจังหวัด โดยมีเง่ือนไข

  วาตองสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร และ
ตรงกับผลผลิตของสํานักงบประมาณ 5 กลุม

- ในการกล่ันกรองแผนงาน/โครงการ จะตั้ง
คําถามวา

1) ถาไมทําเกิดความเสียหายอยางไร
2) ซํ้าซอนกันหรือไม ถาซํ้าซอนจะแกไข
อยางไร
3) มีความพรอมของโครงการหรือไม
4) มีการอบรมช้ีแจงทําความเขาใจกับ
กลุมเปาหมายหรือไม

- งบ function ที่บรรจุในแผนยุทธศาสตรตอง
  เฉพาะโครงการที่ ใช ขับเคล่ือนยุทธศาสตร
  จังหวัด

2. Using  criteria –มีการประชุมกําหนดมาตรฐาน
แผนชุมชน และกําหนดเปนตัวช้ีวัดยอยๆ ใหทีมประเมิน
ออกไปดู และใหใชขอมูลจากแผนชุมชนประกอบการ
พิจารณาของกลุมภารกิจ โดยโครงการที่มีขนาดเล็กจะ
มอบใหอําเภอดําเนินการ
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ขอมูลจากการสัมภาษณนายวลัญจกร  ไกรเลิศ หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครนายก
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
3. Managing strategic team - คณะทํางานตาม
กลุมภารกิจ 5 กลุม เปนตัวขับเคล่ือน และมีบทบาท

สําคัญในการกล่ันกรองแผนงาน/โครงการ มีการเพิ่มเติม
ภารกิจเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ และแตละคณะมี
รองผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน มีการประชุมกัน
อยางนอย 2 คร้ัง โดยรองผูวา-ราชการจังหวัด ลงมานั่ง
เปนประธานเอง

 ผูบริหาร (รองผูวาราชการจังหวัด) ใหความ
สําคัญกับการก ล่ันกรองแผนงาน/โครงการ
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด โดยเข า
รวมประชุมดวยตนเอง
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ขอมูลจากการสัมภาษณนางสุมิตรา ศรีสมบัติ  รองผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. Managing the governor support จังหวัดได
ดึงดูดความรวมมือ และรวมใจจากหนวยงานตางๆ ใน
จังหวัด โดยการสนับสนุนความดีความชอบเปนพิเศษ,
การกลาว/ประกาศยกยองชมเชย, ผูบริหารแสดงความ
เอาใจใสสนใจ , ให โบนัส โดยพาไปศึกษา ดู ง าน
ตางประเทศ
2. Managing  expert  support จังหวัดมีทีมงานของ
ผวจ.CEO  เปนที่ปรึกษาแบบไมเปนทางการ มาจากผูมี
ความรูความสามารถ (เกง + มีใจให) หลายหนวยงาน
เชน ศึกษา เกษตร สาธารณสุข ฯลฯ มารวมทํางาน  มิใช
ในฐานะผูแทนหนวยงาน
3. Field working ทีมแกนจัดทําแผนจังหวัดดําเนินการ
จริงจังและได/ใชขอมูลจริงโดย

1) ลงไปศึกษาขอมูลในพื้นที่ระดับ อํ า เ ภ อ เ อ ง
2) รวมพิจารณาหาขอตกลง (deal) กับหัวหนา

สวนราชการตาง ๆ  ที่เกี่ยวของโดยตรง
4. Managing participation จังหวัดไดดึง อปท.
เขามารวมมือในแผนจังหวัด โดยให “ทองถิ่นจังหวัด”
จัดสัมมนา อปท.

 ระบบการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ทําให
“ถู ก บั ง คั บ ” ทั้ ง เ ร่ื อ ง เ ง่ื อ น เ ว ล า ที่ จํ า กั ด
งบประมาณ และประเภทโครงการสงผลตอ
คุณภาพของแผน
 การโยกยายขาราชการบอยๆ มีผลตอคุณภาพ
ของแผน  เพราะขาดการส่ังสมความรูในขอมูล
และความเขาใจในพื้นที่ (โดยเฉพาะ ผวจ. และ
สนจ. ซ่ึงเปนแกนหลักของงานแผนพัฒนาจังหวัด)
 timing เง่ือนเวลาบีบ ในขณะกระบวนการ
กําหนดไวละเอียดหลายข้ันตอน ตองทําประชาคม
ใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวม
 จั งหวะเวลาการทํ าแผนของอํา เภอ และ
อปท. ตางกัน ทําใหไมมีโอกาสตรวจสอบความ
ซํ้ าซ อนของแผนตํ าบล อํ า เภอและ  อปท .
ประชาคมจึงไดทราบแต “ความตองการ” ซ่ึงสวน
ใหญก็ เปนถนน , แหล งน้ํ า ผลงานจึ งไดแต
ผลผลิต (output) ซ่ึงยังไมใชผลลัพธ (outcome)
และไมไดมีการจัดลําดับความสําคัญจริงจัง
 หลักที่กําหนดไว คือ โครงการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน ถนน แหลงน้ําใชงบ อปท. สวนโครงการที่
เปนงานปกติใชงบ function
 คนยังไมใหความสําคัญกับแผนยุทธศาสตร

จังหวัด ถึงโครงการไมอยูในแผนฯ นี้ก็ทําได
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ขอมูลจากการสัมภาษณนางสุมิตรา ศรีสมบัติ  รองผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
 การบูรณาการแผนก็คือบูรณาการงบ function
กับงบ อปท. และงบจังหวัด
  ปจจุบันมีแต SWOT จังหวัดในภาพรวมควร
มี SWOT เกษตร – ทองเที่ยว – อุตสาหกรรม
เพื่อกําหนดยุทธศาสตรแยกเปนแตละดาน
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17. ขอมูลจากการสัมภาษณนายสุชัย เสาวลักษณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สํานัก OSM จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. Using criteria แผนงาน/โครงการ/งบของกลุม
จังหวัด ตองแบงระดับใหแตกตางชัดเจนจากแผนงาน/
โครงการ/งบของจังหวัด
2.Using criteria อาจมีการใชจํานวนจังหวัดในกลุมหาร
แบ ง งบประมาณให ได เท า เ ทียม กันห รืออาจแย ง ชิ ง
งบประมาณกันได ถาหากไมใช ขอมูลสารสนเทศ และ
หลักวิชา มาสรางหลักเกณฑเพื่อใชพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณ

 ถาหัวหนากลุมจังหวัดไมใช ผวจ.ที่อาวุโส เมื่อ
มีการประชุม ผวจ. มักไมเขารวมประชุมดวย
ตนเอง จะมอบรอง ผวจ.หรือ หน.สนจ.เขาประชุม
แทน ดังนั้น จึงควรให ผต.มท. เปน หน.กลุม ฯ
 เมื่อเปล่ียนผูบริหารของกลุมจังหวัด/จังหวัด
ทําใหมีการแกไขเปล่ียนแปลงโครงการใหม
 การกล่ันกรองโครงการ มุ ง ให เกิดความ
สอดคลองระหวางประเด็นยุทธศาสตร และการ
เช่ือมโยงระหวางจังหวัดในกลุม
 ข้ันตอนงานของแผนพัฒนากลุมจังหวัด
(1) วิเคราะหขอมูล และยกรางวิสัยทัศนของกลุม
จังหวัด (2) จัดประชุมใหญของกลุมจังหวัด เพื่อ
ตรวจสอบขอมูล – ทบทวนพิจารณาวิสัยทัศน/
ประเด็นยุทธศาสตร (3) จัดทํากลยุทธ/project
ideas (4) เสนอใหแตละจังหวัดในกลุมพิจารณา
โครงการ และจัดลําดับความสําคัญ
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18. ขอมูลจากการสัมภาษณนายชัช  กิตตินภดล  รองผูวาราชการจังหวัดสระแกว
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. Managing the governor and expert support

1) ผวจ. มีความรูความเขาใจในพื้นที่ (รูขอมูล
รูปญหา) อยางดี  เนื่องจากทํางานอยูในพื้นที่นี้
หลายป + มีเครือขายบุคคล โดยเฉพาะความ
สั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ นั ก ก า ร เ มื อ ง ใ น พื้ น ที่
เข ามาใหความเอาใจใสงานแผน สามารถ
ตัดสินใจดวยตัวเอง ในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาของจังหวัดไดอยางชัดเจน/และเปนไปได
ผวจ.ทําการตอรองคาเปาหมายของตัวช้ีวัดใน
คํารับรองและกํากับตัวช้ีวัดเอง
2) จากกรอบ/ทิศทางที่ ผวจ. กําหนดให สนจ.
เ ป น แกน  ร วมมื อกั บส วนร าชก า รต า ง ๆ
รับมาพิจารณา/จัดทําในรายละเอียด
3) ขอมูลที่ใชในการจัดทําแผน วาจะตรงกับ
ป ญ ห า ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ห รื อ ไ ม  ไ ด จ า ก
(1) ขอมูล กชช.2 ค, ขอมูล จปฐ.  (2) ขอมูล
จากการลงไปตรวจราชการของ ผวจ. รอง ผวจ.
และหัวหนาสวนราชการ (โครงการบําบัดทุกข
บํารุงสุข) รับฟงปญหา และจัดโครงการให
แตละพื้นที่ไดทันที
4) ผวจ. สรางทีมหลัก (think tank) โดยเลือก
คนที่รูจักดี ตั้งแตสมัยเปน รอง ผวจ.วาเปนคนที่
เกง + ตั้ งใจมาชวยงาน โดยไม เนนระดับ
ตําแหนงและการ เปนตัวแทนหนวยงานมี
สนจ. เปนแกนแผนของจังหวัดไดรับการ
ประ เมินคุณภาพอยูในระดับดีเดนเพราะ (1)
ผวจ.ลงมารวมมือกับ ทีมหลักเพื่อตรวจสอบ

 สภาพจังหวัดสระแกว ผวจ. คุนเคยและ
รู จั กพื้ นที่ ดี ม าก + ขยัน /ลงมา เล น เอ ง  +
จังหวัดปลอดการเมืองแทรกแซง



96

ขอมูลจากการสัมภาษณนายชัช  กิตตินภดล  รองผูวาราชการจังหวัดสระแกว
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
กล่ันกรอง และพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหประเด็น
ยุทธศาสตร/โครงการ  ดวยตนเองในการเสนอขออนุมัติ
โครงการ/งบประมาณจังหวัดไดจัดทําชุดโครงการ
(package) ที่มีคุณภาพ/สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
สํารองไวดวย (เชน ตามกรอบจะได 80 ลาน ไดเตรียม
โครงการไว 300 ลาน ) ทําให เปนโอกาสได รับงบ/
โครงการเพิ่มเติมจากงบที่จังหวัดอ่ืนๆ ที่ถูกตัดออก
เพราะโครงการไมเหมาะสม
2. Managing strategic team จังหวัดไดจัดตั้งกลุม
ภารกิจ (เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ส่ิงแวดลอม )
ทําหนาที่จัดทํา strategy map (โดยอาศัยแนวคิดแบบ
value chain), ขับเคล่ือนแตละประเด็นยุทธศาสตร
และกํากับการดําเนินงานของสวนราชการ

แตละกลุมภารกิจ มีการประชุมภายใน เมื่อพบ
ปญหา มีการมอบแนวทางใหสวนราชการที่เกี่ยวของไป
ดําเนินการ เชน มีขอมูล/ผลการศึกษาวิจัยของ ม.ราชภัฏ
ศึกษาพบวาเด็กไมเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับมี 58
คน ก็เอาใจใส มอบหมายหนวยงานไปติดตาม

การประชุมจังหวัดทุกเดือนจะมีวาระประจํา คือ
(1) การบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (2) รายงานของ 4
กลุมภารกิจ
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19. ขอมูลจากการสัมภาษณนายมนตรี  ธนวิวัฒน หน.กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1.  Using information ขอมูลที่ใชในการจัดทําแผน

( เชน  ขอมูลสถานการณ ขอมูลตัว ช้ี วัด ) ถอดมา
จาก (1) รายการขอมูลที่ สศช. ใชในแผนเศรษฐกิจและ
สั ง ค ม แ ห ง ช า ติ ( โ ด ย เ ฉ พ า ะ ข อ มู ล ที่  ส ศ ช .
มาลงพื้นที่จัดทําไว เมื่อคร้ัง นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร มา “ทัวรนกขมิ้น”) (2) แนวทางพัฒนา
ในคําแถลงนโยบายของรัฐบาล และแผนบริหารราชการ
แผนดิน (3) คํารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด (4)
ขอมูล กชช.2 ค และ จปฐ.
2. Managing strategic team จัดตั้งคณะทํางาน
ทบทวน วิ สัยทัศน  และทบทวนแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด (เดิมเปนโครงการยอยๆ จํานวนมาก
ไมมีลักษณะเปนประเด็นยุทธศาสตร) ดวยวิธีระดม
สมอง โดยมีขอมูลที่เตรียมไวเปนเคร่ืองชวย ดําเนินการ
จัดกลุม (grouping) โครงการทั้งหมดที่มีจํานวนมาก
ใหเปนกลุมๆ ตามประเด็นยุทธศาสตร ดวยแนวคิด
strategy map และ value chain ซ่ึงเปนความรูที่ไดจาก
โครงการอบรม CEO retreat ที่ ก.พ.ร. จัดใหแก ผวจ.

