วางแผน วางแผน และวางแผน
การวางแผน (Planning) ประเทศไทยคุ้นเคยกับคํานีมากว่าครึ งศตวรรษ โดยเป็ น
แนวทาง เป็ นวิธีทํางาน และเป็ นวิชาการทีได้ มีการศึกษากันมาตลอดแม้ กับปั จจุบนั โดยเริ มมาตังแต่
ปี
ทีองค์การระหว่างประเทศได้ ริเริ มให้ รัฐบาลไทยทําราชการโดยใช้ การวางแผนเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิงาน ซึงเริ มมีการวางแผนระดับชาติ ปี ก่อนตังแต่ปีดังกล่าว ( - ) ซึงปั จจุบนั อยู่
ในช่วงแผนที (
) โดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจเป็ นผู้รับผิดชอบ ในระยะต้ นสภาดังกล่าว
เป็ นผู้รับ ผิ ดชอบ ในการฝึ กอบรมข้ าราชการจากของทุกกระทรวง ทบวง กรม และต่อมาได้ เ ปิ ด
หลัก สูตรในการสอบในระดับ มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะระดับปริ ญญาโท ในหลัก สูตรการบริ หาร
ผู้เขียนมีประสบการณ์ทงทํ
ั างานในหน่วย นโยบายและแผนโดยตรง และเป็ นผู้สอบเกียวกับวิชาการ
วางแผนในระดับปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก สําหรับวงจรวางแผนนันโดยหลักการ ขันคือ กําหนด
แผน (Plan formulation) ปฏิบัติ ตามแผน (Plan implementation) และ ขันตอนการติดตาม
ประเมินผล (Plan evaluation) หลายมหาวิทยาลัยให้ มีการสอนเป็ นวิชาเอกเทศวิชาเดียว แต่หลาย
แห่งได้ แบ่งเป็ นสองหลักสูตรคือ การวางแผนวิชาหนึง และการติดตามการประเมินผลอีกวิชาหนึง
สําหรับเอกชนเราคุ้นเคยกับเรื องการวางแผนของวงจรเดมมิง (Deming cycle) คือ วางแผน (Plan)
ปฏิบตั ิ (Do) ตรวจสอบ (Check) และประเมินผล (Act)(PDCA) ซึงแม้ ผ้ คู ิดจะเป็ นชาวอเมริ กันทีได้
คิดค้ นขึนเมือเกือบร้ อยปี แต่ผ้ นู ํามาปรับปรุ งและปรับใช้ ได้ แก่ ญีปุ่ น ทําให้ ผลิตเครื องใช้ ไฟฟ้าและ
รถยนต์ อ อกมามี ทังปริ ม าณและคุณ ภาพโด่ งดัง ไปทัวโลก ทําให้ ต่า งประเทศฟื นตัว และนําวงจร
ดังกล่าวมาปรับใช้ เช่น เอกชนกลุ่มซีเมนต์ไทย (SCG) และเอกชนอืนๆ อีกจํานวนมาก แม้ สหรัฐเอง
จากประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิและแนวทางปฏิบตั ิราชการจะยึดแนวการวางแผนเป็ นแนวปฏิบตั ิแต่
ประสบปั ญหาหลายประการ เช่น ความเข้ าใจ ความไม่พร้ อมและผู้บริ หารระดับสูงไม่ ส นับ สนุน
อย่างไรก็ตามหน่วยหน่วยราชการทีเกียวข้ องทังระดับนโยบายและระดับปฏิบตั ิการได้ มีการปรับปรุ ง
ทังวิธีการวางแผนและข้ อมูลรวมทังเริ มให้ มีการศึกษาวิจัยให้ มีการค้ นหาปั ญหาและแนวทางแก้ ไขที
เป็ นวิชาการ (Scientific) มากขึน โดยส่งผลทําให้ การวางแผนเป็ นทีน่าเชือถือ และเป็ นประโยชน์มาก
ขึน อย่างไรก็ดีบทบาทของผู้บริ หารระดับสูงตังแต่ผ้ ูนํารั ฐบาล คือนายกรั ฐมนตรี เอง บางสมัยให้
ความสําคัญกับการวางแผน บางสมัยไม่สนใจเพราะความเชือมันในตัวเองสูง แต่อย่างไรก็ดีการมี
แผนพัฒนาระดับกรมเป็ นทิศทางของประเทศทีเป็ นประโยชน์แต่การบริ หารจัดการทังทางเศรษฐกิจ

