ประชุมชี้แจงการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
ในคราวประชุม ก.บ.จ.ขอนแกน เมื่อ 13 กุมภาพันธ 2552
การแตงตั้ง ก.บ.จ. ขอนแกน บทบาท และอํานาจหนาทีข่ อง ก.บ.จ.
โครงสราง

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)

ประธานกรรมการ
ผวจ.
กรรมการและเลขานุการ
หน.สนจ.
กรรมการ

รองผูวาราชการ
จังหวัด
(ทุกทาน)

ผูแทนรัฐวิสาหกิจ
(ไมเกิน 4 คน)

ผูแทน
หัวหนาสวนราชการ
(ไมเกิน 12 คน)

ผูแทนผูบริหาร อปท.
(4-8 คน)

ผูแทน
หัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐ
(ไมเกิน 4 คน)

ประธานหอการคา
ประธานสภาอุตสาหกรรม

ผูแทน
ภาคประชาสังคม
(4- 12 คน)

อํานาจหนาที่ของ ก.บ.จ.

•
•
•

กําหนดแนวทางและอํานวยการใหการบริหารงานจังหวัดเปนไป
ตาม “ระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัตร
ิ าชการประจําปของ
จังหวัด และคําของบประมาณจังหวัด ตลอดจนอํานวยการและ
ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน
เปนกลไกในการทําใหเกิดการประสานความรวมมือในการ
พัฒนาระหวางภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน

กรอบนโยบายในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุมจังหวัด

1. กรอบแนวทาง
Y มุงเนนการทํางาน

X นํานโยบายของรัฐบาล
โดยเฉพาะนโยบายเรงดวนตาม
แผนฟนฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล
เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ สราง
โอกาสและเพิ่มรายได และลด
ภาระคาครองชีพของประชาชน
รวมทั้งแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และกรอบ
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคมาใช
เปนแนวทางการจัดทํา

แบบเครือขายรวมกัน
ทุกภาคสวน โดยคํานึงถึง
ความพรอมของทุกภาค
สวน เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืน

Z รับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนใน
ทองถิ่นในจังหวัด

2. ขอบเขตของแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุม
 จังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนากลุมจังหวัด

เปนแผนที่มง
ุ การพัฒนาจังหวัด
แบบองครวมที่ครอบคลุมทุกมิติ
ในดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความ
มั่นคง เพือ
่ พัฒนาคุณภาพชีวิต
และตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชนในจังหวัด

เปนแผนที่มง
ุ เนนการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของ
กลุมจังหวัด และนําไปสูการกระตุน
ใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนและ
สรางรายไดใหกลุมจังหวัด

•

การจัดทําตองอยูบนพื้นฐานของความเห็นชอบรวมกันของทุกภาคสวน
เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและรวมมือรวมใจกัน

• เมื่อมีการประกาศใชแผนฯ แลว การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
รวมทั้งการดําเนินกิจการของสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐในพื้นที่
จังหวัดและกลุมจังหวัด ตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
(ตามนัยมาตรา 53/1 แหง พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดินฯ)

3. แนวทางการพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดกลุมจังหวัด

X คุณภาพของแผนพัฒนาจังหวัด

และแผนพัฒนากลุมจังหวัด
- แสดงทิศทางการพัฒนาที่
ชัดเจน
เพื่อกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่
- ผานกระบวนการเห็นชอบจาก
ทุกฝาย
หาก ก.น.จ.เห็นวาแผนฯไมมี
คุณภาพ ก.น.จ.อาจสงแผนดังกลาว
กลับไปใหจังหวัด/กลุมจังหวัด
ดําเนินการแกไขใหสมบูรณมากขึ้น

Yความสอดคลองเชื่อมโยง

- แผนพัฒนาหรือโครงการตอง
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
โดยเฉพาะนโยบายเรงดวนตาม
แผนฟนฟูเศรษฐกิจ
- สอดคลองกับการตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชน
ในพื้นที่ และเหมาะสมกับศักยภาพ
ของพื้นที่

หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวั
งหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด
(มาตรา 18)
ความหมาย (มาตรา 3)

• รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานตางๆ

ของจังหวัดที่จําเปนตองจัดทําเพื่อใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคและทิศทางการพัฒนา
ของจังหวัดในอนาคต โดยตองคํานึง
ถึงความตองการและศักยภาพของ
ประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด
รวมตลอดถึงความพรอมของภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชน และยุทธศาสตร
ระดับชาติ

• มีกระบวนการรับฟงหรือใหประชาชน

มีสวนรวมในการกําหนดความ
ตองการในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด
มาพิจารณาใหเกิดความผสมผสาน
ไมขัดแยงในดานใดดานหนึ่ง

ระยะเวลาสี่ป
องคประกอบ (มาตรา 18)

• อยางนอยตองระบุรายละเอียดของ
- วิสัยทัศน
- ประเด็นยุทธศาสตร
- เปาประสงค
- ตัวชี้วัด
- คาเปาหมาย และ
- กลยุทธ

แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
ความหมาย (มาตรา 3)

อบ (มาตรา 25)
องคประก
ระกอบ

• เปนแผนที่แปลงแผนพัฒนาจังหวัด

ไปสูการปฏิบัติ โดยระบุถึงโครงการ
ตางๆ ที่จําเปนตองดําเนินการ
ในจังหวัดในแตละปงบประมาณ
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ
ทิศทางการพัฒนาของจังหวัด ทั้งนี้
ไมวาโครงการนั้นจะดําเนินการโดย
จังหวัด กระทรวง ทบวง กรม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ หรือเอกชน

•

อยางนอยตองระบุ
- รายละเอียดของโครงการ
- เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
- หนวยงานผูรับผิดชอบ และ
- งบประมาณที่จะตองใชดําเนินการ
โดยตองมีการระบุใหชัดเจนวาโครงการ
หรืองานใดที่จังหวัดประสงคจะขอตั้ง
งบประมาณจากสํานักงบประมาณโดยตรง

แผนพัฒนาจังหวัด

แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
มาตรา 28
เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบกับแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดตามที่ ก.น.จ.เสนอแลว ให ก.น.จ.สงให
สํานักงบประมาณเพื่อใชในการจัดสรรงบประมาณ โดยสํานักงบประมาณตอง
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปใหเพียงพอตอการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
การสงแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ใหถือวา
จังหวัดไดยน
ื่ คําของบประมาณตอสํานักงบประมาณตามกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณแลวเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด

ขั้นตอนและวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุม
 จังหวัด
1

กลุม

ก.น.จ.
จังหวัด

ก.น.จ.กําหนดกรอบ
นโยบาย ขั้นตอน วิธีการ
แผนและงบประมาณของ
จังหวัด/ กลมจังหวัด

2

ขอมูลศักยภาพและความตองการของจังหวัด
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด

4.1

ก.บ.ก. จัดทําราง
แผนพัฒนากลุมจังหวัด
จัดสงรางแผนพัฒนากลุมจังหวัด
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

จังหวัดรวบรวมขอมูลศักยภาพ
ของจังหวัด และสํารวจความ
ตองการของประชาชนในจังหวัด

3

ก.บ.จ. วิเคราะห เพื่อกําหนด
ศักยภาพและความตองการ
ของจังหวัด

4.2

สงรางแผนกลุมจังหวัดใหจังหวัดตาง ๆ ในกลุม
จังหวัด
6.1

ก.บ.ก. ปรับปรุง
แผนพัฒนากลุมจังหวัด
ใหสมบูรณ

ก.บ.จ. จัดทําราง
แผนพัฒนาจังหวัด
รางแผนพัฒนา

5
สงขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะทีเ่ กีย
่ วกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด
ซึ่งไดจากการประชุมหารือใหกลุมจังหวัดเพื่อนําไปปรับปรุง
7

แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด

จังหวัดจัดประชุมปรึกษา
หารือกับทก
ุ ภาคสวนในจังหวัด

ก.น.จ. กลั่นกรองและ
6.2
เสนอความเห็นเกีย
่ วกับ
ก.บ.จ. ปรับปรุงแผน
แผนพัฒนาจังหวัดและ
พัฒนาจังหวัดใหสมบูรณ
แผนพั
ฒ
นา
แผนพัฒนากลมจังหวัด
จังหวัด

8

ครม. พิจารณาเห็นชอบแผน
พัฒนากลุมจังหวัด/จังหวัด

การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุมจังหวัด
พ.ศ. 2553-2556 ครั้งแรก
(ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 36)

•ให ก.บ.จ. จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด
ก.บ.จ.