 ฐานขอมูลที่ สป .มท. ใหทํา ใชไมไดเพราะ
ไมใชสารสนเทศ
 การทํางานอยูในจังหวัดเปนชวงเวลายาวนาน
ทําใหมีเครือขายบุคคล/ประชาคมและชํานาญพื้นที่

 ปจจัยสําคัญในการดําเนินงานดังกลาวคือ (1)
คณะทํางาน ซ่ึงผูแทนจากสวนราชการ/หนวยงาน
ในจังหวัดเขามามีสวนรวม (2) ฝายเลขานุการ
(หัวหนากลุมงานยุทธศาสตร/สํานักงานจังหวัด) ที่
เขมแข็ง(strong secretary) ทําบทบาทสําคัญใน
การยกร างความคิดและขอเสนอใน ช้ันแรก
เพื่อใหคณะทํางานพิจารณา (3)การสนับสนุนจาก
ผูบริหารจังหวัดโดยฝายเลขานุการ ทําหนาที่เปน
ตัวเช่ือม (liaison) ระหวางคณะทํางานกับผูวา
ราชการจังหวัด  โดยรายงานความคืบหนาใหทราบ
เปนระยะ พรอมทั้งขอความเห็น /คําวินิจฉัย
(administrative decision, executive support)
และ (4 )  ความสนับสนุนจากที่ป รึกษาจาก
ภายนอก ที่เชิญมารวมดําเนินงาน
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20. ขอมูลจากการสัมภาษณนายอาคม ภูติภัทร  สภาองคกรชุมชน จังหวัดตราด
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. Managing  participation - งานพัฒนาจังหวัด -
องคกรเอกชน และองคกรชุมชน พรอมรวมมือกับทาง
ราชการ แตหนวยราชการตองสนใจเปดโอกาสใหเขารวม
และใหความสนับสนุนจริงจัง ตัวอยาง สํานักงานจังหวัด
ตราด (โดยความสนับสนุนของคุณปราโมทย บุญญากาศ
หัวหนากลุมยุทธศาสตรฯ คุณวีระ ดานประดิษฐ) และ
สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย สนับสนุนงบ
ใหดําเนินการโครงการศูนยกีฬาสําหรับเยาวชน และ
โครงการจัดการขยะของครัวเรือน ทําใหโครงการเหลานี้
เกิดขอไดเปรียบในการดําเนินการ คือ มีความยืดหยุน
คลองตัวสูง (ทํางานโดยไมมีขอจํากัด เ ร่ืองเวลาและ
สถานที่)และเขาไปดําเนินงานกับกลุมเปาหมายที่กระจัด
กระจายในพื้นที่ตางๆ ไดอยางใกลชิดจริงจัง (closely
contact)

 ในพื้นที่ตางๆ  มีบุคคลและองคกรที่มีความ
พรอม และความตั้งใจที่จะทํางานเพื่อประโยชน
สาธารณะ หลากหลายลักษณะ เชน NGO อปท.
มูลนิธิ กลุมอาชีพ อาสาสมัคร ซ่ึงมิใชองคกร
แสวงหากําไร (NPO - non profit organization)
ทํางานอยูแลว หากหนวยราชการสนใจ และเขาถึง
จะสามารถระดมความรวมมือและความสนับสนุน
จากองคกรเหลานี้ มาชวยงานราชการได สงผลให
การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ (ประหยัดคน/
เวลา, ไดผลมากข้ึน) และประสิทธิผล (ตรงปญหา
ตรงความตองการ) สูงข้ึนได
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21. ขอมูลจากการสัมภาษณนายปราโมทย บุญญากาศ   หัวหนากลุมงานยุทธสาสตรฯ สํานักงานจังหวัดตราด
 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. Using criteria มีการจัดสรรสัดสวนงบประมาณ
สําหรับโครงการในประเด็นยุทธศาสตรตางๆ เชน ดาน
คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม 40% ดานการเกษตร
25% ดานการทองเที่ยว 25% ดานการประมง 10%
(แต ในการพิ จ ารณาจ ริงจะมีนั กก าร เมื อง เข าม า
สอดแทรกบาง)

 จ.ตราดเปนจังหวัดที่มีการวิเคราะหศักยภาพ
โอกาสการพัฒนา และกําหนดทิศทางการพัฒนา
ที่ชัดเจน คือ ประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร,
การทองเที่ยว, การคาชายแดน, ประมง ทําใหมี
ปญหาที่จะตองทําการพัฒนานอย และโดยรวมมี
ความตองการการสนับสนุนจากสวนราชการไม
มากนัก บางสวนเห็นวาการที่รัฐพยายามเขาไป
พัฒนาทําใหเกิดปญหาตามมา  เชน การสงเสริม
ก ารท อ ง เ ที่ ย ว  ทํ า ให ถนน  ประป า  ไฟฟ า
ไ ม เ พี ย งพอ เ กิ ด ปญห า ขย ะ  ก า ร ทํ า ล า ย
ส่ิงแวดลอม สงผลลบตอประชาชน ในขณะที่
ผูประกอบการซ่ึงเปนคนนอกพื้นที่เปนฝายไดรับ
ประโยชน จะไมสนใจผลกระทบเหลานี้
 ในการดําเนินงาน สวนราชการตองศึกษาใหทราบ
ถึงปญหา/ความตองการจริงอยางชัดเจน เชน

(1) ตัวอยางโครงการสร างถนนไปน้ํ าตก
กรองแก ว จั งหวัดทํ าโครงการและได
งบประมาณแลวแตไมสามารถดําเนินการได
เนื่องจากในเวลาเดียวกับที่ไดงบประมาณ ก็มี
ประกาศใหพื้นที่น้ําตกกรองแกวเปนอุทยาน
แหงชาติ เมื่อจะเร่ิมดําเนินงาน จึงมีปญหากับ
อุทยานฯ ซ่ึงยืนยันวาจะทําถนนเขาพื้นที่ได
ตองมีการศึกษา EIAกอน  และเกิดประเด็นวา
ถนนที่จะสราง เปนความตองการของประชาชน
จริง หรือเปนความตองการของผูประกอบการ
ทองเที่ยวเทานั้น
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ขอมูลจากการสัมภาษณนายปราโมทย บุญญากาศ   หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรฯ  สํานักงานจังหวัดตราด
 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
2.  Using criteria การวิเคราะห SWOT จะนําขอมูล/
ขอเสนอแตละ Sectors มาพิจารณาในภาพรวม เร่ืองใด
ที่ไมมีขอมูลสนับสนุนชัดเจนจะละไวไมนํามาเปนจุดเนน

3. Using criteria ควรมีการวิเคราะหจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการ โดยพิจารณาจาก (1) ปญหา/
ความตองการที่แทจริงของประชาชน ( วิ เคราะหว า
ขอเท็จจริงเปนความตองการของใครและเพื่ออะไร )
(2) ความพรอมดําเนินการหรือไมเพียงใด (มีที่ดินแลว
หรือยัง ตองศึกษา EIA หรือไม  มีผูที่จะรับงานไป
ดําเนินการสืบเนื่องตอไปหรือไม) (3) ความเปนไปไดทาง
เทคนิค (4) ความคุมคาของผลงานที่จะเกิดข้ึน

ดังนั้น จํ าเปนตองมีการวิเคราะหโครงการ
(project analysis) อยางจริงจัง ที่ผานมาแมจะ
มีคณะกรรมการกล่ันกรองฯ แตก็ยังทําไดไมครบถวน

(2) การสรางศูนยจําหนายสินคา OTOP
ปรากฏวาลมเหลว เพราะสินคา OTOP
สวนใหญของตราด เปนสินคาที่ตองรีบ
รับประทาน เปนของสด  ไมเหมาะที่จะซ้ือ
ไปฝากญาติมิตร ชาวบานซ่ึงเปนผูผลิต/
ผูขายจึงตองรีบขายเอามาฝากรอขายที่
ศูนยไมได นอกจากนั้น ราน/สถานที่ขาย
ของชาวบานเอง ก็คาขายไดดี ไมมีปญหา
อยูแลว โครงการลักษณะนี้ ดําเนินการ
เมื่อไรก็จะลมเหลวตลอด

 แผนหมูบาน/ชุมชน พบปญหาการช้ีนําของ
กํานันผูใหญบาน ทําใหทิศทางการพัฒนาไมตรง
กับศักยภาพของพื้นที่ เชน พื้นที่เขาสมิงมีสวน
ผลไมมาก  แตกลับเนนพัฒนาดานสงเสริมการ
ทองเที่ยว
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ขอมูลจากการสัมภาษณนายปราโมทย บุญญากาศ   หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรฯ  สํานักงานจังหวัดตราด
 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
4. Field working จ.ตราด มีคณะกรรมการกล่ันกรอง
แผน/โครงการ ซ่ึงมีการประชุมประชาคมใหชุมชนชวย
ตรวจสอบว า โครงการที่ เ สนอมาจากแผนอํา เภอ
และจากหนวยงานตาง ๆ  ตรงกับปญหา/ความตองการ
หรือไม + พรอมกับรับฟงความคิดเห็นของ ส.ส.และ
ส.ว.ในเร่ืองทิศทางการพัฒนาของจังหวัด และส่ิงที่อยากเห็น
อยากใหเกิดข้ึน
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21. ขอมูลจากการสัมภาษณนายมาโนช พลอยแกว  หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรฯ สํานักงานจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. Managing strategic team +  formulating
draft ไดทบทวนยุทธศาสตร/วิสัยทัศน โดยวิเคราะห
GPP ประกอบกับศักยภาพจั งห วัด +  มีการจัด
ประชาคม มี ผูมีสวนไดส วน เ สียจากทุกภาคสวน
ประมาณ 100 คนเขารวม ใหชวยกันพิจารณาราง
ยุทธศาสตร ซ่ึงยกรางข้ึนโดยจังหวัดไดตั้งคณะทํางานข้ึน
3 ชุด แตละชุดไปทบทวนปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร
และกลยุทธแตละดาน โดยมีกลุมงานยุทธศาสตร
สํานักงานจังหวัดเปนฝ าย เลขาฯ กลาง ทําหนาที่
เรียบเรียงประสานกลยุทธและประเด็นยุทธศาสตรให
สอดคลองกัน รวมทั้งคอยช้ีแจงรายละเอียดแตละ
โครงการ
2. Field  working หลังจากประชาคมจังหวัดไดไปจัด
ประชาคมที่อําเภอเพื่อสรางความสอดคลองกัน ระหวาง
ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ ของแผนยุทธศาสตร
จังหวัดกับแผนอําเภอ และแผนชุมชน
3. managing strategic team ใหสวนราชการตางๆ
เสนอ project ideas สงใหคณะทํางานแตละชุด
พิจารณากล่ันกรอง  คัดเลือกที่สอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตร นําไปจัดประชาคม  รับฟงความเห็นในแต
ละอําเภอ

4. Framing politician interference ไดเรียงลําดับ
ความสําคัญของโครงการจากกรอบงบประมาณที่ได
270 ลาน และมีการกําหนดกรอบวงเงินเพื่อให ส.ส. ไดมี
สวนรวมรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อแกไขปญหาในพื้นที่
ทุกคน  ๆละ เทา  ๆกัน

 กอนมี นิคมอุตสาหกรรม Eastern Seaboard
(ESB) รายไดของจังหวัดจะไปดวยกัน ทั้งผลไม
– ทองเที่ยว (ชายหาดยาวกวา 100 ก.ม.) แตเมื่อ
มี ESB พัฒน า อุ ตส าหก ร รม  ทํ า ใ ห GPP
ดานอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนเปน 80% ภาคเกษตร
ถู ก เ บี ย ด จึ ง เ กิ ด ค ว า ม ขั ด แ ย ง แ ย ง ชิ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน แหลงทองเที่ยวถูก
ทําลาย โรงงานอุตสาหกรรม ทําใหมีน้ํากัดเซาะ
ขายฝง หาดสวยงามเสียหาย
 นโยบาย ผวจ. มุงพัฒนาทั้ง 3 ดาน เกษตร
อุตสาหกรรม ทองเที่ยว ชวง 2 ปกอน เนนดาน
อุตสาหกรรม ทุมงบแกมลพิษ แตเมื่อเกิดวิกฤต
ป 2550 จึงเห็นวาอุตสาหกรรมดานเดียวไมพอ
ตองมีดานเกษตรดวย จึงได รับความสําคัญ
มาก ข้ึน ป จ จุ บั น ให น้ํ า หนั ก เ ท า เ ที ยมกั บ
ภาคอุตสาหกรรม
 OSM ไดศึกษา position ของกลุม เห็นวา
ควรเนนการทองเที่ยว ลดอุตสาหกรรมลง เปล่ียน
โฉมหนากลุมจังหวัด
 ไดทบทวนยุทธศาสตรจังหวัดระยองจะเพิ่ม
ความสําคัญของภาคเกษตร สงเสริมใหมูลคาเพิ่ม
อีก 10 – 20% เพื่อใหใกลเคียงกับอุตสาหกรรม
ซ่ึงไมทิ้ง แตจะเนนสงเสริมใหทํา ISO 14000
QS2000
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ขอมูลจากการสัมภาษณนายมาโนช พลอยแกว  หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรฯ สํานักงานจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
5. Using  criteria โครงการที่ ส.ส.ตองการเขามามี
สวนรวมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อแกไข
ปญหาในพื้นที่  ฝายเลขานุการไดแจงขอมูลเพื่อใช
ประกอบการพิจารณา โดยตองสอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดของจังหวัดและตอบสนองความ
ตองการ/ปญหาประชาชน
6. Using criteria เมื่อมีการใหงบประมาณเพิ่มเติม
จังหวัดจะพิจารณาเอง จาก project ideas ที่หนวยงาน
ตางๆ เสนอมา โดยยึดกรอบ ก.น.จ.
7. field working การติดตามผล มีคณะกรรมการ
ไปสํารวจผลลัพธที่ไดสอบถามความพอใจของประชาชน
ในหมูบานที่ไดโครงการหมูบานละ 10 คน พบวาสวน
ใหญพอใจ

วิธีการตาง ๆ ขางตน ใชไดผลดี ที่ (1) ทันเวลา
(2) ลดความขัดแยง
8. Managing participation โครงการขนาดใหญ
พบปญหาเมื่อโครงการเสร็จแลว ไมมีผูรับชวงดําเนิน
งานตอ ของบบํารุงรักษาไมได (อาจเพราะผูใชประโยชน
ไมใชเจาของงบที่ดําเนินการ ไมมีกรรมสิทธ์ิเปนเจาของ)
ตัวอยางเชน ศูนย OTOP ไดแกปญหาโดยใหมืออาชีพ
เขามาเชาดําเนินงาน

 การนิคมอุตสาหกรรมและกรมโรงงาน เขามา
ชวยดําเนินการ  มีการประกาศเปนเขตควบคุม
มลพิษ งบจังหวัดตองถูกดึงไปใหแผนควบคุม
และลดมลพิษ 16 โครงการ
 ในการทําประชาคม พิจารณาเร่ืองการทองเที่ยว
การพัฒนาแหลงทองเที่ยวตองเขาไปในเขตอุทยาน
เคยขออนุญาตแตไมไดรับอนุญาต อุทยานยืนยัน
ใหทําEIAแตขณะเดียวกันชาวบ านไดบุก รุก
ชายหาดสกปรก และอุทยานไมไดเขาไปดูแล
 ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผน
ขอมูลจากเอกสาร และจากสวนราชการไมตรงกัน
 จังหวัดมีโรงงานไฟฟา 16 โรง แตมีปญหา
ไฟดับบอย และประชาชนหลายหมูบ านไมมี
ไฟฟาใช (เพราะตองวางเสาผานที่เอกชน)
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22. ขอมูลจากการสัมภาษณนายไพฑูรย โกเมน  หัวหนากลุมยุทธศาสตรพัฒนาการเกษตร
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. Field working  +  using criteria

- ตั้งแตป 2552 มีการบูรณาการแผน โดยเนน
ความสําคัญลําดับแรกในเร่ือง area focus
ในกระทรวงเกษตรฯ ไมมีบูรณาการตั้งแต

  ตนทาง ตางกรมตางตั้งเปาหมาย  ในระดับ
จังหวัดตองพยายามบูรณาการ  โดยไมทํา

  โครงการซํ้าซอนกัน, ใหจังหวะการดําเนินงาน
รับกัน ซ่ึงจะบูรณาการไดเฉพาะโครงการที่ยัง
ไมกําหนดพื ้นที ่ม า หรือถา กํา หนดพื ้นที่
แลวตองเปนโครงการที่ โยกยาย
เป ลี่ยนแปลงได โดยเฉพาะโครงการที่อยู
รอยตอระหวางจังหวัดในกลุม

- วิธีบูรณาการ  ยึดเกณฑ ดูความตองการของ
ประชาชนที่สํารวจสอบทราบมา + ความพรอม
ของพื้นที่ + ความสอดคลองกับประ เด็น
ยุทธศาสตรจังหวัด  (ที่มี 3 ดาน คือ ดาน
เกษตร อุตสาหกรรม  ทองเที่ยว) ตัวอยาง
โครงการปลูกพืชปลอดสารพิษ  + ขายให
โรงพยาบาลทําอาหาร บูรณาการแลวทําใหเกิด
เปนชุดโครงการ แตไมไดนํางบประมาณมา
รวมกัน ตางคนยังตางถืองบประมาณของตน

- โครงการกิจกรรมใดที่บูรณาการไมได ก็ปลอย
ใหแตละหนวยดําเนินการไป

 ผวจ.เปล่ียนบอย ทําใหการสนับสนุนงบให
โครงการดานการเกษตรฯ มีนอย
 หนวยงานภูมิภาคยังยึดติดกรมตนสังกัด การ
ปรับเปล่ียนจึงยังทําไดยาก จังหวัดตั้งงบเองได
ก็ยังไมเปนรูปธรรมนัก

- จัดทํายุทธศาสตรดานเกษตรของจังหวัด
ใชแผนชาติ - แผนกระทรวงเกษตร
ยุทธศาสตรจังหวัด เปนกรอบ + จัด
ประชุมภาคเกษตรทั้งหมด กําหนด
ปญหา /ความตอ งก า ร   เพื่อจัดทํา
ยุทธศาสตรเกษตรของจังหวัด  แลวให
หนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําโครงการเพื่อ
ตอบสนอง/รองรับยุทธศาสตร โดยแยก
เปนโครงการงบ function และโครงการ
งบจังหวัด

- การบูรณาการในจังหวัดทําไดยากเพราะ
ไมมีการบูรณาการตั ้ ง แ ตต น ท า ง ที่
กระทรวงเกษตรฯ แตละกรมจัดทํา
แผนงาน/โครงการ กําหนดเปาหมาย
เพื่อตอบสนองกรมตนเอง
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23. ขอมูลจากการสัมภาษณนายบุญเลิศ พรหมจิรโชติ หัวหนาสํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรีและ
24. คุณเอื้อมเดือน อุทัยกุล หัวหนาฝายอํานวยการรับผิดชอบงานศูนย GIS จังหวัด  สํานักงานจังหวัด

สุพรรณบุรี   เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553
เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. Managing strategic team จังหวัดมีคณะทํางาน
แตละประเด็นยุทธศาสตร โดยมีหัวหนาสวนราชการ
ที่เกี่ยวของเปนหัวหนาแตละประเด็น

2. Managing the governor support – GIS
ผลสําเร็จของงานเกิดจาก: ผวจ. มีฐานความรูเดิมจึงเขาใจ
ธรรมชาติ/ปญหาของงาน + มีความตั้งใจจริง + ใหความสนใจ
การพัฒนางาน ICT (เชน ผวจ. กําหนดแนวการทํางานวา ทุก
สวนราชการที่มีขอมูลเชิงพื้นที่ ทุกคร้ังที่เสนอหนังสือราชการ
ใหเสนอขอมูลเชิงภาพ google หรือ GIS ก็ได ประกอบการ
พิจารณาดวย) + มี จนท. ที่รับผิดชอบงานนี้มาอยางตอเนื่อง

 สนจ.มีปญหาคุณภาพของบุคลากร เนื่องจากมี
ก า ร เ ป ล่ี ย น ส าย ง า น  ไ ม ส าม า ร ถ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถใหทําหนาที่ในสายงาน/ตําแหนงของ
ตนได ขาดการมองภาพองครวม/คิดวิเคราะหไม
เปน/ไมสามารถมองขามไปยังงานข้ันตอไปได/
ทัศนคติตองานยังไม เปนเ ชิงบวกเท าที่ ควร
ขณะที่ขาราชการรุนเกาที่มีความรู ความสามารถ
ทํางานไดก็ลดนอยลง หน.สนจ.พยายามแกไขโดย
ทําบทบาท coaching แตบางงานที่เรงดวน หน.
สนจ. ตองลงมาทําเอง (succession plan
needed, ควรรับระดับ 3 บรรจุใหม แทนการ
เป ล่ียนสายงานและ เร งพัฒนาบุคลากรใหมี
ศักยภาพ)
 สํานักนโยบายและแผน สป. ยังขาดการบูรณา
การการส่ังการแกสํานักงานจังหวัด
 บางงาน เชน กรอ. หนวยที่เกี่ยวของ คือหอการคาไม
พรอมรับ สํานักงานจังหวัดตองเขาไปรับแทน
 GIS เร่ิมงานมาตั้งแตป 48/49 ระยะแรกเนน
พัฒนาระบบขอมูล และ S/W  มากกวา H/W มี
ปญหาเปนระยะๆ แตสามารถแกไขพัฒนาจนเร่ิม
ใชงานไดจริงในปจจุบัน (แมจะยังบูรณาการขอมูล
ไดไมสมบูรณ ทําใหยังใชมองภาพ macro ไดไม
เต็มที่ แตก็ใชงานเชิง micro เชน การพิสูจน
ปญหารองเรียนใหสรางถนน และปญหาสงสัย
โครงการซํ้าซอนได)
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 ขอมูลจากการสัมภาษณนายบุญเลิศ พรหมจิรโชติ หัวหนาสํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรีและ
คุณเอื้อมเดือน อุทัยกุล หัวหนาฝายอํานวยการรับผิดชอบงานศูนย GIS จังหวัด  สํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
3. Managing network สามารถสอดแทรกงาน
เก็บขอมูลครัวเ รือนให  อสม . ดํา เนินการ ซ่ึงตอง
ไปเยี่ยมประชาชน 2 คร้ัง/สัปดาหอยูแลว โดยสนับสนุน
คาใชจายใหบางสวน ทําใหไดขอมูลครบ (เอกสารและ
ภาพถาย)+เปนปจจุบันตลอดเวลา – ไมใชขอมูล จปฐ./
กชช 2ค

 การพัฒนา GIS ของ จ.สุพรรณบุรี ใชเวลา
พัฒนามาประมาณ 5 ป ใชงบประมาณหลาย สิบ
ลานบาท ปจจุบันใชประกอบการวิเคราะหระดับ
micro เชน ช้ีปญหาเสนทางถนนที่รองเรียนให
เห็นชัดเจนได แตยังเปนการใหบริการขอมูลแบบ
stand alone สวนราชการสงสําเนาขอมูลมานําลง
ระบบที่ สนจ. ยังไมมีบริการแบบ on-line และยัง
อยูในระยะเร่ิมตนบูรณาการฐานขอมูลเร่ืองตาง ๆ
ยังไมสามารถใชประกอบการวิเคราะหระดับ
macro ไดอยางจริงจัง
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25. ขอมูลจากการสัมภาษณ ดร.เพชรนอย  ศรีผุดผอง  สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. Managing participation ในการระดมสมอง
ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีสวนรวมอยางจริงจัง/กระตือรือรน
เพราะเปน (1) ผูที่เชิญมาเปน NGO สมัชชา อสม. ซ่ึง
เปนเครือขายอยูแลว (2) วิทยากรกระบวนการที่มีความรู
เร่ืองนั้น ๆ / พรอมใหขอมูลวิชาการ – มีทักษะสามารถ
สรางบรรยากาศ – มีทัศนคติที่เปดรับขอมูลและเหตุผล
ที่หลากหลาย (3) ผูบริหารแสดงเจตนารมณชัดเจน
ใหความสนับสนุน/แสดงความเอาใจใส + เขาใจวิธีการ
ทําใหบรรยากาศไมเสีย (เชน มารวมรับฟง โดยนั่งอยู
หลังหอง ไมเขาแทรกแซงในกระบวนการ ) + มีการให
ส่ิงจูงใจตามเหตุตามผล

 แผนของจังหวัด โดยเฉพาะในสวนของ สสจ .
ที่ผานมาละเลยผูมีสวนไดสวนเสีย(แต PMQA
ไดบังคับใหตองสนใจผูมีสวนไดสวนเสียดวย)
ปจจุบันจึงมีการรับฟงความเห็น/ความตองการ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย + เง่ือนไขของพื้นที่ +
ความเห็นของผูบริหารจังหวัด (top down)
 การจัดทําแผนของ สสจ. จะยกรางจากกลยุทธ
ของกรมและกระทรวงสาธารณสุข + แผนชาติ +
สถานการณปญหา + นํามาประชุมระดมสมอง
รับฟงประชาชน/ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะ
กลุมพิเศษ เชน ผูพิการ ผูสูงอายุ)
 มี คกก. ประสานแผนสาธารณสุขระดับจังหวัด
อําเภอ ตําบล ทําหนาที่พิจารณาแจก /จัดสรร
เปาหมาย  ตัวช้ีวัด  และงบประมาณ
 สสจ. ได รับมอบให เปนประธานประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดดานสังคม
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26. ขอมูลจากการสัมภาษณนางอําพัน รุงแจง หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรฯ และ 27. นายนวรัตน รณรงค
นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. Managing  participation ฝายเลขาฯ ทําบทบาท
เขมแข็ง  โดยสํานักงานจังหวัดไมเนนทําบทบาทเลขาฯ
เพราะอัตรากําลังไมพรอม แตจะเขารวมรับรูและให
ความเห็นในคณะทํางานหรืออนุกรรมการทุกชุด โดยอาจ
ส่ือผานทางนักวิชาการอิสระจากภายนอกที่เชิญเขามารวม
2. Managing expert support ดึงหัวหนาสวน
(ที่ มีศักยภาพ) มาเปนประธานคณะทํ างาน หรือ
อนุกรรมการ ในบทบาทเพื่อจังหวัด เปนการแบงเบา
ภาระของ ผวจ. /ชดเชยปญหาความพรอมของ สนจ. +
สรางเสริมการมีสวนรวมในการบูรณาการพัฒนาของ
จังหวัด

