สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประชาชน
อยูดีมีสุข ประจําป 2550

ที่ป ระชุ มคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประชาชนอยู ดีมี สุข ได มีม ติเมื่ อวัน ที่ 22
กุมภาพันธ 2550 เห็นชอบในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1. เรื่องกลไกและกระบวนการในการขับแผนงานหลักภายใตยุทธศาสตรอยูดีมีสุข ที่
เนนบทบาทและการมีสวนรวมระหวางชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานทั้งสวน
กลางและสวนภูมิภาคอยางเหมาะสม โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1.1 หลัก การและแผนงานการขับเคลื่อ นยุทธศาสตรอ ยูดีมีสุขระดับจังหวัด ยึดคนเปน
หลั ก มุงใหป ระชาชนและครอบครั วสามารถพึ่งตนเอง ใชกลไกชุ มชนเป นตัว ขับเคลื่อ น
ภายใต ระบบขอ มูล ที่ชุมชนตอ งคิ ดจัดทํา ขึ้นเองโดยการสนับ สนุ น ของจั งหวัด และสว น
กลาง ปรับระบบเพื่อเอื้อใหจังหวัดสามารถสะทอนความตองการของชุมชนมายังกระทรวง
ที่เกี่ยวของ โดยมีแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรรวม 5 แผนงาน ดังนี้
(1) แผนงานดานเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุน กระบวนการเรียนรูในการดําเนินชีวิต
ของประชาชนและครอบครัว และการประกอบอาชีพทั้งในภาคเกษตรและนอกภาค
เกษตร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม
(2) แผนงานพัฒ นาและสรางโอกาสให ชุ มชน สนั บสนุน กิจ กรรมใน 3 ระดับตาม
ศักยภาพชุมชน โดยขั้นตนเนนการผลิตเพื่อการอุปโภคในครัวเรือนเพื่อลดรายจาย
เชน ปุยอินทรีย ผักสวนครัว ขั้นกลางเนน การถนอมอาหาร การแปรรูปเพื่อตลาด
ในชุมชน และขั้นสูง เป นการพัฒ นาผลิตภัณฑทอ งถิ่น /ชุมชนที่มี ศักยภาพและมีลู
ทางดานการตลาด
(3) แผนงานการฟน ฟูค วามอุ ดมสมบู รณ ของชุ มชน เนน การอนุรั กษ พัฒนาและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน และปาไมตามแนวพระราชดําริ
(4) แผนงานการสงเคราะหผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ เนนการสงเคราะหในระดับ
ครอบครัวตามความเปนจริงในพื้นที่อยางทันเหตุการณ
(5) แผนงานการบริการขั้นพื้นฐานแกประชาชน ครอบคลุมทั้งดานสาธารณสุข การ
ศึกษา การฝกอบรมอาชีพ และการอํานวยความสะดวกอื่นๆ ตามหลักเกณฑและวิธี
การบริ หารกิจ การบ านเมื องที่ดี เช น การมาติดตอจั งหวัด /อําเภอ/หน วยการปก
ครองทองถิ่นของประชาชน
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1.2 เปา ประสงค ให ประชาชนอยูดีมีสุข มีความสามารถในการปรับ ตัว และนํา ไปสูการพึ่ง
ตนเอง มีภูมิ คุม กัน ตอการเปลี่ย นแปลง มีบ ทบาทและรวมในกระบวนการพั ฒนาทุก
ระดับตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 ขอเสนอกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนแผนงาน ดังนี้
1)