(จัดทํา)

®
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัด

ก.น.จ.
แผนพัฒนากลุมจังหวัด

ก.บ.ก.

(จัดทํา)

และแผนปฏิบัติราชการประจําป และให
ก.บ.ก. จัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการประจําป เสนอ ก.น.จ.
พิจารณาเห็นชอบในคราวเดียวกัน

®
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกลุมจังหวัด

แผนดําเนินการ
การวางแผน
กนจ.

การอนุมต
ั ิ
ครม.

(2 ก.พ. 52)

กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ
และวิธีการจัดทําแผน

ก.บ.จ.
(สํานักงาน
จังหวัด)

(10 มี.ค. 52)

กนจ.

(6 มี.ค. 52)

ก.บ.ก.
(สํานักบริหาร
ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด)

อนุ กนจ.
ดานแผนและ
ดานงบประมาณ
(5 คณะ)

y

จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนากลุมจังหวัด

y แผนปฏิบัติราชการประจําป

(ภายใน 2o ก.พ. 52)

(23 ก.พ. – 5 มี.ค. 52)

ของจังหวัด/กลุมจังหวัด ซึ่ง
ถือเปนคําของบประมาณ

แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน พ.ศ. 2553-2556
ยุทธศาสตร
1. การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความ
มั่นคงและมีความสามารถทางการ
แขงขัน

วิสัยทัศน
เมืองนาอยู ศูนยกลาง
การเชื่อมโยงเครือขายการคา
การลงทุน การบริหาร และ
การคมนาคมขนสงในภูมิภาค
สูสากล

2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
3. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพือ
่ การพัฒนาอยาง
ยั่งยืน
4. การเสริมสรางความมัน
่ คง และ
ความปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพยสิน
5. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน
1. ระบบการผลิต
ภาคเศรษฐกิจมี
ผลิตภาพและ
สามารถสราง
มูลคาเพิ่ม

กลยุทธ : ยกระดับและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการผลิตภาค
เศรษฐกิจในสาขาตาง ๆ

แนวทางการดําเนินงาน
1. ปรับปรุงสิ่งที่เปน
ขอจํากัดของระบบการผลิต
2. พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานที่จา
ํ เปน

2. บรรเทา
ผลกระทบจาก
ภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจ
ตอกลุมเสี่ยง

กลยุทธ : ดําเนินการ
เพื่อฟนฟูและบรรเทา
ผลกระทบ จากภาวะ
วิกฤติเศรษฐกิจ

แนวทางการดําเนินงาน
1. ลดรายจาย
2. เพิ่มรายได
3. เพิ่มศักยภาพ/โอกาส

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน
(  )
3. ระดับขีด
ความสามารถ
การแขงขันทาง
เศรษฐกิจ
ของจังหวัด
เพิ่มขึ้น

กลยุทธ : การพัฒนา
พื้นที่เพื่อเพิ่มขีดวาม
สามารถการแขงขัน
ทางเศรษฐกิจ

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

4. เศรษฐกิจ
ฐานรากของ
จังหวัดมีความ
มั่นคง

กลยุทธ : การ
พัฒนา
เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับ
เศรษฐกิจชุมชน

แนวทางการดําเนินงาน
1. สงเสริมให จ. เปนศูนยกลาง
การผลิตพลังงานทดแทน
2. สงเสริมให จ. เปน
ศูนยกลางการคา/บริการ
3. สงเสริมให จ. เปน
ศูนยกลางการใหบริการทาง
การแพทย
4. สงเสริมให จ. เปนศูนยกลาง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
5. สงเสริมให จ. เปน ICT City
6. สงเสริมให จ. เปนแหลง
ทองเที่ยวและการศึกษาทาง
โบราณคดียคกอนประวัติศาสตร
แนวทางการดําเนินงาน
1. เสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับผูประกอบการ SMEs
2. เสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับผูประกอบการ OTOP
3. พัฒนาเศรษฐกิจระดับ
หมูบานตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาพื้นที่เขตสงเสริม
การเกษตรตามศักยภาพ
(Zoning)