และสังคม แม้ ความเห็นของผู้เขียนจะให้ ความสําคัญและเห็นด้ วยกับการมีแผนทังระดับชาติ ระดับ
กระทรวง และระดับจังหวัดก็ตาม ข้ อเท็จจริ งทีเข้ าใจร่วมกันก็คือ ปกติประเทศเสรี ทนุ นิยมจะไม่มีการ
วางแผนระดับประเทศ เช่น สหรัฐฯ หรื อในยุโรป เพราะเป็ นการเข้ ามาแทรกแซงระบบเศรษฐกิจมาก
เกินไป
สําหรับวงการทหาร เรื องการวางแผนมีความสําคัญอย่างยิงในการปฏิบตั ิหน้ าที โดย
ไม่มีผ้ ใู ดโต้ แย้ งได้ เห็นความสําคัญมาตลอด โดยเฉพาะมีการศึกษาและฝึ กอบรมอย่างต่อเนืองทีเราได้
ยินและคุ้นเคย คือ โรงเรี ยนเสนาธิการทหารทุกกองทัพทีมีการศึกษาเรื องแผนและมีการปฏิบตั ิอย่าง
ต่อเนืองและจริ งจังโดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ (Strategic plan) ซึงมีการใช้ มาช้ านานแต่ฝ่ายพลเรื อน
เพิงนําแนวความคิดเรื องยุทธศาสตร์ มาปรับใช้ เมือราวปี
นีเอง ข้ อจํากัดเรื องการวางแผนใน
ระบบข้ าราชการพลเรื อนมีหลายประการตังแต่ ข้ อกล่าวหาว่าผู้ปฏิบัติไม่มี โอกาสเข้ าร่ วมในการ
กําหนดแผน โดยผู้วางแผนล้ วนอยู่ในกลุ่มมีความรู้ แทบทังสิน ผู้ปฏิบตั ิไม่มีโอกาสเข้ าร่ วมแต่ประการ
ใด ซึงข้ อเท็จจริ งดังกล่าว ต่อมาได้ มีการแก้ ไขโดยมีการแต่งตังคณะทํางานจัดทําแผนโดยประกอบไป
ด้ วย นักวางแผน นักวิชาการเฉพาะด้ าน และนักปฏิบตั ิ ทําให้ ผลการปฏิบตั ิตามแผนเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทังแก้ ปัญหาแผนสามารถปฏิบตั ิได้ อย่างราบรื น
สําหรับการปฏิบตั ิตามแผน หรื อ Plan Implementation มีหลายประเด็นควรหยิบบก
มาพิจารณาโดยเฉพาะผู้ปฏิบตั ิมกั อ้ างว่า แผนกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้ สงู เกินไปยากแก่
การปฏิบัติ การขาดทรั พยากรโดยเฉพาะงบประมาณและกําลังคนและขาดความชัดเจน รวมทัง
ผู้บริ หารระดับสูงไม่สนับสนุน รวมทังมีวิกฤตเกิดขึนโดยมิได้ คาดหมาย หลายเหตุผลฟั งขึนแต่ทราบ
เหตุผลฟั งไม่ขนึ แต่อย่างไรก็ดี ความไม่สมบูรณ์ของแผนและรายละเอียดของโครงการไม่ชัดเจน และ
ยากแก่ก ารปฏิ บัติ ก็เ ป็ นอีก สาเหตุห นึงในการกล่า วอ้ างที ไม่ ส ามารถปฏิบัติ ไ ด้ ต ามแผน แต่ โ ดย
ภาพรวมของทางราชการแผนและโครงการของรัฐบาลแทบทุกชินได้ มีการปฏิบตั ิไปด้ วยมีพอสมควร
อย่ า งไรก็ ดี ปั ญ หาเรื องฤดูก าลก็ เ ป็ นอี ก เรื องหนึงที หน่ ว ยราชการเผชิ ญ อยู่ เช่ น ฤดูฝ น เป็ นต้ น
โดยเฉพาะภาคใต้ ทีมีฤดูฝนแปดแดดสีเป็ นตัวอย่าง ฉะนันจะต้ องมีกลวิธีในการดําเนินตามโครงการ
ดัง กล่าว จากประสบการณ์ งานประเภทก่ อสร้ างแทบทุก โครงการ การดํ าเนิน การนันจะช้ ากว่ า
แผนงานทีตังเป้าหมายไว้ - เปอร์ เซ็นต์เสมอ เพราะปั ญหาต่างๆ ตามทีกล่าวมาแล้ ว บางกรณี
ถึงกับยายอายุของสัญญาการก่อสร้ างหรื อมีหลายกรณีการเบิกเงินไม่เป็ นไปตามแผนทีวางไว้ ทําให้
การใช้ เงินไม่มีประสิทธิ ภาพ รวมส่งผลให้ เกิดภาวะเศรษฐกิจไม่เคลือนเท่าทีควร สมัยผู้เขียนดํารง
ตําแหน่งอธิบดีกรมการเร่ งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) และมีโอกาสแก้ ไขความล่าช้ าของการเบิกจ่าย
งบประมาณประจําปี โดยเฉพาะแผนและโครงการก่อสร้ างถนนและแหล่งนํา ซึงมีงบประมาณทัว
ประเทศมีจํานวนสูงมาก และสามารถเร่ งรัดการเบิกจ่ายโดยหาทางแก้ ไขปั ญหาการจัดการโครงการ

อย่างเป็ นรู ปธรรม จนได้ รับคําชมเชยจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยเข้ าไปแก้ ไขตังแต่
เรื องของการซ่อมแซมถนนและแหล่งนํา การเร่ งรัดการจัดซือจัดจ้ าง การขอความร่ วมมือให้ ผ้ รู ับจ้ าง
เพิมเติมกําลังคนและเครื องจักร รวมทังการเร่งรัดให้ งานสําเร็จก่อนหรื อตรงเวลา
ดังได้ กล่าวมาแล้ วว่า ทังญีปุ่ นและเอกชนไทยได้ เน้ นความสําคัญของการดําเนินงาน
โดยเน้ นเดมมิง คือ PDCA โดยเฉพาะการปฏิบตั ิครบวงจรในส่วนทีเกียวกับการติดตามประเมินผล ซึง
มีความสําคัญไม่แพ้ ขันตอนหลักคือ การกําหนดแผน และ การปฏิบัติตามแผน คือ การติดตาม
ประเมิ น ผล (Evaluation) ดัง กล่ า วแล้ ว ว่ า เอกชนได้ ใ ห้ ความสํ า คัญ ในขันตอนดัง กล่ า วจนทํ า
ผลิตภัณฑ์ออกมามีทงปริ
ั มาณและคุณภาพค่อนข้ างดีมาก หลัก PDCA หรื อ Act ประเมินผลตาม
ข้ อเท็จจริ งทางราชการมีข้อจํากัดหลายประการ เช่น มีเวลาจํากัด งบประมาณน้ อย ผลการประเมิน
ออกมาไม่ทนั ขาดความสนใจเพราะเวลาลาวงเลยไปนานแล้ ว โดยหลักการแล้ วตามขันตอนของวงจร
วางแผนทัง ขันตอนดังกล่าว ควรจะให้ ความสําคัญเท่ากับหรื อสมดุลกัน แต่ตามประสบการณ์และ
ข้ อเท็จจริ ง การติดตามประเมินผลจะได้ รับความสนใจน้ อยมากจากผู้บริ หาร และเมือขาดความสนใจ
ผลการประเมินผลจึงไม่ค่อยมีส่วนในการนํามาประกอบการพิจารณาการวางแผนหรื อจัดทําโครงการ
ใหม่เข้ าไป ทีจริ งจากแผนและทุกโครงการโดยอุดมคติควรจะได้ มีการติดตามประเมินผลทุกโครงการ
จะโดยทํา การประเมิ น เอง หรื อว่ า จ้ า งสถาบัน ต่า งๆ ในระดับ พืนที เช่ น สถาบัน การศึกษา หรื อ
สํานักงานทีรับจ้ าง ทําการประเมินโดยเอกชน รวมทังระบบการตรวจสอบโดย สตง. หรื อทําได้ เพียง
สุม่ การตามทีโอกาสอํานวยเท่านัน
จากประสบการณ์ แ ละผู้ส อนวิชาเกียวกับ การวางแผนในระดับ ต่างๆ แล้ วเห็นว่ า
วิ ช าการวางแผนมี ค วามสํ า คัญ แก่ ข้ า ราชการทุก คน และเห็ น ว่ า ข้ า ราชการผู้ใ ดมี ค วามรู้ และ
ประสบการณ์ เกียวกับแผนจะทําหน้ าทีได้ ดีกว่าบุคคลทัวไป โดยสังเกตจากการปฏิบัติราชการของ
ระดับกรมและระดับกระทรวง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร และกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้บริ หารระดับสูงมักได้ รับการพิจารณาเลือนให้ ดํารงตําแหน่งสูง เพราะมีภมู ิหลังและประสบการณ์
จากนักวางแผนแทบทังสิน

