
ดร. สลีาภรณ ์ บัวสาย

สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

อดีตสมาชิกสภาปฏริูปแห่งชาติ



การผลิตทรัพยากร ทุน ตลาด/ผู้บริโภคคน

เทคโนโลยี
กท.เกษตร
ฯลฯ

นํ�า ที�ดิน
ชลประทาน
กรมที�ดิน
 กท.ทส.

เงินทุน
ธกส. กทบ.
ชุมชนพอเพียง
ฯลฯ

ช่องทางขาย
พาณิชย์
ธุรกิจเอกชน
ฯลฯ

การเรียนรู้
สหกรณ ์พช.
พอช. กศน.
อาชีวศึกษา ฯลฯ

Commodity-
based

Area-
based

Function-based agencies

ตัวตั�ง

ตัวตั�ง

AB
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C

วิถขีองการใช้พลังของความแตกต่างให้เกดิประโยชน์
วิถแีห่งการสร้างสรรค์ของใหม่ที�มีมูลค่าเพิ�มสงู

วิถีคิดที�ก้าวข้ามความขัดแย้ง-แบ่งขั�ว
วิถีทางไปสู่การแก้ปัญหาที�ซับซ้อน

วิถแีห่งการรวมพลังสร้างสรรค์

การเห็นคุณค่าของความแตกต่าง
การสรา้งความไวว้างใจกนัและกนั
การมีพื� นที�ปฏิบติัการร่วมกนั
การเห็นเป้าหมายร่วม
การใหจ้ังหวะสญัญาณ
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เพราะสิ�งที�เราอยากเหน็ไม่
อาจเกดิขึ�นได้ด้วยพลังของ

เราฝ่ายเดียว



องคป์ระกอบ 2 ส่วนของงาน ABC

1. กลไกขบัเคลื�อน
การเชื�อมต่อองคป์ระกอบ

1. กลไกขบัเคลื�อน
การเชื�อมต่อองคป์ระกอบ

2. ความรูเ้พื�อแกปั้ญหา/
พฒันาเฉพาะดา้น

2. ความรูเ้พื�อแกปั้ญหา/
พฒันาเฉพาะดา้น
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•Area มหาดไทย สป.-ปค.-พช.-สถ.
•Function ส่วนราชการอื�นในพื�นที�
•Participation ภาคชุมชน/ประชาสงัคม

•การสร้างพื�นที�ปฏบิัติการร่วม เพื�อการเรียนรู้ ร่วมกนั
•การวางระบบงาน ทั�งส่วนกลางและพื�นที�
•การติดตามและสนับสนุนที�ต่อเนื�องใกล้ชิด
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พลงัความ
ร่วมมือ

พลงัการจัดการ

พลงัขอ้มูล
ความรู ้

•ข้อมูลบัญชี
•เวทเีรียนรู้จากข้อมูล
•การจัดทาํแผนแม่บทชุมชน



ส่วนท้องถิ�น ส่วนกลาง
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ส่วน
ภมูิภาค

ปัญหาความ
ต้องการของ

ประชาชนในพื�นที�

เครื่องมือในการกํากับดูแล คือ 
แผนที่สามารถสะทอนปญหาความ
ตองการที่แทจริงของประชาชน



ข้อมูล

กลไก

กระบวน
การ

“บัญชี” เพื�อสร้างการระเบิด
การเรียนรู้จากภายใน

ความร่วมมือเชิงพื�นที�

การจัดการเรียนรู้  
การจัดการความสมัพันธ์



การตั�งเป้าหมายร่วม

องค์ประกอบของงาน

ความเชื�อมโยง

การรับรู้ ร่วมกนั

การแบ่งงานกนัทาํ

การเรียนรู้และปรับตัว

บูรณาการ

ธรรมาภิบาล

ประชารฐั

Area based reform
“บาํบดัทุกข ์บาํรุงสุข”
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การมีส่วนร่วม

ความรบัผิด

ความโปร่งใส

บูรณาการ

มุ่งผลลพัธ์

ความเป็นธรรม

หลกัการกํากบักระบวนการจดัทํางบประมาณ
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นกัการเมอืง
ที�ไดร้บัเลอืกตั �ง

ขา้ราชการ

ประชาชน ประชาชน ประชาชน

นกัการเมอืง
ที�ไดร้บัเลอืกตั �ง

ขา้ราชการ

ประชาชน
องคก์รภาค
ประชาชน

ประชาชน

แบบเดิม งบประมาณแบบมีส่วนร่วม



งบประมาณเชิงภารกจิ 
(Function-based 

budgeting)

งบประมาณเชิงพื�นที� 
(Area-based 
budgeting)

งบประมาณที�ลงมาในพื�นที�
กว่า 1 ล้านล้านบาทต่อปี



นอภ.ประสานแผนความ
ตองการในระดับอําเภอ

คณะกรรมการ
การกระจายอํานาจ

สํานักงานคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจ

เทศบาลอบจ. อบต. อําเภอ

กลไกและกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนและขอเสนอโครงการ

ราชการสวนภูมิภาค
แผนของทองถิ่นครอบคลุม ท้ังในสวนรายได

จัดเก็บเองและไดรับจัดสรร

กนจ.