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

แนวทางการดําเนินงาน
1. เพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานของ
สถาบันที่เกี่ยวของ
2. ปองกัน/แกไข
ปญหาที่เปน
อปสรรค

1. ระบบบริหาร
จัดการพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคมมี
ประสิทธิ
ภาพ
มากขึ้น

กลยุทธ : การเพิ่ม
ประสิทธิภ
าพ งาน
การ
พัฒนา
คณภาพ

2. ระดับคุณภาพคน
ของจังหวัดดีขึ้น

กลยุทธ : การพัฒนา
เพื่อ
ยกระดับ
คณภาพ

แนวทางการดําเนินงาน
1. การดําเนินการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพคนให
ไดตามมาตรฐาน
2. การเตรียมคนเพื่อ
รองรับเปาหมายการ
พัฒนาเศรษฐกิจของ
จังหวัด

กลยุทธ : การพัฒนา
เพื่อ
เสริมสราง
ชุมชนและ
สังคมที่
เขมแข็ง

แนวทางการดําเนินงาน
1. เพิ่มศักยภาพการ
บริหารจัดการของ
หมูบาน/ชุมชน
2. สงเสริมวิถีการ
ดํารงชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

3. ชุมชนและสังคมมี
ความเขมแข็งและ
มีความพรอมที่จะ
รับการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

1. ฟนฟูความอุดม
สมบูรณและคุณภาพ
ของทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

กลยุทธ : การฟน
 ฟู
ความอุดมสมบูรณและ
คุณภาพของทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

แนวทางการดําเนินงาน
1. ฟนฟูความอุดม
สมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. ฟนฟูสิ่งแวดลอม

2. รักษาความอุดม
สมบูรณและคุณภาพ
ของทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

กลยุทธ : การอนุรักษ
และรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

แนวทางการดําเนินงาน
1. อนุรักษ/รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. เฝาระวัง/ปองกัน
ปญหาทีจ
่ ะกระทบตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

3. ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กลยุทธ : การพัฒนา
เพื่อการใชประโยชน
จากทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

แนวทางการดําเนินงาน
1. การบริหารจัดการ
ใชพื้นที่อยางเหมาะสม
2. ขยายการใช
ประโยชนใหทั่วถึงตาม
ศักยภาพ

ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน

1. ระบบบริหาร
จัดการดานการ
รักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบรอยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กลยุทธ : การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการดาน
ความมัน
่ คงและความ
ปลอดภัยในชีวต
ิ และ
ทรัพยสินของ
ประชาชน

แนวทางการดําเนินงาน
1. เพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานของ
หนวยงาน
2. เพิ่มประสิทธิภาพ
งานการเฝาระวัง
ปญหา

2. ประชาชนและ
ชุมชนมีสวนรวมใน
การรักษาความมั่นคง
และความสงบ
เรียบรอย

กลยุทธ : การสงเสริม
บทบาทการมีสวนรวม
ของประชาชนและ
ชุมชนในการ
เสริมสราง
ความมัน
่ คงและ
การรักษาความสงบ
เรียบรอย

แนวทางการดําเนินงาน
1. สงเสริมบทบาทการ
มีสวนรวมของ
ประชาชน
2. สงเสริมบทบาทการ
มีสวนรวมของชุมชน

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารภาครัฐ

1. ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กลยุทธ : การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพการใหบริการ
และการอํานวยความ
เปนธรรมใหกับ
ประชาชน

แนวทางการดําเนินงาน
1. เพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน
2. เพิ่มคุณภาพการ
ใหบริการ

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

2. ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลมากขึ้น

กลยุทธ : การพัฒนา
เพื่อยกระดับความเปน
ธรรมาภิบาลของการ
บริหารภาครัฐ

แนวทางการดําเนินงาน
1. พัฒนาการทํางาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
2. สงเสริมการ
มีสวนรวมของ
ประชาชนในการ
บริหารภาครัฐ

แนวทางในการจัดทําโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ผลกระทบ (Impact)
ผลลัพธ

ผลลัพธ

Outcome

Outcome

ผลงาน

ผลงาน

Output

Output

ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ

