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การบูรณาการและความสอดคลองเช่ือมโยงยุทธศาสตรประเทศ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาทองถ่ิน และแผนชุมชน ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

1. หลักการและเหตุผล
การบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ไดกําหนดใหประเทศไทยมีการ
แบงสวนราชการออกเปน 3 สวน ไดแก การบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน โดยการ
บริหารราชการสวนกลาง เปนการจัดการปกครองโดยรวมอํานาจการบริหารและการตัดสินใจไวท่ีศูนยกลาง คือ
รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบายการบริหารประเทศ โดยมีกระทรวงและกรม
เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการนํานโยบายของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีไปปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังทําหนาท่ี
ควบคุมการปกครองและการบริหารราชการสวนภูมิภาค และกํากับดูแลการบริหารราชการสวนทองถ่ิน เพ่ือให
การปกครองและการบริหารงานตางๆ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพ

การบริหารราชการสวนภูมิภาค เปนการจัดการปกครองและการบริหารโดยราชการสวนกลาง
ซึ่งมอบอํานาจใหขาราชการหรือสงผูแทนไปปฏิบัติงานในภูมิภาค  ไดแก จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน
โดยมุงใหการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ไมตองรอการสั่งการจากสวนกลาง ทําใหการแกปญหา
ในพ้ืนท่ีมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน

ในขณะท่ีการบริหารราชการสวนทองถ่ิน เปนการจัดการปกครองท่ีสวนกลางกระจายอํานาจการ
ปกครองและการบริหารใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเปนอิสระ
สามารถตัดสินใจในการบริหารงาน และการแกไขปญหาภายในทองถ่ินได การปกครองสวนทองถ่ิน แบงเปน 2
รูปแบบ คือ รูปแบบท่ัวไป ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
(อบต.) และรูปแบบพิเศษ ไดแก กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา

ท้ังนี้ การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนยุทธศาสตรหนึ่งในการบริหารจัดการ
บานเมืองของรัฐ  โดยการลดบทบาทหนาท่ีของรัฐในราชการบริหารสวนกลางและสวนภูมิภาค ใหเหลือแตภารกิจ
หลักท่ีตองทําเทาท่ีจําเปน และเพ่ิมบทบาทใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามาดําเนินการแทน  โดยเฉพาะดาน
การจัดบริการสาธารณะในทองถ่ิน รับผิดชอบภารกิจท่ีเก่ียวของกับชีวิตความเปนอยูของประชาชน เพ่ือใหการ
บริหารจัดการภารกิจตางๆ  ตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางท่ัวถึง  รวดเร็ว  และสอดคลองกับ
สภาพปญหาของแตละทองถ่ิน
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2. ความเช่ือมโยงระหวางแผนพัฒนาสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน
การเชื่อมโยงแผนพัฒนาสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน มีกระบวนการและกลไกในการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ (ภาพท่ี 1)
รัฐบาลนํานโยบายการพัฒนาท่ีมีลําดับความสําคัญสูงและแผนพัฒนาเฉพาะดานภายใตแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) เปนกรอบรวมกับนโยบายท่ีแถลงตอรัฐสภาจัดทํา
แผนการบริหารราชการแผนดินท่ีมีการประมาณการงบประมาณและทรัพยากรตางๆ รวมท้ังระยะเวลาดําเนินการ
และการติดตามประเมินผล หนวยงานกลางนําแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 บูรณาการกับยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ เปนกรอบสําหรับกระทรวง/กรมพิจารณาใชประกอบการจัดทําคําของบประมาณสนับสนุน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปภายใตภารกิจหลักท่ีรับผิดชอบ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จัดทํากรอบยุทธศาสตรและ
แนวทางการพัฒนาภาคท่ีเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และเปนเครื่องมือขับเคลื่อนสูการปฏิบัติในระดับ
พ้ืนท่ีใหจังหวัดและกลุมจังหวัดใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปสําหรับการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