ใหความเห็นชอบแผนและคําขอ
งบประมาณของทองถิ่นทั้งหมด

ผวจ. ใหความเห็นชอบแผนและ
คําของบประมาณเชิงพื้นท่ี

กระทรวงตนสังกัด

คณะรัฐมนตรี

กบก.

สํานัก
งบประมาณ

กบจ.
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ราชการสวนกลาง
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แผนพฒันาจงัหวดั

กบจ.

กระบวนการมีส่วนร่วมระดบัจงัหวดั
• ดา้นเศรษฐกิจ
• ดา้นสงัคม
• ดา้นทรพัยากร

• ผู้ว่าราชการจงัหวดั : ประธาน
• สํานกังานจงัหวดั  : สนง.เลขานกุาร
• ปรับองค์ประกอบให้มีผู้แทนครบทกุ

ภาคส่วน และวิชาการเพื�อรองรับการ
ทํางานของสมชัชาพลเมืองด้านต่างๆ

งบบูรณาการ
จงัหวดั

งบ function

จุดเสี�ยง : กระบวนการจดัทําแผนพฒันาจงัหวดั

งบทอ้งถิ�น



 การเปดพื้นที่การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจใชทรัพยากรของ
รัฐ

 การเพิ่มอํานาจของประชาชน

 การสรางความโปรงใสตรวจสอบไดมากขึ้น

 การทําใหนักการเมืองรับผิดชอบตอประชาชนผูเลือกเขาเขาไปมากขึ้น

 การกระจายความเจิญและอํานาจการตัดสินใจของประชาชนไปสูพื้นที่
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กา้วต่อไป  อยู่ที�
  ความตื่นตัวของประชาชนในการกาวเขาไปมีสวนรวมในฐานะพลเมืองเจาของทรัพยากร

 การปรับบทบาทของสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น



ระบบ
ภมูิภาค

ระบบ
ท้องถิ�น

• ระบบบริหารการคลังและงบประมาณ
ท้องถิ�น

• ระบบข้อมูลการคลังท้องถิ�น
• ระบบ กลไก กระบวนการจัดทาํ

แผนพัฒนาท้องถิ�นที�ใช้ข้อมูลอย่าง
เข้มข้น

• ระบบ กลไก กระบวนการทาํ
แผนพัฒนาจังหวัด

• ระบบการจัดทาํคาํขอ
งบประมาณจังหวัด

• ระบบติดตามประเมินผลการใช้
งบประมาณ



• เศรษฐกจิ
• สิ�งแวดล้อม
• สงัคม
• การเมืองการปกครอง



สงิคโปร์ 5.5 ล้านคน

นิวซีแลนด์ 4.6 ล้านคน

ไอร์แลนด์ 5.6 ล้านคน

ฟินแลนด์ 5.4 ล้านคน

อสิราเอล 7.7 ล้านคน

ฮ่องกง 5.2 ล้านคน

สวิตเซอร์แลนด์ 7.9 ล้าน



ขอ้พจิารณาในการกําหนดเขต

• เขตการปกครอง

 ขนาดของประชากร

• เขตวฒันธรรม 

 ประวติัศาสตร ์ชาติพนัธุ์

• เขตนิเวศ 

 ภูมิศาสตร ์

ทรพัยากรธรรมชาติ

• เขตเศรษฐกิจ

 โซ่อุปทาน



เขต จํานวนประชากร

เขต 1 (กลางตอนบน) 3,712,783

เขต 2 (กลางตอนบน) 1,583,051

เขต 3 (กลาง+ ตอ.) 3,258,058

เขต 4 (ตะวันตก) 3,392,496

เขต 5 (กลาง+
ตะวันตก)

1,715,896

เขต 6 (ใต้ฝั�งอ่าวไทย) 3,617,444

เขต 7 (ใต้ฝั�งอนัดามัน) 1,914,276

เขต 8 (ใต้ชายแดน) 3,709,803

เขต 9 (ตะวันออก) 2,872,822

เขต จํานวนประชากร

เขต 10 (อสีานบน) 3,650,523

เขต 11 (อสีานบน) 2,202,229

เขต 12 (อสีานกลาง) 5,053,001

เขต 13 (อสีานล่าง) 4,223,299

เขต 14 (อสีานล่าง 6,740,148

เขต 15 (เหนือบน) 2,984,225

เขต 16(เหนือบน) 2,570,324

เขต 17 (เหนือล่าง) 3,440,518

เขต 18 (เหนือล่าง) 2,675,119



นโยบาย
รัฐบาล

การปฏริูป
ประเทศ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

ประชารัฐ บูรณาการ

งบประมาณ
พื�นที�

เศรษฐกจิ
สร้างสรรค์

เขต
เศรษฐกจิ

ASEAN 
Hub