 กระบวนการทบทวนแผนฯ ป 2555 เชิญทุก
ภาคสวน รวมทั้งภาคการเมือง (เปนประชาชนและ
เอกชนประมาณคร่ึงหนึ่ ง ) มาร วมทบทวน
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร project ideas
 กระบวนการจัดทํา/บริหารยุทธศาสตร ดังนี้

- การทําประชาคม เพื่อ (1) รับฟงความ
ตองการของภาคสวนตางๆ (2) ใหได
แผนงาน/โครงการที่มีคุณภาพ (แตมัก
ถูกรบกวน โดยการแทรกแซงของ
นักการเมือง – ยื่นความตองการใหโดย
ไมฟงเหตุผล)

- มีการสํารวจความตองการ/ใหเสนอ
โครงการของพื้นที่ดวย โดยสงแบบให
อําเภอเก็บ

- หลังจากการทําป ร ะ ช าคมและก า ร
  สอบถามจากอําเภอ คณะทํางานจะ

นํามาสรุปเปนข อ เ ส น อ ว ิส ัย ท ัศ น
ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ project
ideas เสนอให ก.บ.จ. พิจารณาใหความ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตรจังหวัด

- สงแผนยุทธศาสตรจังหวัด ใหสวน
ราชการ อปท. จัดทําโครงการพัฒนาใน
แตละประเด็นยุทธศาสตร (พบปญหาวา
ผูแทนกระทรวงไมไดทําหนาที่บูรณาการ
แผนของหนวยราชการในกระทรวง
เดียวกัน)
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 ขอมูลจากการสัมภาษณนางอําพัน รุงแจง หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรฯ และ  นายนวรัตน รณรงค
นักวิเคราะหนโยบายและแผน  สํานักงานจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
- อนุกรรมการกล่ันกรองโครงการแตละ

ประเด็นยุทธศาสตร (หัวหนาสวน
ราชการเปนประธาน สนจ . เปน ผช.
เลขา ฯ ของทุกคณะ)
- ฝายเลขานุการฯ และ สนจ . นํามา
ทบทวนปรับปรุงตามกรอบนโยบายของ
สศช. โดยจะเชิญนักวิชาการอิสระจาก

  ภายนอกมารวมดวย กอนเสนอ ก.บ.จ.
พิจารณาตอไป
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28. ขอมูลจากการสัมภาษณนางสายพิณ โพธินวล หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. Field working จังหวัดจัดจังหวัดเคล่ือนที่ มี พช.
นําขอมูล จปฐ. ไปรวมดวย  ผวจ.จะพิจารณาปญหาของ
พื้นที่ แลวใหหนวยงานที่เกี่ยวของเสนอแนะโครงการเพื่อ
แกไขปญหา

2. Using criteria แผนชุมชน มีหลายหนวยเกี่ยวของ
คือ ปค. (เปนเจาของเร่ือง), พช. (มักไดรับมอบจาก
นายอําเภอ ใหรับผิดชอบ), อปท. แผนนี้เนนใหประชาชน
จัดทําข้ึนเพื่อใชดําเนินการแกไขและพัฒนาชุมชนดวย
ตนเอง เปนแผนที่ไมมีกําหนดเวลาส้ินสุด อาจมีการ
ปรับปรุงแผนปละคร้ัง ไมมีกรอบขอจํากัดโครงการ
เพียงแตให เห็นปญหาสําคัญที่ตองดําเนินการ สวน
โครงการที่เกินขีดความสามารถของชุมชน  อาจเสนอให
อปท. หรือสวนราชการตางๆ รับไปพิจารณา (ซ่ึงอาจไป
ปรากฏอยูในแผนอําเภอ/จังหวัด ตอไป)

 แผนอําเภอประจําป  จัดทํา ข้ึนโดย
(1) ใชกรอบจังหวัด + (2) ปญหาในพื้นที่ของ
อําเภอ + (3) คัดเลือกโครงการ (project ideas)
จากแผนชุมชน มาบรรจุไว
 ก.บ.จ. พิจารณาโครงการใดที่ไมสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของจังหวัด จะสงคืนใหทบทวน
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29. ขอมูลจากการสัมภาษณนายวีระศักดิ์ สุขทอง สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. Managing participation การจัดประชุมสัมมนา
ระดมสมอง ประสบความสําเร็จ เพราะ

- เชิญผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน/อปท. แต
มิไดเชิญแบบเหว่ียงแห จะเชิญคนที่ เปน

  เครือขายทํางานรวมกันมากอน/จึงรูจักลักษณะ
  คนอยางด ีโดยคดัเลือก (1) คนที่ตองการการ
  เปล่ียนแปลง (2) คนที่มองหาทางออก มิใชคน

ที่เห็นแตปญหา
- moderator ที่สามารถคุมบรรยากาศและจับ

ประเด็นได
- ผูบริหารจังหวัดตองรับฟงและเปดโอกาส มิใช
คนที่สรางแรงเสียดทาน (บีบ กดดัน)

- เจาหนาที่ที่เขารวมประชุมสัมมนา ตองมีความรู
ที่เกี่ยวของอยางเพียงพอ ทําใหประเด็นสงสัย
ยุติลุลวงไปได

2. Managing the governor support - ผวจ. ใช
ความสามารถในการมองอนาคต (Future vision) +
ความสามารถในการถายทอดความคิด (story telling)
สรางความเขาใจใหแกผูเกี่ยวของ - เดิมมองแคการคา
ชายแดน ไทยกับเมืองทวาย เช่ือมอันดามัน มาไทย และ
อินโดจีน แตในการพิจารณายุทธศาสตรของกลุมจังหวัด
ไดมองกวางเปน "การคาผานแดน" คือเช่ือมการคาไปถึง
อินเดียและตะวันออกกลางไดดวย มิใชเฉพาะเพื่อนบาน
ที่ติดกับกาญจนบุรี จังหวัดอ่ืน ๆ ในกลุมจึงจะเห็น
ประโยชนที่จะไดดวย (ประเด็นยุทธศาสตรการคา
ชายแดน เคยถูกตัดออกไปแลว แต ผวจ .กาญจนบุรี
พาผูเกี่ยวของจากจังหวัดในกลุม

 โครงการพัฒนาในจังหวัด แบงไดเปน 3  กลุม
คือ

1) โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตรทั้ง
ยุทธศาสตรของกรม  และยุทธศาสตร
ของจังหวัด (กําหนดข้ึนโดยพิจารณาจาก
แนวทางพัฒนาของประเทศ ศักยภาพ
ของพื้นที่ ปญหา/ความตองการของ
ประชาชน
2) งานตามภารกิจ – งานบริการ, ภารกิจ
ประจําของหนวยงาน
3) งานที่ไดรับมอบหมายเฉพาะ ตามมติ
ครม. เชน การแกปญหาคนพิการใน
เกษตรกรรม การประกันรายได แกปญหา
เพล้ียมันสําปะหลัง

 หลังจากเวทีประชาคมเพื่อรับฟงปญหาและ
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียแลว จะสง
ขอสรุปใหคณะทํางานแตละประเด็นยุทธศาสตร
ซ่ึ ง มี ห น ว ย ง านต า ง ๆ  ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง ร ว ม ใ น
คณะทํางานดวย พิจารณาเร่ืองความซํ้าซอนและ
ความเช่ือมโยงของโครงการตางๆ กอนเสนอ
ก.บ.จ. พิจารณา
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ขอมูลจากการสัมภาษณนายวีระศักดิ์ สุขทอง สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
และนักวิชาการที่ศึกษาวิจัยเร่ืองนี้มาใหความรู ไปดูพื้นที่
จริงทําใหมองเห็นภาพ ถาไมใชโอกาสที่มี ตอไปจังหวัด
ในกลุมจะกินแตฝุนที่รถว่ิงผานไปมา มีสถานะเปนเพียง
ที่จอดรถ ที่ตั้ง container ในที่สุด จึงไดกําหนดประเด็น
การคาผานแดนไวในยุทธศาสตรกลุมจังหวัด)
3. Framing  politician  interference การพิจารณา
กําหนดสัดสวนงบประมาณ (quota) ให ส.ส.ทุกคน
คนละเทา ๆ กัน ในการเขามามีสวนรวมเสนอโครงการ
พัฒนาจังหวัด อาจชวยลดปญหาความขัดแยงในพื้นที่
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30. ขอมูลจากการสัมภาษณนายกาศพล หัวหนาสํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี และ 31.นางจันทนา  แสงนิล
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรฯ  สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. Managing the governor support ผูบริหาร
( โดย เฉพาะ ผวจ . ) เอาจ ริ งกับงานแผน/พัฒนา
จังหวัด (ทําตัวเองใหเขาใจ)  + เปดโอกาสพรอมรับฟง
สรางบรรยากาศใหภาคสวนตางๆ อยากรวม + ใช
เคร่ืองมือ ICT ชวย + ผวจ.ลงมาเลนเอง + ใชความรู
และปญญาจากภายนอกมาสนับสนุน

 การทําเวทีประชาคม  หาความตองการของ
แตละสวนราชการ/อําเภอ จังหวัด ทําอยางจริงจัง
+ ผวจ. สรางบรรยากาศ (เปนผูดําเนินการเอง
ตลอดการประชุมสัมมนา ตั้ งแตการกําหนด
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัด)
โดยใชคอมพิวเตอรชวยแสดงและบันทึกผลการ
ประชุมสัมมนา – มีผูมาประชุมราว 250 จาก
จํานวนเชิญ 300 คน หลากหลายกลุม/อาชีพ
 หลังจากเวทีประชาคม คณะทํางานแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร (รอง ผวจ. เปนประธาน) จะ
รับไปดําเนินการตอ – พิจารณาโครงการรองรับ
โดยหนวยงานที่เกี่ยวของจะนําขอมูล+ขอเสนอ
โครงการ (+ คาเปาหมาย) มาใหพิจารณาในดาน
ความเปนไปได ความซํ้าซอน ความเช่ือมโยง ฯลฯ
  บางประเด็นยุทธศาสตรมีความเขาใจไมชัดเจน
ไดเชิญนักวิชาการที่ศึกษาเร่ืองนั้นๆ  เชนจากจุฬา
มหิดล มานําเสนอผลการศึกษา
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32. ขอมูลจากการสัมภาษณนายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. Using criteria + managing the governor
support ป รับความ เข า ใจ เ ร่ืองหลักการ เ ง่ือนไข
ขอกําหนด และจุดมุงหมายของงบแผนพัฒนาจังหวัด
ใหมี ผูสวนไดสวนเ สียทุกฝายเข าใจความเปนจริง
โดยอธิบายวาจะทํางานตองใชงบ จะไดงบ ตองมีแผน/
โครงการมาเสนอ แผน/โครงการที่จะของบในจังหวัด
มี 5 ประเภท/ชองทาง คือ (1) งบกลาง สําหรับกรณี
เรงดวนฉุกเฉิน (2) งบ function ที่กระทรวง/กรมตาง ๆ
จัดสรรมาใหผานหนวยงานในสังกัด (3) งบกระจาย
อํานาจ เปนงบอุดหนุนใหแก อปท. (4) งบสนับสนุน
ประชาชน เชน กองทุนหมูบาน (5) งบพัฒนาจังหวัด
(area)

- โครงการที่ของบฯ ตองดูหลักการและเง่ือนไข
ข อ ง ง บ แ ต ล ะ ป ร ะ เ ภ ท ใหถูกต องด วย
ถาเสนอโครงการของบไป ผิดประเภท

  ผิดชองทาง ทําอยางไรก็ยอมไมไดรับการ
สนับสนุน (แตถาถูกหลักการและเ ง่ือนไข
ถูกประเภทจังหวัดก็พรอมสนับสนุนอยูแลว)

2. Using criteria + managing the governor
support - ผวจ. มั่นคงในหลักการ + ย้ําเตือนทุกคร้ังที่
เกิดความขัดแยง + แนะนําทางออกตามหลักการให
เชน ทหารของบจังหวัดเพื่อเปนเบี้ยเล้ียงใหกองกําลัง
ทหารที่ปฏิบัติหนาที่ชายแดน ซ่ึงไมเขาเง่ือนไข ใหงบ
ไมได แต ผวจ. แนะนําวาจังหวัดมีประเด็นยุทธศาสตร
ดานการคาผานแดน ทหารจึงควรขอโดยอิงประเด็น

 หลายภาคสวนของแผนพัฒนากลุม/จังหวัด
เชน ส.ส.ในพื้นที่ กรรมาธิการงบประมาณ ฯลฯ
ไมเขาใจจุดมุงหมาย/หลักการ/เง่ือนไขของระบบ
แผนพัฒนาจังหวัด ทําให
      (1) ไมพอใจแผนพัฒนาจังหวัด เห็นวาไม

ต อ บ ส น อ ง / แ ก ไ ข ป ญ ห า ป ร ะ ช า ช น
เ ช น  ไ ม มี โ ค ร ง ก า ร แ หล ง น้ํ า ถนน ที่
ประชาชนเดือดรอน

      ( 2 ) ไ ม พ อ ใ จ จั ง ห วั ด ว า ไ ม ส นั บ ส นุ น
งบประมาณไมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
ของตน (หนวยราชการ หรือนักการเมือง
ในพื้นที่)
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ขอมูลจากการสัมภาษณนายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553

เทคนิคการวางและบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
ยุทธศาสตรนี้ (เชน กิจกรรมรักษาความปลอดภัย
ชายแดนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการผานแดน) ซ่ึงจะ
เขาเง่ือนไข และจังหวัดสนับสนุนใหได
3. Using criteria + managing the governor
support - ผวจ. ตองย้ําอยูเสมอวา “อยาเอายุทธศาสตร
ไปรับใช function แตใหเอายุทธศาสตรเปนจุดหมาย
แลวพิจารณาว า function จะรับใชยุทธศาสตร ได
อยางไร” บาง function ใดที่รับใชยุทธศาสตรและ ยัง
ไมมีงบ คอยใชงบจังหวัดสนับสนุน
4. Managing the governor support - ผวจ.
ใชการบริหารแนวขาง อยางไมเปนทางการ (informal
+ fast track channel) โดยใช วิธี Knowledge
Management  คือจัดพบปะแบบไมเปนทางการ
เพื่ อ แลก เป ล่ี ยนความคิ ด เห็ น /ปญหา / ติ ด ต าม
ความกาวหนา

- ทุกเชา วันพุธแรกของเดือน ประเด็น
ยุทธศาสตรการทองเที่ยว พุธสัปดาหที่สอง
ประเด็นยุทธศาสตร เกษตรอุตสาหกรรม
พุธสัปดาหที่สาม ประเด็นยุทธศาสตรที่เหลือ
โดยมีทั้ง ผวจ. รอง ผวจ. ผูบริหารของจังหวัด
คณะทํา ง า น ข อ ง ป ร ะ เ ด ็น ย ุท ธศ า ส ต ร
และภาคเอกชนที่สนใจ

- ทุกเชาวันศุกร ประชุมระหวาง ผวจ. + รอง
ผวจ.+ปลัดจังหวัด+หน.สนจ. เพื่อติดตามงาน
ยุทธศาสตรและงานอ่ืน ๆ
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ขอมูลจากการสัมภาษณนายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
5. Managing participation - ผวจ. บูรณาการ
โดยเปดโอกาสใหหลากหลายภาคสวนเขารวมรับภารกิจ
พัฒนาจังหวัด - มีความคิดวาการบริหารแบบบูรณาการ
คือ ผวจ. ไมควรอยูหนา แตควรอยูขางๆ (คอยชวย/
สนับสนุน) หรืออยูขางหลัง (ปลอยใหเขาทํา) ถาอยูหนา
ตลอดเวลา ถาหันหลังดูอาจไมมีใครตาม กลายเปนอยู
คนเดียว โดย ผวจ. ใหแนวทางวางานดานเศรษฐกิจและ
ดานการพัฒนา (เชนงานสงเสริมการทองเที่ยว งาน
สะพานขามแมน้ําแคว) จะใหเอกชนเปนหลัก/ผูนําในการ
ดําเนินงาน สวนดานสังคมและและความมั่นคง ให
ราชการเปนผูนํา (ภาคเอกชนเปนผูสนับสนุน) เพราะเปน
งานอันตราย ตองใชกําลัง



117

33. ขอมูลจากการสัมภาษณ ดร.พญ.นิลเนตร วีระสมบัติ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553

เทคนิคการวางและบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. managing  participation  and  the governor
support ผูบริหารตองเขามีสวนรวม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในข้ันตอนแรก (บอกจุดมุงหมายและทําใหตระหนัก
ในความสําคัญของการประชุมสัมมนา) และข้ันตอน
สุดทาย (ฟงสรุปผล) สวนข้ันตอนกลาง อาจเขารวม
หรือไมก็ได แตถาเขารวม ไมตองเนนการแสดงตัว อาจ
นั่งดูอยูหลังหอง ตองสรางบรรยากาศใหมีชีวิตชีวา/เปด
โอกาส/ปลอยใหเขาแสดงความคิดเห็นไดเต็มที่

หากผูบริหารไมระวังความคิด หรือพูดดูถูก
( “คิ ด แ บ บ นี้ ไ ด ไ ง ”) ห รื อ ไ ป ส ร า ง แ ร ง ก ด ดั น
suppress เขา การรับฟงความคิดจะไมสําเร็จ

2. managing participation ในการ “สํารวจ
บรรยากาศองคการ”  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการ
ประเมินเพื่อรับรองคุณภาพโรงพยาบาลขอหนึ่ง ของ
การสํารวจ คือการสอบถามความคิดเห็น/ความพึง
พอใจขอบุคลากรตอผูบังคับบัญชาพบปญหาวาหลาย
เร่ืองสรางความแตกแยกระหวางบุคลากร และความ
ตึงเครียดตอ ผูบังคับ บัญชา จึงไดแกไข โดยให
หัวหนากลุมงานที่รับผิดชอบการสํารวจบรรยากาศ
องคกร ตรวจสอบกล่ันกรองและเลือกเฉพาะความ

 โรงพยาบาลสูงเนิน เคยจัดทําแผนแบบ
มีสวนรวม ใชกระบวนการกลุม/ประชาคมและ
ใชเทคนิค mind map
 แผนปฏิบัติราชการแตละปจะมีการระดมสมอง
เพื่อกําหนด “เข็มมุง”  ของแผนฯ
 ส่ิงที่กระตุนการขับเคล่ือนงานพัฒนาของ รพ.
ที่สําคัญประการหนึ่ง คือระบบการรับรองคุณภาพ
ซ่ึง สรพ. (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล –
องคการมหาชน) จะสอบถามความสมัครใจ เมื่อ
รพ. ตกลงเขารวมการรับรอง จะได รับความ
ชวยเหลือดานการพัฒนาคุณภาพการทํางานและ
การใหบริการ และเมื่อผานการประเมินไดรับการ
รับรอง  จะไดงบประมาณพิเศษสนับสนุน รวมทั้ง
บุคลากรของ รพ. จะไดเงินรางวัลดวย
 ในบางกรณี การรับรองคุณภาพจะเปนแรง
กดดันตอผูบ ริหาร รพ.ได  เมื่อถูกทวงถาม
เร่ืองคุณภาพการทํางาน
 การสนับสนุน/ส่ิงจูงใจและความกดดัน ทําให
เกิดแรงผลักดันเพียงพอที่จะทําใหผูบริหาร รพ.
เห็นและยอมรับการ “พัฒนา” มากกวาจะเห็นเปน
“ภาระ”
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ขอมูลจากการสัมภาษณ ดร.พญ.นิลเนตร วีระสมบัติ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ณ โรงพยาบาลสูงเนิน

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
คิดเห็นที่สรางสรรคไปแจงผูเกี่ยวของ/นําเสนอในการ
ประชุมผูบริหาร
3. Managing participation จนท. จะรูสึกเปนเจาของ
แผนงาน/โครงการ ถาไดอยูในกระบวนการจัดทําดวย
แตการมีสวนรวมจะมีประสิทธิภาพตองเลือกคนเขารวม
ดวย เชน เปนคนที่มีความสนใจ
4. Formulating draft หน.กลุมงานยุทธศาสตรฯ
ผูรับผิดชอบหลัก จะรวบรวมแผน/โครงการ/กิจกรรม +
คิดตอยอด + ทําเปนรางเสนอ

 การใชเทคนิค coffee table 1 คือเจาหนาที่มา
พบปะ เลาแผนงาน/โครงการที่ตนยกรางข้ึนและ
มาหารือรวมกัน

1 Techniques of goal planning and project management are useful for running . and creative sessions - lounge style, with
easy chairs and coffee tables. ...
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34. ขอมูลจากการสัมภาษณนายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. Managing participation การจัดรับฟงความ
คิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมิไดเนน
ปริมาณ คือจํานวนคนมากๆ แตเนนคุณภาพ คือ (1)
คุณภาพคนที่เขารวม โดยคัดเลือกคนที่จะเชิญเขามีสวน
รวม เปนกลุมที่เปนเครือขายงานแผนพัฒนาจังหวัด/คิด
เชิงบวก นักวิชาการที่รูจริงในเร่ืองที่จะรับฟง/ระดมสมอง
โดยเฉพาะผูบริหารระดับสูง (ควรเขารวมในชวงตน/
แนะนําแนวทางการประชุม คําตอบที่ตองการ และชวง
ทาย/ รับฟงสรุปผลประชุม สัมมนา สวนชวงกลาง
ผูบริหารอาจปลอยใหผูเขารวมประชุมสัมมนาไดแสดง
ความคิดเห็นกันอยางเต็มที่และเสรี) (2) คุณภาพการ
ประชุมสัมมนา โดยเปดโอกาสใหผูเขารวมประ ชุมฯ
แสดงความคิดเห็นไดเต็มที่ และจัดประชุมแลกเปล่ียน
ขอมูลความคิดเห็นกันบอยๆ (ผูบริหาร/หัวหนาสวน
ราชการไมคอยใหความสนใจกับงานแผน มีขอเสนอแนะ
วาควรสอดแทรกเร่ืองนี้ไวในวาระการประชุมประจําเดือน
เพื่อใหผูบริหารไดทราบความกาวหนา/เกิดความสนใจ/
ตระหนักความสําคัญ)

บุคลากรและทีมงานแผนยุทธศาสตรจังหวัด
 ป 2537 เร่ิมมีการบริหารแบบ CEO สนจ.
จัดประ ชุมประชาคม ที่ ศ าลากลางจั งห วัด
หนวยงานภาครัฐและเอกชนเขารวมเกษตรจังหวัด
เปนประธานกลุมระดมความเห็นของแผนพัฒนา
การเกษตร คนยังไมเขาใจ SWOT ตองเชิญ
อาจารย ม .ขอนแกน มาชวยถึงปจจุบัน คนที่
เ ข า ใ จ ดี  ก็ ยั ง มี เ ฉ พ า ะ key man ดั ง นั้ น
จําเปนตองพัฒนาคนอีกมาก ในเร่ืองการคิด
เชิงกลยุทธ การจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อเตรียม
บุคลากรไวรองรับ  เมื่อคนเกาที่รูดี ยาย/ออกไป
 คนที่จะทํางานนี้ นอกจากมีความรู ตองมีทักษะ
และความสามารถในการประสาน เครือขาย /
ทีมงาน
ตองมีผูรูจริง และตองมีคนนอกมาชวยมอง
 ในการประชุมระดมสมอง จําเปนตองมีผูรูจริง
ซ่ึงจะอยูในภาคเอกชนหรือที่ใดก็ได มารวมดวย
ผูเขารวมจึงไมจําเปนตองมากคน แตตองเปนคนที่
มีความพรอมมีความสามารถ และคิดเชิงบวก
(มองวิกฤตใหเปนโอกาส) ควรตองมีคนนอก
ราชการมารวม เพราะขาราชการมักมองแตกรอบ
เดิม ๆ แบบราชการ แคบ ๆ ไมตองจัดประชาคม
ระดมสมองหรือ workshop ก็ได เพราะคําตอบ
จะรูอยูแลว ไมมีการฉีกแนว
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ขอมูลจากการสัมภาษณนายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
วิธีการ/ขั้นตอนงานแผนยุทธศาสตร
 มีการจัดรับฟงความเห็น/ระดมสมองหลาย
คร้ัง โดยในระดับจังหวัด อยางนอยปละ 1 คร้ัง
 การจัด รับฟ งความ เห็น ในระดับจั งห วัด
ไดนํานโยบายรัฐบาลและกระทรวง/กรม + ปญหา
ของประชาชนที่อําเภอเสนอมา + ความตองการ
จากประชาคม  มากําหนดวิสัยทัศน/ทิศทาง/
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด เพื่อสง
ใหสวนราชการที่เกี่ยวของไปจัดทําโครงการเสนอ
 มีการจัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร
จังหวัด โดยมีเครือขายทั้งภาครัฐ เชน สศช.ภาค,
ภาคเอกชน  ประชาชนเขามารวมเสนอความเห็น
สนจ.จะเก็บความคิดเห็นที่ไดไปพิจารณาปรับปรุง
แผนยุทธศาสตรจังหวัดตอไป
 ผวจ. มอบใหหั วหน าส วนที่ เปนประธาน
แตละ sector จัดประชาคมเอง เชน เชิญนายก
สม าคมมั น สํ าปะห ลั ง , โ ร ง สี ข า ว  ม าส รุ ป
สถานการณ ถาจะรักษามูลคาผลผลิตของจังหวัด
เพิ่มรายไดเกษตรกรตองมีโครงการอะไรบาง  ให
สวนราชการที่เกี่ยวของไปจัดทําโครงการมาเสนอ
 แตละ sector จะพิจารณาโครงการของ
สวนราชการตางๆ ตามแนวคิดตนน้ํา-กลางน้ํา-
ปลายน้ํา
 เมื่อไดร างแผนจังหวัด จะสงให อําเภอทํา
ประชาคม เพื่อรับฟงวาแผนนั้น ตรงความตองการ
ของประชาชนหรือไม
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ขอมูลจากการสัมภาษณนายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
 ในการจั ดทํ าแผนและ โครงก าร เพื่ อ ขอ
งบประมาณ พบปญหาวาจังหวัดตองการเนนที่
ตนน้ํา แต สศช. จะเนนที่ปลายน้ํา + โครงการที่
เปนความตองการของนักการเมืองในพื้นที่  แตไม
เขากรอบ ก.น.จ.ทําใหหลายโครงการของจังหวัด/
กลุมจังหวัด ไมไดงบประมาณ
 มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง ตามแนวทาง
ของ สตง. (ยังไมครอบคลุมความเส่ียงจากการ
แทรกซอนของนักการเมือง ซ่ึงสวนใหญเปน
โครงการอบรมและกอสราง)
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35. ขอมูลจากการสัมภาษณ นายเอกราช ญาณอุบล นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. ปจจัยความสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
(แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ 4 ป/ประจําป)
ไดแก