กระทรวง/กรมท่ีมีหนวยงานในภูมิภาคดําเนินการบูรณาการแผนงาน/โครงการและงบประมาณ
รวมกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด โดยยึดหลักการและแนวทางการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการภายใตพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
ท่ีกําหนดวา เม่ือแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใชแลว
การจัดทําแผนของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

จังหวัด/กลุมจังหวัดจัดทํายุทธศาสตรและแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด โดยใหมีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และกรอบ
ยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาภาค ควบคูกับการประมวลปญหาและความตองการของประชาชนท้ังในระดับ
ชุมชน ทองถ่ิน และอําเภอ เพ่ือวิเคราะหกําหนดเปนประเด็นการพัฒนาในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
ใหสามารถดําเนินการพัฒนาท่ีตรงกับความตองการของประชาชน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอแผนงาน/โครงการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนเขาสูระดับ
จังหวัด โดยองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และเทศบาล สํารวจสภาพปญหาและความตองการของประชาชน
ในพ้ืนท่ีนํามาวิเคราะหจัดทําเปนประเด็นการพัฒนา แลวดําเนินการตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายภายใตกฎหมาย
ของทองถ่ิน ขณะท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ทําหนาท่ีประสานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินภายใน
จังหวัด และผลักดันแผนงาน/โครงการท่ีเกินขีดความสามารถของทองถ่ินและมีความสําคัญตองดําเนินการใหอยู
ในแผนพัฒนาจังหวัดตอไป
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* กรอบในการจดัทําคําของบประมาณ ป พ.ศ. 2557
ท่ีมา ปรับปรุงบางสวนจาก สศช. 2555

ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงของกลไก และกระบวนการของการจัดทําแผนพัฒนาระดับตางๆ
สําหรับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการเชื่อมโยงยุทธศาสตรระดับชาติกับ

ปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้น มีการดําเนินการภายใตกลไกหลักใน 3 ระดับ ดังนี้ ระดับชาติ
ไดแก คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ระดับกลุมจังหวัด
ไดแก คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) และระดับจังหวัด ไดแก คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ซึ่งกลไกท้ัง 3 ระดับขางตนจะตองทํางานอยางสอดประสานและ
บูรณาการกัน เพ่ือใหไดแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดท่ีมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร
การพัฒนา จะตองมีการบูรณาการในเชิงพ้ืนท่ี (Area) และหนวยงาน (Function) เขาดวยกัน เพ่ือใหการพัฒนามี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางแทจริง

ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ
ฉบับท่ี 11 ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy)
และนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนสามารถนําปญหาสําคัญ ศักยภาพ หรือจุดเดนของจังหวัด/กลุมจังหวัด
มากําหนดแผนงาน/โครงการใหมีความสอดคลองกับบริบทของจังหวัดและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดกําหนดตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด
ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศท้ัง 4 มิติ ไดแก การสรางความสามารถดานการแขงขัน (Growth &
Competitiveness) การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green
Growth) และการบริหารจัดการภาครัฐ (Government Efficiency) จํานวน 26 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดการพัฒนา
กลุมจังหวัด จํานวน 14 ตัวชี้วัด มาใชในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 4 ป (พ.ศ.2558 – 2561)
ซึ่งผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดดังกลาว พบวา จังหวัดและกลุมจังหวัดมีการกําหนดยุทธศาสตร
กลยุทธ และแผนงาน/โครงการท่ีสามารถตอบสนองกับยุทธศาสตรประเทศไดครบทุกดาน

แผนพัฒนาฯ ชาติ ยุทธศาสตรประเทศ* นโยบายรัฐบาล
แผนบริหารราชาการแผนดิน
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3. กลไกในการเช่ือมโยงแผนชุมชนสูแผนพัฒนาจังหวัด
การเชื่อมโยงแผนชุมชนสูแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือสะทอนปญหา และความตองการของประชาชนใน

พ้ืนท่ีนั้น มีกลไกการดําเนินงานใน 3 ระดับ ดังตอไปนี้ (ภาพท่ี 2)
1) การบูรณาการแผนชุมชนระดับหมูบาน มีคณะกรรมการหมูบาน (กม.)/ ทีมปฏิบัติการขับเคลื่อน

แผนชุมชน (ระดับหมูบาน) เปนกลไกในการบูรณาการแผนชุมชนระดับหมูบาน โดยใชขอมูลสารสนเทศชุมชน
(จปฐ.กชช.2ค) ผานวิทยากรกระบวนการ ท้ังนี้แผนพัฒนาหมูบาน/ชุมชนลงนามรับรองแผนพัฒนาฯ
โดยประธานกรรมการหมูบานจากนั้นสงตอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(อปท.)/อําเภอ เพ่ือปรับเขาสู
แผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทําเปนขอบัญญัติงบประมาณ/เทศบัญญัตปิระจําป รวมท้ังเปนแผนพัฒนาอําเภอตอไป

2) การบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล มีศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.)/
อปท./ ทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนชุมชน (ระดับตําบล) เปนกลไกในการบูรณาการแผนชุมชนและนําไปพิจารณา
รวมกับนโยบายผูบริหาร อปท.เพ่ือจัดทําเปนขอบัญญัติงบประมาณประจําป ท้ังนี้ หากโครงการ/กิจกรรมเกิน
ศักยภาพของ อปท. จะสงตอไปบูรณาการเปนแผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผน อบจ. และแผนของ
หนวยงาน Function ตอไป

3) การบูรณาการแผนชุมชนระดับอําเภอ มีคณะอนุกรรมการบริหารงานระดับอําเภอ (ก.บ.อ.)/
คณะอนุกรรมการระดับอําเภอ (อ.ก.อ.)/ ทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนชุมชน (ระดับอําเภอ) เปนกลไกในการ
บูรณาการแผนชุมชนระดับอําเภอเปนแผนพัฒนาอําเภอ สงตอใหคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
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ท่ีมา กรมการพัฒนาชุมชน 2553
ภาพที่ 2 การเชื่อมโยงแผนชุมชนสูแผนพัฒนาจังหวัด
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4. การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน
4.1 ความเช่ือมโยงแผนชุมชนสูแผนพัฒนาจังหวัด

การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรวมกับธนาคารโลก
พบวา แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาทองถ่ิน และแผนชุมชน ยังขาดการเชื่อมโยง และไมตอบสนองตอความ
ตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี เนื่องจากแผนชุมชนซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน
ใหสามารถกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการตนเองนั้น ยังไมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี
สาเหตุสําคัญ ดังตอไปนี้

1) ชุมชนขาดความรู ความเขาใจ  ความใสใจ และยังคงยึดติดกับการทําตามระเบียบข้ันตอน
เพ่ือใหไดมาซึ่งงบประมาณมากกวาการมองวาแผนชุมชนเปนแผนเพ่ือการจัดการตนเองอันจะนําไปสูการพ่ึงพา
ตนเองของชุมชนในอนาคตอยางยั่งยืน

2) การเชื่อมโยงแผนชุมชนสูแผนระดับจังหวัดและแผนระดับชาติ ยังไมปรากฏเปนรูปธรรม
โดยแผนชุมชนสวนใหญไปถึงเพียงในระดับ อบต./เทศบาลเทานั้น ซึ่งปญหาและความตองการของประชาชนมัก
ถูกแปลงออกมาในรูปแผนงาน/โครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานมากกวาดานสวัสดิการ และสุขภาวะของคนใน
ชุมชน

3) การมีสวนรวม การติดตาม และการตรวจสอบของคนในพ้ืนท่ีพบวายังอยูในระดับต่ํา เปน
วัฒนธรรมแหงความเงียบ ขาดการแสดงความคิดเห็น และการติดตาม/ตรวจสอบตามสิทธิและหนาท่ีของตนเอง

4.2 ปญหา และขอจํากัดในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
รายงานการประเมินผลระบบบริหารงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยสถาบัน

ยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา ปญหา และขอจํากัดของการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดท่ีสําคัญ มีดังตอไปนี้

1) ดานบุคลากร
- ขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผนฯ เทคนิคในการวางกลยุทธ ระเบียบและกฎหมายท่ี

เก่ียวของ การจัดการขอมูลสารสนเทศ และหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
- การโยกยาย/เปลี่ยนแปลงผูบริหาร และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร

ทําใหขาดความตอเนื่องในการดําเนินงาน และการดําเนินงานมีความลาชา
- ขาดการทํางานในเชิงรุก เปนการทํางานในลักษณะงานประจํา มีภาระงานในความ

รับผิดชอบหลายอยาง ทําใหขาดความเอาใจใสในการจัดทําแผนฯ
- มีความรูเก่ียวกับหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ีนอย ทําใหการบูรณาการแผนฯ เขาดวยกันมีนอย

เปนการทํางานในลักษณะตางคนตางทํา
- ไมไดรับการพัฒนาสมรรถนะและศักภาพในการทํางาน
- ผูรับผิดชอบไมมีเวลาลงพ้ืนท่ีท่ีจะประเมินผลการดําเนินโครงการ
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2) ดานการบริหารจัดการ
- การจัดทําแผนฯ ยังขาดการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ หนวยงานในพ้ืนท่ีไมมีการ

ประสานงานในดานการทําแผนฯ และการกําหนดยุทธศาสตร แตละหนวยงานตางคนตางทํา
- ระยะเวลาในการจัดทําแผนฯ มีจํากัด แม ก.น.จ. จะกําหนดปฏิทินเวลาในการจัดทําแผน

แตในทางปฏิบัติไมเปนไปตามท่ีกําหนด เนื่องจากชวงระยะเวลาท่ีไดรับงบประมาณ ไมสัมพันธกับระยะเวลาใน
การดําเนินโครงการ

- แผนงาน/โครงการในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดไมสอดคลองกับปญหาและความ
ตองการของประชาชน

- โครงการท่ีมาจากความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไมสอดคลองและไมเปนไปตาม
หลักเกณฑของการเสนอโครงการของ ก.น.จ.

- การบริหาร/กํากับการดําเนินงานของสวนราชการใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตร สวนใหญใช
คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เปนเครื่องมือในการบริหาร และกํากับการดําเนินงานของ
สวนราชการตางๆ ใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตร ท้ังนี้ ยังไมพบระบบการบริหารจัดการ การติดตาม และการ
กํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตร ท่ีเปนรูปธรรม และถูกตามหลักวิชาการ

- ขอเสนอแนะท่ีมาจากภาคประชาชน/ภาคธุรกิจเอกชน ท่ีไดบรรจุไวในแผนพัฒนาจังหวัด
ไมไดรับการแกไข เนื่องจากขาดเจาภาพหลักรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ

- บางจังหวัดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรท่ีกวางเกินไป
- การบูรณาการแผนงาน/โครงการในพ้ืนท่ีทําไดยาก
- การรายงานผลการปฏิบัติงานมีความยุงยาก และมีมากเกินไป

3) ดานงบประมาณ
- งบประมาณอนุมัตชิากวากําหนด ทําใหโครงการบางโครงการไมสามารถดําเนินการได จึงตอง

มีการเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณใหม
- การอนุมัติงบประมาณขาดความตอเนื่อง โดยเฉพาะในกรณีแผนงาน/โครงการขนาดใหญ

ระยะเวลาในการดําเนินงานนาน ทําใหการดําเนินโครงการไมตอเนื่อง เกิดความลมเหลวของการจัดทําโครงการ
- ไดรับการจัดสรรงบประมาณนอย

4) ดานขอมูลสารสนเทศ
- ขอมูลและสารสนเทศสําหรับการจัดทําแผนฯ ไมเพียงพอ
- ไมมีการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนระบบ ทําใหเกิดความซ้ําซอน และไมเปนปจจุบัน

5) ปญหาอ่ืนๆ
- การแทรกแซงจากการเมือง ทําใหมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการภายหลังจากท่ีขอรับ

การการจัดสรรงบประมาณไปแลว
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4.3 สัดสวนของงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 วงเงินงบประมาณ

2,525,000 ลานบาทนั้น จําแนกเปนงบกลาง 343,131 ลานบาท (รอยละ 13) งบจังหวัดและกลุมจังหวัด
18,170 ลานบาท (รอยละ 1) งบของ อปท. 622,625 ลานบาท (รอยละ 25) และงบของหนวยงาน
( Function)
ท่ีดําเนินการในสวนภูมิภาค 1,541,074 ลานบาท (รอยละ 61) โดยมีสัดสวนดังแสดงในภาพท่ี 3

ภาพที่ 3 สัดสวนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
จากการวิเคราะหขอมูล พบวา งบประมาณท่ีจัดสรรใหกับจังหวัดและกลุมจังหวัดภายใตแนวคิดการ

บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ และงบประมาณของ อปท. ซึ่งมุงเนนการการแกไขปญหาและ
ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี (Bottom - up) มีสัดสวนท่ีต่ํา เม่ือเปรียบเทียบกับงบ Function ซึ่งเปนการ
ขับเคลื่อนภาพใหญของทิศทางการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายท่ีกําหนด มีลักษณะแบบบนลงลาง (Top-down)
ดังนั้น ปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีจึงไมไดรับการตอบสนองเทาท่ีควร

งบจังหวัดและ
กลุมจังหวัด 1%

งบ อปท. 25%

งบกลาง 13%

งบ Function
61%

ท่ีมา สํานักงบประมาณ. งบประมาณโดยสังเขปฉบับปรับปรุง
ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจาย พ.ศ. 2557
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บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ และงบประมาณของ อปท. ซึ่งมุงเนนการการแกไขปญหาและ
ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี (Bottom - up) มีสัดสวนท่ีต่ํา เม่ือเปรียบเทียบกับงบ Function ซึ่งเปนการ
ขับเคลื่อนภาพใหญของทิศทางการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายท่ีกําหนด มีลักษณะแบบบนลงลาง (Top-down)
ดังนั้น ปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีจึงไมไดรับการตอบสนองเทาท่ีควร

งบจังหวัดและ
กลุมจังหวัด 1%

งบ อปท. 25%

งบกลาง 13%

งบ Function
61%

ท่ีมา สํานักงบประมาณ. งบประมาณโดยสังเขปฉบับปรับปรุง
ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจาย พ.ศ. 2557
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5. บทสรุปและขอเสนอแนะ
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทและสถานการณปจจุบันผานกลไกการ

ดําเนินงานท่ีสําคัญใน 3 ระดับ คือ สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินนั้น เม่ือพิจารณาถึงความเชื่อมโยง
ของการพัฒนาท้ัง 3 ระดับ พบวา “จังหวัด”เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา และเปนจุดเชื่อมโยง
ของการพัฒนาจากระดับชุมชนสูประเทศ และระดับประเทศสูชุมชน ผานแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด โดย
บูรณาการเชื่อมโยงแผนพัฒนาในระดับชาติ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรประเทศ
และนโยบายของรัฐบาล กับแผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาทองถ่ิน และแผนชุมชน เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ
จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ท่ี
สะทอนถึงศักยภาพ ปญหา และความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี

อยางไรก็ตาม จากการวิเคราะหขอมูล พบวา การเชื่อมโยงแผนชุมชน แผนทองถ่ิน ผานแผนพัฒนา
อําเภอไปสูแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดนั้น ยังไมสามารถสะทอนปญหาและความตองการท่ีแทจริงของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีได โดยมีสาเหตุสําคัญ เนื่องมาจาก 1) ประชาชนขาดความรู ความเขาใจ และการมีสวนรวม
เก่ียวกับการจัดทําแผนชุมชน 2) กระบวนการในการเชื่อมโยงแผนชุมชนไปสูแผนพัฒนาจังหวัดผานกลไกระดับ
อําเภอนั้น ในทางปฏิบัติยังไมปรากฏเปนรูปธรรม 3) ขาดการมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ ตลอดจนหนวยงานใน
พ้ืนท่ีในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และ 4) การบริหารจัดการดานงบประมาณไมสะทอนถึงการ
แกไขปญหา และความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี กลาวคือ งบประมาณจังหวัด/กลุมจังหวัด และงบประมาณ
ของ อปท. ซึ่งมุงเนนการแกไขปญหาของประชาชนในพ้ืนท่ี (Bottom-up) มีสัดสวนท่ีต่ํา เม่ือเปรียบเทียบกับ
งบประมาณของหนวยงาน (Function) ซึ่งมีสัดสวนท่ีสูง มีลักษณะแบบบนลงลาง (Top-down)

ดังนั้นเพ่ือใหเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงแผนชุมชนสูแผนพัฒนาจังหวัดไดอยางเปนรูปธรรม และสามารถ
สะทอนปญหา และความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางแทจริง ควรมีการดําเนินการ ดังตอไปนี้

1) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชน
ในสังคมปจจุบัน ปญหาท่ีเกิดข้ึนมีความซับซอน เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้น แผนชุมชน

ซึ่งเปนเครื่องมือในการพัฒนาโดยมีชุมชนเปนตัวตั้งจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง  ท้ังนี้ แผนชุมชนท่ีมีคุณภาพจะ
สามารถสะทอนถึงศักยภาพ ปญหา และความตองการของคนในชุมชนไดเปนอยางดี  โดยอาศัยการรวมคิด
รวมคนหาปญหา/ความตองการของชุมชน และรวมกันหาแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว เพ่ือประโยชนตอ
ชุมชนและความยั่งยืนในอนาคต หัวใจสําคัญของการจัดทําแผนชุมชนใหมีคุณภาพ คือ “การมีสวนรวมของคนใน
ชุมชน” ในทุกกระบวนการของการจัดทําแผน

จากการขอมูล พบวา ประชาชนสวนใหญยังขาดความรู ความเขาใจ และการมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนชุมชน ดังนั้น การสงเสริมการมีสวนรวม 4 รูปแบบ คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน การมีสวนรวมรับผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินผล จึงนํามาใชเพ่ือการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชนใหมากข้ึนในทุกข้ันตอนของการจัดทําแผน โดยอาศัยการสรางเสริม
การมีสวนรวม 5 ระดับ ดังตอไปนี้

(1) การใหขอมูลขาวสาร เพ่ือเปนการสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับแผนชุมชน ตั้งแต
ความสําคัญของแผนชุมชน ข้ันตอนกระบวนการจัดทําแผนฯ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลของแผนชุมชน

(2) การรับฟงความคิดเห็น โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูลขอเท็จจริงใน
พ้ืนท่ีและความคิดเห็นเพ่ือประกอบการจัดทําแผนชุมชน
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(3) การเกี่ยวของ โดยการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการท่ีสะทอนถึงปญหาและความตองการของประชาชน

(4) ความรวมมือ ใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกับ
ภาครัฐอยางตอเนื่อง

(5) การเสริมอํานาจแกประชาชน โดยใหประชาชนเปนผูตัดสินใจหลักในการดําเนินโครงการท่ี
เกิดจากความตองการของประชาชนโดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนท่ี ภารกิจ และการมีสวนรวม (Area-Function-
Participation หรือ AFP) เนนการดําเนินงานเชิงพ้ืนท่ี มีการแบงหนาท่ีรับผิดชอบชัดเจน และใหความสาคัญกับ
การมีสวนรวม และการบูรณาการการทํางานของทุกภาคสวนท่ีเปนภาคีของการพัฒนา เพ่ือสรางเครือขายในการ
ทํางาน เกิดการประสานงานท่ีดี เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาและแกไขปญหาไดอยางตรงตามความตองการ
ตามสภาพปญหาและศักยภาพของพ้ืนท่ี

2) การเช่ือมโยงจากแผนชุมชนสูแผนพัฒนาจังหวัด
การเชื่อมโยงแผนชุมชนสูแผนพัฒนาจังหวัดนั้น มีการบูรณาการโดยผานกลไกระดับอําเภอใน 2

รูปแบบ ประกอบดวย ศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) รวมกับองคการบริหารสวนตําบล
(อบต.) บูรณาการแผนชุมชนเปนแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือสงใหอําเภอนําไปบูรณาการเปนแผนพัฒนาอําเภอและสง
ตอเพ่ือบูรณาการเปนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด และอีกรูปแบบ คือ ทุกชุมชนสงแผนชุมชนใหอําเภอนําไป
บูรณาการเปนแผนพัฒนาอําเภอ และสงตอเพ่ือบูรณาการเปนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดตอไป

จากขอมูล พบวา “อําเภอ” เปนกลไกสําคัญในการเชื่อมโยงแผนชุมชนไปสูแผนพัฒนาจังหวัด ดังนั้น
คณะอนุกรรมการระดับอําเภอ (อ.ก.อ.) ควรมีบทบาทในการสงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงแผนตางๆ ในการคัดกรอง
แผนงาน/โครงการ จําแนกตามผลลัพธ และผลผลิต ใหสามารถเชื่อมโยงไดท้ังเนื้อหาและระยะเวลากับแผนพัฒนา
จังหวัด โดยปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีสะทอนผานแผนชุมชนจะสามารถปรากฏเปน
แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดได

3) การบริหารจัดการงบประมาณ
จากขอมูลพบวาสัดสวนของงบประมาณจังหวัด/กลุมจังหวัด และงบประมาณของ องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (อปท.) มีสัดสวนท่ีนอยเม่ือเปรียบเทียบกับงบประมาณของหนวยงาน (งบ Function) ซึ่งมีลักษณะ
Top-down จึงทําใหการแกไขปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ียังไมไดรับการสนองตอบเทาท่ีควร

ดังนั้น เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณของหนวยงาน (งบ Function) และงบประมาณของจังหวัด/
กลุมจังหวัดมีความสอดคลองกัน สามารถแกไขปญหาและความตองการของประชาชน ตลอดจนเกิดผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาพ้ืนท่ีอยางยั่งยืนเปนรูปธรรม เม่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัดแลวเสร็จ
และสงใหกระทรวง/กรมท่ีเก่ียวของแลว กระทรวง/กรมตองพิจารณาขอมูลแผนปฏิบัติราชการประจําปดังกลาว
และนํามาเปนขอมูลประกอบการพิจารณาจัดทําแผนงาน/โครงการของกระทรวง/กรม และจัดทําเปนคําขอ
งบประมาณ ท้ังนี้ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. 2551 ท่ีกําหนดวา เม่ือแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ
ประกาศใชแลว การจัดทําแผนของหนวยงานของรัฐ(Function) ท่ีเก่ียวของตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุมจังหวัด อยางเครงครัด ซึ่ง จะทําใหกระทรวง/กรม สามารถจัดสรรงบประมาณไดตรงตามปญหาและความ
ตองประชาชนในพ้ืนท่ี
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นอกจากนี้ ปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัดยังมีชวงเวลาท่ีไม
สอดคลองกับปฏิทินการจัดทําแผนของกระทรวง/กรม ซึ่งสงผลใหการจัดทําแผนของกระทรวง/กรมไมสามารถนํา
แผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุมจังหวัดมาพิจารณารวมดวยไดอยางมีประสิทธิภาพ

4) บทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ขณะเดียวกันองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับการนําขอมูลปญหาและความตองการ

ของประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ีสะทอนผานแผนชุมชน มาประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการของ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยแผนงาน/โครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรมุงแกไขปญหาดานสังคมและคุณภาพชีวิตเปน
หลัก อาทิ การแกไขปญหาความยากจน การพัฒนาอาชีพ และการสงเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ เพ่ือใหสามารถแกไข
ปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางแทจริง

*************************************************
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