- managing  expert support การสนับสนุน
ดานความคิด จากนักวิชาการ/สถาบันการ
ศึกษาในพื้นที่

- managing  participation การจัดการการ
มีสวนรวมมีประสิทธิภาพ  โดยเลือกคนที่
เกี่ยวของจริง/โดยตรง เชน ตนน้ําจะเชิญใคร
กลางน้ําจะเชิญใคร ปลายน้ําจะเชิญใคร +
เ ลือกคนจากเครือขาย /ผูเคยรวมงาน รูและ
เขาใจสาระที่จะพิจารณาดีอยูแลว + ฝาย
เลขานุการสนับสนุนขอมูลประกอบ (แตละ
ประเด็นยุทธศาสตร) โดยสงใหทราบลวงหนา
+ facilitator หลายคนแบงตามประเด็น
ยุทธศาสตร  ซ่ึงเปนคนที่ความคิดตกผลึกแลว
สามารถสรางบรรยากาศ และไมถูกผูใดหนึ่งชัก
นําใหหลงทางได (อาจตอง ตั้งประเด็นชัดเจน
+ กํากับเวลา + เมื่อมีปญหาขัดแยง ใหคน
กลาง/นักวิชาการจากสถาบันการ ศึกษาชวย
แกไข)  + ใชเทคโนโลยีคอมพิว เตอร เปน
เคร่ืองมือชวย

สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4ป
และประจําป  จะใหสวนราชการที่เกี่ยวของกับ
ชุด project ideas (ตามผลผลิตของจังหวัด)
จากการระดมสมอง/ประชาคมไปจัดทําเปน
โครงการของจังหวัดตอไป

 การจัดทําแผนยุทธศาสตรของจังหวัดเมื่อ 4 -5
ปที่แลว มีการทําประชาคมโดยมีอาจารยจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาชวย
 Draft support ข้ันตอนดําเนินการ คือ
ฝ าย เลขาฯ รวบรวมตรวจสอบข อมูลจ าก
สวนราชการ และจากการสอบถามความตองการ
จากอําเภอ (นํามาจากแผนชุมชนซ่ึงสะทอนความ
ตองการของประชาชน + แผนตําบลที่บูรณาการ
มาจากแผนหมูบาน + ขอบังคับของ อปท.) แลว
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับสวนราชการตาง ๆ ยก
ร างแผนยุทธศาสตร ข้ึนมา เพื่ อนํ า เสนอให
ประชาคมพิจารณาตอไป



123

ขอมูลจากการสัมภาษณ นายเอกราช ญาณอุบล นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
การพิจารณาและสรา งความเ ชื่อมโยงของ
โครงการ/กิจกรรม ใชแนวคิดแบบ ตนน้ํา –
กลางน้ํา - ปลายน้ํา

- managing the governor support - สนจ.
นําแผนและชุดโครงการที่จัดทําข้ึน มานําเสนอ

  เปนภาพรวมตอ ผวจ. เพื่อนําเสนอ ก.บ.จ.
และใชบริหารตอไป

- managing  strategic  team  +  field
working การติดตามประเมินผล ใช (1) ระบบ
รายงาน (2) เจาภาพแตละ sector ออกไป
ตรวจติดตามในพื้นที่ (3) ใชระบบ Google

  Doc Blog เปนเคร่ืองมือสําหรับใสและนําเสนอ
ขอมูลความกาวหนาของโครงการ (เดิมแสดง
เปนรายโครงการ พบวาภาคธุรกิจไมอยากแจง

  ขอมูล เพราะเปดเผยสาธารณะในวงกวาง
  เกรงปญหาภาษี ตอมาจึงปรับปรุงใหนําเสนอ
  เปนภาพรวม + ใชระบบ password)
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36. ขอมูลจากการสัมภาษณ นางศิริพร ปญญาพฤทธิพงศ หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา    เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. Managing network จัดตั้งอาสาสมัครประชาชน
แลวไมทอดทิ้ งใหการพัฒนาความรูความสามารถ
มีกิจกรรมดําเนินการรวมกันอยางตอเนื่อง และใหเกียรติ
ใหรางวัล/ส่ิงจูงใจ
2. Managing  participation การประชุมจะสําเร็จ
(ไดขอสรุป) + ในเวลาอัน ส้ันตอง (1) เปดโอกาสให
ผูเกี่ยวของที่คัดเลือกมีคุณภาพ (เชนเครือขายเกาที่รูเร่ือง
แลว) ไดมีสวนรวมเต็มที่ เพื่อใหไดขอมูลปญหา (2) ใหมี
ผูรูจริง (expertise) รวมประชุมดวย เพื่อใหความรูหรือ
ขอมูล (ทําใหไมหลงทาง วกวน) ใหคําแนะนําทางออกได
3. Managing expert support งานของ สสจ. สําเร็จ
เพราะ (1) มี ผชช. ดานตางๆ (2) มีการส่ือสารแบบ
2 ทาง (3) สามารถระดมความรวมมือจากทุกภาคสวน
เพราะ จนท. มีทาทีเปดรับ/เหมาะสม + มีประโยชน ให
ความชวยเหลือ แนะนําดานวิชาการได + มีการพัฒนา
ความสัมพันธไมเปนทางการจนเปนเครือขาย (4) การมี
สวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหไดขอมูลขาวสาร
ไดรับความรวมมือดําเนินการ ยอมรับ สนับสนุน

 แผนยุทธศาสตรของ สนง.สาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา (สสจ.นม.) ใช SWOT โดยการ
วิเคราะหภายในใชโมเดล PMQA  วิเคราะห
ภายนอกใชโมเดล  PEST +  HEP (Health,
Environment, Population - เชน โครงสร าง
ประชากร มีคนชราเพิ่ม  และการเคล่ือนยาย)
 ข อมูล  จปฐ . ไม ใช  เพราะมี ระบบเก็บ /
ประมวลผลขอมูลเอง คือ SCIS มีขอมูลของ
ประชากรแตละคนทั้งจังหวัดในรูปแบบ service
base และ community base ซ่ึงโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล (สถานีอนามัยที่สงหมอจาก
รพ.จังหวัด หรือหมอเกษียณ ไปตรวจ, เปน
สถานที่ไปรับยา, เปนสถานที่พักฟน) และสถานี
อนามัยเปนผูเก็บขอมูล (สสจ. อบรมคนไปจัดเก็บ
ขอมูลในระบบนี้ เปนทอดๆ จากจังหวัด)
 บุคลากรสนับสนุนที่ สสจ. พัฒนาข้ึนมี อสม.
(สสจ. ไปช้ีแจงทําความเขาใจแลวใหชาวบานเลือก
(สังคมมติ) ชาวบานมา 1 คน รับผิดชอบ ดูแล
1 คุม = 8-10 ครัวเรือน) สสจ. อบรมใหความรู
พาไปดูงาน ใหการยกยอง ดูแลใหคาปวยการ
600 บาท/เดือน คิดราคาหองที่โรงพยาบาลใน
ราคาพิเศษ มีกิจกรรมตางๆ ไมทอดทิ้ง เชน
ประกวด อสม. ดีเดนสาขาแมและเด็ก สาขา
โรคติดตอ  สาขาจิตเวช ลูกของ อสม. ที่เขาสอบ
เรียนพยาบาลจะไดโควตา ขณะนี้ ในจังหวัด นม.
มี อสม. 56,000 คน



125

ขอมูลจากการสัมภาษณ นางศิริพร ปญญาพฤทธิพงศ หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
เขมแข็งจนมีสมาคมฌาปนกิจ สหกรณบริการ
ของตนเองมากกวา กสค. (แกนนํา สธ.ประจํา
ครอบครัว) มากกวา พสอ. (พนักงานผูชวยสถานี
อนามัย) แหงละ 2 - 4 คน มีเงินเดือนที่จางจาก
เงินบํารุงมากกวา อสม. เช่ียวชาญเปนพี่เ ล้ียง
แนะนําแมดูแลลูก
 มีการจัดตั้ง คกก. กองทุนสุขภาพตําบลมี
หนาที่ขับเคล่ือนงานพัฒนาสุขภาพในพื้นที่ (นายก
อบต. เปนประธาน ปลัด อบต. เปนเลขา จนท.
สถานีอนามัยรวมเปนกรรมการ) และมีระเบียบ
กําหนดสัดสวนรอยละที่ อบต. จะตองจัดสรรงบ
สนับสนุนแผนสุขภาพตําบล ที่จัดทําข้ึนรวมกัน
โดย อบต. และประชาชน ในแผนนี้จะมีตัวช้ีวัด
ทั้ งที่ฝ ายราชการตอง รับผิดชอบและที่ฝ าย
ประชาชนตองรับผิดชอบ (ในพื้นที่ตําบลมีหลาย
แผน เชน แผนชุมชน แผนสถานีอนามัย แผน
อบต. แผนสุขภาพตําบล)
 แตละสถานีอนามัยจะมี  อสม . และภาคี
เครือขายที่จะสนับสนุนการทํางาน ไมนอยกวา
10 คน สสจ. ไดรับมอบเปนประธานแผนจังหวัด
ดานสังคม พบวาเมื่อมีปญหาในการพิจารณาที่
ปรึกษา (อาจารยจาก ม.วงษชวลิตกุล) ตัดสินใจ
ไมได  คิดวาอํานาจตัดสินใจอยูที่จังหวัด ดังนั้น
หัวหนากลุมยุทธศาสตรฯ สนจ. ควรเขารวม
ประชุมดวย
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37. ขอมูลจากการสัมภาษณ นายวีระ  จันทรทิพรักษ  นายอําเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. Managing  participation + field  working
(คนหา/จัดการทรัพยากรรอบตัว)

กรณีตัวอยาง แกปญหาประปาภูเขา – ปลูกพืช -
รักษาปา

- หมูบานหนึ่งมีปญหาน้ํามีตระกรัน ใชดื่มกิน
  ไมได นาย อํา เภอจึงจัดระดมสมองวาจะ

แกปญหาอยางไร ถาขุดบอบาดาลก็อาจเจอ
ปญหาน้ําเหมือนเดิม จึงตกลงไมเอาน้ําใตดิน
ชาวบานคนหนึ่งเสนอวาบนภูเขาใกลหมูบานมี

  น้ําซับ วางทอตอมาใชได จะใชงบจากไหน
- ทางเลือกคือ งบกระจายอํานาจ (งบ อปท.),

งบของหนวยงานที่ เกี่ยวของ ( function) ,
งบพื้นที่ (งบผูวาฯ) หรืองบจากนอกราชการ

- สรุปวาจากการไดเปน คกก .พัฒนาชุมชน
รอบ ๆ โครงการไฟฟาลําตะคอง จึงรูจักรอง
ผูวาการการไฟฟาฯ และเชิญมาเปนภาคีการ
พัฒนาของอําเภอ ทํา ใหไดงบจาก กฟผ .
จํานวน 700,000 - 800,000 บาท เอามาซ้ือ
วัสดุ(ทอสงน้ํา) ทําประปาภูเขา โดยใหชาวบาน
ออกแรงชวยกันทํา วางทอรับน้ําซับมาใชในหมูบาน

- เมื่อคิดระบบประปาภูเขาแลว ไดขอใหวิศวกร
ของ กฟผ. ตรวจสอบ ไดความรูวาน้ําไหลจาก
ภูเขาตลอดเวลา ถาปดกอก ทอจะแตกจึงตอง
สรางทางระบายน้ําสวนเกิน ใหไหลลงคลอง

- นอกจากไดน้ํา ประปา ใชหมดปญหาแลว
ชาวบานยังเกิดความคิด ให อบต. สรางฝาย

  กั้นน้ํา เก็บน้ําไวใชเพาะปลูกไดอีกดวย
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ขอมูลจากการสัมภาษณ นายวีระ  จันทรทิพรักษ  นายอําเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
- คกก . ประปาหมู บ าน เดิม เก็ บค าน้ํ า จ าก

ชาวบานคิวละ 7 บาท เมื่อไดระบบประปาภูเขา
ไมตองเ สียคา ใ ชจ า ยแตอยา ง ใด จะ เ ลิก
เ ก็บนายอําเภอแนะวา ตอไปตองมีการซอม
บํารุงจึงเก็บแตเพียงคิวละ 3 บาท จนเพิ่มพูน
เปนกองทุน นํา ไ ป ใ ช ทํา ห อ ก ร ะ จ า ย ขา ว
หมูบานได

- นายอําเภอแนะวา ถาปาบนภูเขาถูกตัดหมดไป
น้ําซับจะหมด ประปาหมูบานยอมหมดไปดวย
จึงใชเงินกองทุนไปจางคนคอยระวังรักษาปา
เจาหนาที่ปาไมเห็นดีดวย มาเขารวมดวย

- หมูบานอ่ืนเห็นตัวอยาง บอกวามีน้ําซับบนภูเขา
เหมือนกัน จึงทําประปาภูเขา เชนนี้ข้ึนมาบาง

2. Linkage  management เร่ิมแกปญหาใดปญหา
หนึ่งโดยตรง แลวขยายผลไปสูการแกปญหา/พัฒนา
เร่ืองอ่ืน ๆ ตามความตอเนื่องเช่ือมโยง
3. Managing participation (through KM)
ทุกปญหาแกได กุญแจไขปญหา มีอยูรอบตัวใหคน
รอบตัวมีสวนรวม โดยคุยกับคนทั่วไปอยางมีจุดหมาย/
ประเด็น ดึงภูมิปญญาของพวกเขาออกมา

กรณีตัวอยาง แกปญหาเพล้ียแปงมันสําปะหลัง
- อ.สีคิ้วมีพื้นที่ทั้งหมด 700,000 ไร ใชทํา

การเกษตร 530,000 ไร โดยปลูกมันสําปะหลัง
240,000 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 4 ตัน ราคาป

  2552 กก.ละ 2  บาท ปนี้ ราคา 3.8 บาท การ
จะเพิ่มรายไดเกษตรกร ตองแกปญหาเพล้ีย
แปงที่แพรระบาด
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ขอมูลจากการสัมภาษณ นายวีระ  จันทรทิพรักษ  นายอําเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
- จึงปรึกษากับคนปลูก นักวิชาการเกษตรจาก

ศูนย วิจัยพืชไร และวิทยาลัยเกษตรกรรม
(ตั้งพรอม ม .เกษตรฯ) และโรงงานแปงมัน
ตองหาทางกําจัดเพล้ียแปง และหาทอนมัน
ที่ปลอดเช้ีอ

- การกําจัดเพล้ียแหง นักวิชาการแนะนําวาถา
ปลูกได 4 เดือน เดือนที่ 5 ฝนตก จะมี
เพล้ียระบาด ใหพนยาหรือไถทิ้ง แลวปลูก
พื้นที่อ่ืนแทน

- พิจารณาแลว เกษตรกรบางสวนจะไมยอมไถ
ทิ้งปลูกใหม เพราะคาใชจายที่ตองเพิ่มข้ึน หรือ
ทอนพันธุที่เก็บไว มีไขอยู เมื่อครบวงจร 30
วัน  ไ ขจ ะ โต ขึ้น เ ปน เพ ลี้ย ร ะบ าด ซํ้าอีก
นักวิชาการแนะนําทางแกไขคือ แชทอนพันธุใน
สารเคมี แตทอนพันธยาวเกะกะ วิทยาลัย
เกษตรกรรมสงเคร่ืองมือตัดทอนพันธุ เปน

  เทาๆ กัน
- เพื่อใหมีทอนพันธุปลอดเช้ือ ไดแนะนําให

นายก อบต. ปลูกทอนพันธริมบอน้ํา แลวพน
น้ําฝอย ปองกันเพล้ียลง (ถ า แ ห ง เ พ ลี ้ย
ระบาดได)

ไดนําเร่ืองนี้ไปคุยทาง cable TV บอกวิธีการ
แกดังกลาว และ “ถาใครมีวิธีอ่ืนที่ไดผล ใหบอกมาบาง”
มีเกษตรกรเสนอวามีวิธีอ่ืนที่เปนภูมิปญญาดั้งเดิม คือ
เอาทอนพันธุวางนอนฝงดินกลบไว จะทําให ไขเพล้ียตาย
หมด หรือบางรายใช วิ ธี เอาทหารลอม คือปลูกมัน
สําปะหลังไวกลาง ปลูกออยลอมรอบเพล้ียจะเขาไมได

สงเสริมการทองเที่ยว
 สีคิ้วยังไมมีเอกลักษณ จึงคนหาพบรากเหงา
ของคนพื้นที่  เกิดความคิดรวมพลคน “สูงเนิน”
และ “จันทึก”
 รวมมือกับ กฟผ. ทําโครงการรถไฟทองเที่ยว
พักเต็นทบนเขายายเที่ยง



129

38. ขอมูลจากการสัมภาษณนายฤทธิพงศ  เตชะพันธุ   หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
และ  39. นางฉัตรพร ราษฎรดุษดี  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบูรณ  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
1. Team building - จัดสงเจาหนาที่สํานักงานจังหวัด
เขารับการพัฒนาความรู ทักษะ ในเร่ืองการวางแผนพัฒนา
จังหวัดอยางสม่ําเสมอโดยจะตองเปน Well Trained ใน
เร่ืองการวางแผนพัฒนาจังหวัด (หน.ฉัตรพร)
2. Team building - สงตอความรูใหแก Stakeholder
ไดแก หัวหนาสวนราชการและผูมีสวนเกี่ยวของ โดยใช
ความสัมพันธแบบไมเปนทางการ (Informal) เพื่อสราง
ความเขาใจในเบื้องตน และเพื่อใหเกิดการยอมรับกอนที่
จะส่ังการเปนหนังสือราชการ
(หน.ฉัตรพร)
3. Team building + managing expert support
- ตั้งคณะที่ปรึกษาของผูวาราชการจังหวัด โดยคัดกรอง
ผูมีความเช่ียวชาญดานตาง ๆ (resource persons)
ประกอบดวยผูแทนสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม
จํานวน 8 แหง ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทยภาคเหนือ
ผูแทน สศช. ภาคเหนือ และภาคเอกชน ทําหนาที่ให
ขอเสนอแนะแกผูวาราชการจังหวัด และ 5 cluster ของ
จังหวัด (หน.ฤทธิพงศ)
4. Team building - ใชกลไกการจัดตั้งทีมงาน
ใน cluster 5 กลุม ไดแก ดานเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง
ส่ิงแวดลอม และบริหารจัดการเพื่อขับเคล่ือนภารกิจในแตละ
cluster ซ่ึงประธาน/เลขานุการ cluster ไมจําเปนตองมาจาก
ภาคราชการ ประธานอาจมาจากผู แทนภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา และเลขานุการมาจากหนวยงานใดก็ได
ไมจําเปนตองเปนสํานักงานจังหวัด โดยเนนการเลือกบุคคล
ที่มีความเหมาะสม มีการประชุมแบบไมเปนทางการ และ
cluster ดานบริหารจัดการจะทําหนาที่ในการกําหนด

 เจาหนาที่ดานการวางแผนยุทธศาสตรจังหวัด
ตองมีความรู ความเขาใจในเร่ืองการวางแผน
กลยุทธ  สามารถใหคําปรึกษาแนะนําแกสวน
ราชการได
 เมื่อเขารวมประชุมในสวนกลาง หน .สนจ.
จะนํามาถ ายทอดเพื่อสร างความเข าใจแบบ
ไมเปนทางการแกสวนราชการกอนที่จะส่ังการ
ออกไปทุกคร้ัง

 ศักยภาพเชิงพื้นที่ เปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
หลายแหง เปนศูนยกลางภาคของหนวยงานสําคัญ
ตางๆ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย สศช. ทําให
สามารถระดมผูเช่ียวชาญ (resource persons)
เหล านั้ นมาร วมให ข อ เสนอแนะในการวาง
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และอ่ืนๆ

 ภารกิจของสํานักงานจังหวัดมีปริมาณงาน
และความหลากหลายของงานสูงประกอบกับ
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษามีความเขมแข็ง และ
มีจิตอาสาที่จะเขารวมขับเคล่ือนยุทธศาสตร
จังหวัด
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ขอมูลจากการสัมภาษณนายฤทธิพงศ  เตชะพันธุ   หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
และนางฉัตรพร ราษฎรดุษดี  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบูรณ  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553

เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
กลยุทธในการขับเคล่ือนแตละ cluster

เมื่อมีการประชุมแตละ cluster แลว จะนําเขาสู
เวทีรวมของ 5 cluster แลวจึงนําเขาสูการพิจารณาของ
ก.บ.จ. (หน.ฤทธิพงศ)
5. Managing expert support - ดึงผูเช่ียวชาญจาก
สถาบันการศึกษาเขามาเปน Moderater ในเวที
การประชุมหารือตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเปนกลาง และมี
มุมมองที่กวางข้ึน โดย สนจ. ทําหนาที่สนับสนุนขอมูล
และปลอยเวทีใหมีการระดมสมองกันอยางกวางขวาง
(หน.ฤทธิพงศ)
6. Field  working – แตงตั้งคณะทํางานออกไปติดตาม
โครงการ และมีจุดเดนที่ดึงตรวจสอบภายในเขามาชวย
ในการประเมินความคุมคาของโครงการ (หน.ฤทธิพงศ)
7. Using criteria - มอบ cluster ดานบริหารจัดการ
ประมวลปญหาความตองการจากแผนชุมชนแลวมา
จัดลําดับความสําคัญ+เกณฑที่ ก.น.จ. กําหนด โครงการ
มีลักษณะเปน Package ตั้งแตตนน้ํา-กลางน้ํา-ปลายน้ํา
โครงการยอยๆ ในกลุมเดียวกันจะนํามา grouping
เพื่อรวมเปนโครงการใหญ (หน.ฤทธิพงศ)
8. Using criteria – ใชประเด็นยุทธศาสตรเปนตัวตั้ง

+ เกณฑ ก.น.จ. แลวจัดกลุมโครงการตามประเด็น
ยุทธศาสตร มีการ grouping โครงการยอยๆ รวมเปน
โครงการใหญ ใชศาสตรและศิลปในการทํางาน จากการที่
อยูในพื้นที่มานานทําใหรูศักยภาพของหนวยงานวา
หนวยงานใดมีศักยภาพที่จะบริหารจัดการโครงการให
บรรลุผลสําเร็จจึงเปนสวนประกอบในการคัดเลือก
โครงการ (หน.ฉัตรพร)

 มี resource person จากหลายแหลง ไดแก
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ผูแทน สศช. ภาค
และผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
 ทีม สํานักงานจั งห วัด มีศั กยภาพในการ
ประสานงานทุกภาคสวนในการ ขับเค ล่ือน
ยุทธศาสตรไดเปนอยางดี
 ใชความรู ความสามารถในวิชาชีพของเจาหนาที่
ตรวจสอบภายใน มาสนับสนุนการติดตามการ
ประเมินผลโครงการ
 ใชศักยภาพของ cluster บริหารจัดการในการ
ขับเคล่ือนภารกิจ

 ผูวาราชการจังหวัดสนับสนุนการดําเนินงาน
และงบประมาณในการจางมหาวิทยาลัย เชียงใหม
ศึกษา Model ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของ
พื้นที่
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เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
9. Using criteria + Managing  expert  support +
managing  the    governor support

- วิเคราะหปญหาสําคัญของจังหวัดและจางที่
ปรึกษาจาก ม.เชียงใหม เพื่อศึกษาสภาพภูมิ สังคม
ปจจัยที่กอ ให เกิดปญหาและแนวทางแกไข จัดทํา
เปน Model สําเ ร็จ รูปไว เพื่อ เปนฐานในการจัดทํ า
โครงการใหสอดคลองกับ ปญหา ยกตัวอยางเชน จังหวัด
เชียงใหมมีปญหาเกี่ยวกับหมอกควันและไฟปาไดให
ม.เชียงใหมศึกษาสภาพภูมิสังคมของพื้นที่วาแตละพื้นที่
มีปจจัยใดเปนปญหา จะแกปญหาอยางไร ผลการศึกษา
ได Model กวา 20 Model เชน Model การทําปุยจาก
ซังขาวโพด Model เร่ืองขาว Model เร่ืองหญา ฯลฯ
ตามสภาพความ เหมาะสมของแตละพื้นที่ เมื่อได
Model แลว  ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดของ
ห น ว ย ง า น จ ะ จ ัด ทํ า โครงการตามแนวทางที่ ได
ทําการศึกษาไวใน  Model ดังนั้น จึงสามารถ Screen
โครงการที่ไมสอดคลองกับการแกไขปญหาของจังหวัด
ออกไป
10. Using criteria + Managing expert support –
เกณฑการพิจารณาโครงการประเภทแหล งน้ํ า ใช
ทฤษฎีขนนก โดยมีชลประทานจังหวัดเปนแกนกลาง
แกนเล็กๆ ไดแก อปท . ในพื้นที่ไดจาง ม .เชียงใหม
จัดทําระบบสารสนเทศแหลงน้ํา เพื่อใชในการบริหาร
จัดการน้ําของจังหวัด กําหนดเกณฑในการขอโครงการ
ประเภทแหลงน้ํา จะตองตรวจสอบขอมูลจากแผนที่
แหลงน้ําเสียกอน วามีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

 มีการจางคณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัย
เชียงใหม จัดทําระบบสารสนเทศแหลงน้ํา เพื่อใช
ในการบริหารจัดการน้ําของจังหวัด
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หรือไม โครงการประเภทใดจะใหชลประทานทําหรือ
โครงการประเภทใดให อปท. สนับสนุนงบประมาณดําเนินการ

11. Using criteria - เกณฑในการเสนอขอโครงการ
ประเภทถนนตองตรวจสอบความเหมาะสมของโครงการ
จากขอมูลแผนที่เสนทาง ซ่ึงไดมอบใหผูแทนกรมทาง
หลวงจัดทําแผนที่ถนนในจังหวัด (อัตราสวน 1 : 4,000)
เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ

12. Managing strategic team - วางระบบบริหาร
จั ด ก า ร ก า ร ขั บ เ ค ล่ื อ น ยุ ท ธศ า สต ร โ ด ย Focus
ไปที่ cluster 5 กลุม ดานเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง
ส่ิงแวดลอม และบริหารจัดการ โดยใหแตละกลุม
cluster ไปประชุมหารือเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัดในภารกิจที่รับผิดชอบเอง  และนําเขาสู
เวทีหารือในภาพรวมทั้ง 5 cluster อีกคร้ัง โดยในเวทีนี้
ไดเชิญอาจารยจากสถาบันการศึกษาเขารวมพิจารณา
กอนที่จะนําเสนอคณะกรรมการ ก.บ.จ. (หน.ฤทธิพงศ)
13. Using information – มีการบริหารจัดการขอมูล
เพื่อการวางแผน

1) ขอมูลเชิงปริมาณ มีการจัดเก็บขอมูลตัวเลข
ทางเศรษฐกิจจากธนาคารแหงประเทศไทย/สศช.
โดยจัดเก็บยอนหลัง 3 ป และจะนําตัวเลข
เหลานี้ไปแสดงประกอบในการวิเคราะห SWOT
2) ขอมูลเชิงคุณภาพ มีการใชขอมูลเชิงวิเคราะห
(Secondary Data) ในการวางตําแหนงการ
พัฒนาของจังหวัด (Positioning) และการ

 สํานักงานจังหวัด วางระบบที่ดี จัดงบประมาณ
จากงบผูวาราชการจังหวัด (10 ลานบาท) เพื่อใช
ในการขับเคล่ือนภารกิจแตละ cluster จํานวน
200,000 – 300,000 บาท/ cluster

 สรางขวัญกําลังใจ ดูแลเร่ืองเงินรางวัล
(Bonus) แกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
 มีหนวยงานที่เปนแหลงขอมูลดานเศรษฐกิจ
ที่สําคัญอยูในพื้นที่ ไดแก สศช. ภาคตัวแทน
ธนาคารแหงประเทศไทยภาคเหนือ
 จางคณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จัดทําระบบสารสนเทศการบริหารจัดการน้ํา
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เทคนิคการวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด เง่ือนไข และปจจัยแวดลอม
ต อ ย อ ด จ า ก ผ ล ก า ร วิ จั ย ที่ ห น ว ย ง า น /
สถาบันการศึกษาจัดทําข้ึนเพื่อศึกษาทิศทาง
แนวโนมโดยจัดเก็บในรูปของ Digital File
3) มีการจัดทําฐานขอมูลขนาดใหญ (Data
Base) แบงเปนดานหลักๆ เชน เศรษฐกิจ สังคม
และส่ิงแวดลอม และมอบหมายภารกิจให
หนวยงานที่ เกี่ยวของเปนเจาภาพ เชน ดาน
เศรษฐกิจ การลงทุน มีพาณิชยจังหวัดเปน
เจาภาพ เปนตน
4) มอบ cluster บริหารจัดการเปนเจาภาพหลัก
รับผิดชอบการจัดเก็บขอมูล ซ่ึงจะมีการประชุม
ทุก เดื อนและมีปร ะ เด็ น ( Issue) ที่ จ ะม า
แลกเปล่ียนกันตลอดทั้งป
5) จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศดานการบริหาร
จัดการน้ํา เพื่อใชประกอบในการพิจารณา
กล่ันกรองโครงการ

นําขอมูลปญหา/ความตองการจากแผน
ชุมชนขอมูล กชช .2 ค/ จปฐ./ขอมูลการ
รองเรียนจากศูนยดํารงธรรมจังหวัด/ขอมูลจาก
ผลการระดมสมอง/ขอมูลจากผูเช่ียวชาญมาใช
ในการวางแผนพัฒนาจังหวัด (หน.ฤทธิพงศ)

14. Managing  network – ประสานสวนราชการแบบ
ไมเปนทางการ (Informal) กอนที่จะส่ังการเ ร่ืองใด
ออกไป โดยยึดหลัก“The More Communication The

 More Understanding” รวมทั้งใชโอกาสในสภากาแฟ
ในการสรางความเขาใจและแลกเปล่ียนขอมูล
(หน.ฉัตรพร)

 สํานักงานจังหวัด มีบทบาทเปนหนวยสนับสนุน
ของผูวาราชการจังหวัด (Staff) ไมใชหนวยงาน
ปฏิบัติ (Line) จึ งต องแตกงานให ชัด และ
มอบหมายงานใหตรงภารกิจ ควรประสานงาน
ภายในกอนที่จะส่ังการอยางเปนทางการออกไป
เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองไดอยางรวดเร็ว และ
เกิดความรูสึกที่ดีตอกัน
 ความเขมแข็งของภาคสวนตาง ๆ ในพื้นที่
 การแบงการทํางานเปนหลายเวที ทําใหสามารถ
ขับเคล่ือนภารกิจไปไดพรอม ๆ กัน และไม
ซํ้าซอนกัน
 บุคลากรของสํานักงานจังหวัด มีการบริหาร
จัดการและการประสานงานกับภาคสวนตางๆ ไดดี
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15. Managing  participation - ใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยแบงเปน 3 เวที

1) เวทีสวนราชการในสวนกลาง เพื่อเช่ือมภารกิจ
งบประมาณ ระหวางพื้นที่ (Area) กับกระทรวง/กรมตน
สังกัด (Function)

2) เวทีสวนราชการสวนภูมิภาค และภาคเอกชน
3) เวทีองคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาค

ประชาสังคม เพื่อใหเกิดการบูรณาการโครงการ
และงบประมาณ

แตละเวทีสามารถรวมแลกเปล่ียนกันได
และเลขาของแตละ cluster จะอยูรวมในทุกเวที
เพื่อบูรณาการการทํางานรวมกัน มีรูปแบบการ
ประชุมแบบไมเปนทางการ (หน.ฤทธิพงศ)

16. Managing participation - ใชกลไก กรอ.
จังหวัดให เปนประโยชน เพื่อรวมแกไขปญหาและ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตรจังหวัด

1) เวที  กรอ.จั งหวัดเ ชียงใหม จะมอบให
ภาคเอกชนนํา ราชการจะมีบทบาทในการ
สนับสนุน (หน.ฤทธิพงศ)
2) เวที กรอ.จังหวัดตราด เปนตัวอยางความ
รวมมือภาครัฐและเอกชน กลาวคือ จ .ตราด
แตเดิมมีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวเฉพาะ
ในชวงฤดูรอน สายการบินเอกชนแหงหนึ่งอยาก
เปดสนามบินจึงมาขอรับคําปรึกษา  จังหวัดไดนํา

 บทบาทของ กรอ.จังหวัดในการสนับสนุนการ
เจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจของจังหวัด
 ภาคเอกชนมีความเขมแข็งและมีความคลองตัว
ในการดําเนินงาน
 การแบงมอบภารกิจตาม Value Chain
ร ะ ห ว า ง ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น  ทํ า ใ ห เ ห็ น
คว าม เ ช่ื อม โย งก า รทํ า ง านที่ ชั ด เ จน  และ
การบู รณาการภารกิ จ เพื่ อลดความ ซํ้ าซ อน
ในการดําเนินงาน
 ประธาน กรอ.ในระดับประเทศมีนายกรัฐมนตรี
เปนประธาน ทําใหตอสายตรงไดคลองตัว
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เร่ืองเขาสูเวทีการพิจารณาของ กรอ .จังหวัด
และนําเทคนิค Value Chain มาจับวาจะตองมี
กระบวนงานใดบ า ง  ดูความ เ ช่ือมโยงว า
กระบวนงานใด อยูในชวงตนน้ํา - กลางน้ํา -
ปลายน้ํา แตละกระบวนงาน มีกิจกรรมใด
หนวยงานใดรับผิดชอบ กิจกรรมใดภาครัฐ
ดําเนินการ กิจกรรมใดภาคเอกชนดําเนินการ
เชน ดานโครงสรางพื้นฐาน ถนน สาธารณูปโภค
ขอรับการสนับสนุนจาก อปท. สวนภาคเอกชน
จะประสานหนวยราชการที่เกี่ยวของ เพื่อขอเปด
สนามบิน  ทําใหงานบรรลุเปาหมายเปนที่พอใจ
ทั้งสองฝาย (win + win) โดยจังหวัดมีจํานวน
รายไดที่เพิ่มข้ึนจากนักทองเที่ยวอยางเห็นไดชัด
ในสวนภาคเอกชนไดรับผลจากการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

17. Managing  participation - การมีสวนรวมของ
ทองถิ่นและชุมชน จ.เพชรบูรณมีการจัดประกวดแผน
ชุมชน โดยยึดหลักวา ถาแผนชุมชนดี (ประมาณรอยละ
70 – 80) เมื่อข้ึนมาเปนแผนพัฒนาอําเภอซ่ึงจะรวมแผน
ทองถิ่นไวดวย และนํามาจัดทําเปนแผนพัฒนาจังหวัดจะ
เปนแผนพัฒนาจังหวัดที่มีคุณภาพ จุดตัดของแผน
อําเภอ จึงเรียกส่ีแยกแหงความรัก (หน.ฉัตรพร)

 แผนชุมชนสวนใหญมาจากความตองการของ
ประชาชน จะเปนแผนยอย ๆ หากไดแผนชุมชนที่
มีคุณภาพจะสงผลตอแผนพัฒนาจังหวัดที่มี
คุณภาพตามมา



คณะผูจัดทํา
1. ที่ปรึกษาโครงการ

1.1  นายสงวน ธีระกุล  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน สถาบันดํารง
ราชานุภาพ

1.2 นายประเสริฐ แยมสรวล  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแผนพัฒนาและสงเสริม
การบริหารราชการจังหวัด สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด
2. คณะผูสัมภาษณ

2.1 นายสงวน ธีระกุล  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน สถาบันดํารง
ราชานุภาพ

2.2 นายประเสริฐ แยมสรวล  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแผนพัฒนาและสงเสริม
การบริหารราชการจังหวัด สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด

2.3 นางณิทฐา  แสวงทอง ผูอํานวยการสวนพัฒนาและบริหารจัดการความรู
สถาบันดํารงราชานุภาพ

2.4 นางณิรมล  เกิดแกว    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สถาบันดํารงราชานุภาพ
3. ผูวิเคราะห สังเคราะหขอมูล และประมวลสรุปจัดทําเอกสารความรู

3.1 นางณิรมล  เกิดแกว    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สถาบันดํารงราชานุภาพ
4. ผูใหขอเสนอแนะและตรวจสอบกลั่นกรองการจัดทําเอกสารความรู

4.1 นายสงวน ธีระกุล ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน สถาบันดํารง
ราชานุภาพ

4.2 นายประเสริฐ แยมสรวล  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแผนพัฒนาและสงเสริม
การบริหารราชการจังหวัด สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด

4.3 นางณิทฐา  แสวงทอง ผูอํานวยการสวนพัฒนาและบริหารจัดการความรู
สถาบันดํารงราชานุภาพ
5. ผูออกแบบปก

5.1 นางสาวอัจนา  เตชะพันธุ นายชางศิลปชํานาญงาน
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