ระบบและกลไกการประสานแผน
การขับเคลื่อนแผนงานตามยุทธศาสตรประชาชนอยูดีมีสุข ใชกระบวนการขับเคลื่อน 2
แนวที่สอดคลองกัน ทั้งจากขางลางสูบน โดยใชกลไกชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน ภายใต
ระบบขอมูล ที่ชุมชนตองคิดจัดทําขึ้นเองโดยการสนับสนุนของจังหวัด และจากขางบน
ลงสูขางลาง โดยสวนกลางปรับระบบเพื่อเอื้อใหจังหวัดสามารถสะทอนความตองการชุม
ชนและประสานมายังกระทรวงที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุน โดยมีกลไกระดับตางๆ ดังนี้
(1) ระดับอําเภอ เปนระดับปฏิบัติการที่มีคณะกรรมการโดยนายอําเภอเปนประธาน
ประกอบดวยผูแทนจากสวนราชการ อปท. องคกรประชาชน/องคกรเอกชน ผูนํา
ชุม ชนและปราชญชาวบ าน ทําหน าที่บู รณาการระหวา งชุ มชน กับ อปท. การ
ตรวจสอบและกลั่นกรองโครงการที่ตองผานกระบวนการมีสวนรวม รวมทั้งการ
หนุ นเสริมหมูบ านกรณีที่ ยังไมสามารถจั ดการเองได เพื่ อการจัดทําขอมูลชุมชน
จัดเวทีวิเคราะหขอมูล เรียนรูการปรับ ตัวเพื่อแกปญหาและคนหาสาเหตุ กําหนด
เปาหมายระดับครัวเรือน ชุมชน เสนอแนวทางแกไขปญหาใน 3 สวน ไดแก สวน
ที่สามารถจัดการไดเอง สวนที่ตองแกปญหารวมกับ อปท. (เชื่อมโยงกับแผนทอง
ถิ่น) และสวนที่จะขอใหหนวยราชการชวยสนับสนุนงบประมาณ
(2) ระดับจังหวัด เปนหนวยบูร ณาการภาพรวม โดยใหมีคณะกรรมการอํานวยการ
ระดับจังหวัด ที่ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ประกอบดวยผูแทนจากสวนราช
การ ภาคเอกชน องคกรเอกชน และผูแทนปราชญชาวบาน ทําหนาที่ในการกลั่น
กรอง บู ร ณาการแผนงานและติด ตามผลการดํ า เนิ น งาน ให การสนั บ สนุ น งบ
ประมาณในระดับจังหวัด
(3) ระดั บ ชาติ คณะกรรมการขั บ เคลื่ อนยุ ท ธศาสตร ร ะดั บ ชาติ ทํ า หน าที่ ในการ
อํานวยการแปลงแผนงานภายใตยุทธศาสตรไปสู การปฏิบ ัติ และติดตามผลการ
ดํา เนิ นงาน โดยเสนอใหมีค ณะอนุ กรรมการ เพื่ อกลั่นกรองโครงการตามกรอบ
แผนงานภายใตยุทธศาสตรประชาชนอยูดีมีสุข
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2)

การหากลุมเปาหมายและกิจกรรมสนับสนุนการปรับตัวของประชาชน
(1) ชุมชน ระบุกลุมเปาหมายและแนวทางการปรับตัวของประชาชน โดย
จัดทําระบบขอมูลขึ้นเองที่ครอบคลุมทั้ง ขอมูลศักยภาพชุมชนในประเด็นตางๆ อาทิ
การรวมเปนกลุมตางๆ ของชุมชน ขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติ ทุนภูมิปญญาทอง
ถิ่นและปราชญหรือผูนําตามธรรมชาติในชุมชน ขอมูลประวัติศาสตรทองถิ่นและวัฒน
ธรรมชุมชน เปนตน จัดใหมีกระบวนการเรียนรูรวมกันในชุมชน เพื่อพัฒนาและแก
ปญหาชุมชนดวยตนเอง โดยนําขอมูลชุมชนมาวิเคราะหหาปญหาและสาเหตุ คน หา
ทางออกรวมกัน มีการศึกษาดูงานเรียนรูจากเครือขายชุมชนที่ประสบความสําเร็จนํามา
ปรับใชประโยชนและตอยอดขยายผล บนฐานองคความรูและศักยภาพของชุมชน ซึ่งมี
2 กรณี ดังนี้
(1.1) กรณีที่ พัฒนากระบวนการเรียนรูมาเปนแผนชุมชนที่มีคุณภาพจากรวม
คิ ด ร ว มตั ด สิ น ใจจากชุ ม ชน ให ใช แ ผนชุ ม ชนนั้ น เป น เครื่ อ งมื อในการ
กําหนดกลุมเปาหมายและกิจกรรมการพัฒนา
(1.2) กรณีที่ยั งไมมี การจัด ทํา แผนชุม ชน หรือมีแผนชุมชนที่ยั งไม มีคุ ณ ภาพ
ใหอําเภอประสานจัดกระบวนการมีสวนรวมเพื่อหากลุมเปาหมายและกิจ
กรรมการพัฒนา ภายใตการสนับสนุนของภาคีการพัฒนา
(2) อํา เภอรวมกับ อปท. และชุมชน ติดตามความกา วหนา ของการชว ยเหลือ
แกกลุมเปาหมาย

3)

เกณฑการพิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณ มีขอบเขตดังนี้
(1) ยึดความสอดคลองและสนับ สนุน 5 แผนงานหลั ก เนน ใหมีการกระจายที่ครอบ
คลุมทั้ง 5 แผนงานตามลักษณะภูมิสังคม
(2) สนั บ สนุ น กิจ กรรม/โครงการที่ เกิ ด จากการร วมคิด คน ร ว มมื อดํ า เนิ น การจาก
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ประชาคม กับ อปท.
(3) สนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่มีการบูรณาการกับโครงการของหนวยงานตางๆเพื่อ
ใหเกิดประโยชนและตรงตามความตองการของกลุมเปาหมายอยางแทจริง
(4) หลีกเลี่ยงความซ้ําซอนกับโครงการที่เปนภารกิจของสวนกลาง เชน โครงการชล
ประทานขนาดกลาง-เล็ก โครงการสรางถนนเชื่อมตออําเภอ-จังหวัด เปนตน
(5) สนั บสนุ นกิ จกรรม/โครงการที่ ไม ใช การดํ าเนิ นการต อเนื่ องหลายป แต เป นการ
สนั บ สนุ น เพื่ อให เกิ ด การพึ่ งตนเองได โดย อปท. หรื อ หน ว ยงานต อ งเข า มา
สนับสนุนในปตอๆ ไป
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(6) สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อหนุนเสริมกระบวนการจัดทําและบูรณาการแผนชุม
ชนกับแผนทองถิ่น
4)

ขั้นตอนการอนุมัติโครงการ
(1) ปงบประมาณ 2550 ใหคณะกรรมการจังหวัดพิจารณาและอนุมัติโครงการตาม
เกณฑ ที่ กํา หนดในขอ 3) และเสนอคณะกรรมการระดับ ชาติเ พื่ อให ข อคิด เห็ น
ประกอบการดําเนินงานของจังหวัด ทั้งนี้ขอภายในวันที่ 31 มีนาคม 2550
(2) ปงบประมาณ 2551 ใหทุกจังหวัดดําเนินการพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต
กลไกและกระบวนการทุกขั้น ตอน ตามขอ 1.2 เพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณ
ในป 2551 โดยขอใหดําเนิน การแลวเสร็จและนําเสนอคณะกรรมการภายในวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2550

2. เรื่อ งกรอบการจั ดสรรวงเงินงบประมาณ 5,000 ลานบาท โดยมีแ นวทางการดําเนิน
งาน ดังนี้
2.1 ตามแผนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด ประกอบดวย 5 แผนงาน
2.2 หลักเกณฑการจัดสรร
หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณของแตละจังหวัด ดังนี้
 รอยละ 60 จัดสรรใหเทากันทุกจังหวัด
 รอยละ 10 จัดสรรใหตามจํานวนประชากรของแตละจังหวัด
 รอยละ 15 จัดสรรตามจํานวนครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑมาตรฐานความจํา
เปนขั้นพื้นฐาน
 รอยละ 15 จัดสรรตามความผกผันของรายไดตอหัวของประชากรในแตละจังหวัด
2.3 กรอบแผนงาน/โครงการที่เห็นควรขอรับการสนับสนุน ประกอบดวย
 แผนงาน/โครงการที่ ส อดคลอ งกั บ แผนยุท ธศาสตร อ ยู ดี มี สุ ข ระดั บ จั งหวั ด ตาม
นโยบายของรัฐบาล
 แผนงาน/โครงการที่เกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น ตลอดจน
ภาคสวนตาง ๆ ภายในจังหวัดในการกําหนดโครงการ
 แผนงาน/โครงการเรงดวน ที่ตองดํ าเนิ นการตอเนื่องจากป งบประมาณ พ.ศ. 2549
ซึ่งสวนราชการไมได ตั้ง งบประมาณในป งบประมาณ พ.ศ. 2550 รอบรับไว หรือ
โครงการริเริ่มใหมของจังหวัดภายใตแผนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด
 แผนงาน/โครงการที่ไมมีภาระกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณตอ ๆ ไป
 แผนงาน/โครงการเรงดวน ที่เอื้อตอการแกไขปญหาของจังหวัด
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2.4 กระบวนการจัด สรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน แผนยุ ทธศาสตรอยูดีมีสุ ขระดั บ
จังหวัด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
 คณะกรรมการขั บ เคลื่ อนยุท ธศาสตร ป ระชาชนอยู ดี มี สุข ให ความเห็น ชอบหลั ก
เกณฑการจัดสรรและกรอบแผนงาน/โครงการที่เห็น ควรสนับ สนุนภายใตแผนยุทธ
ศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด
 จังหวัดพิจารณาทบทวนยุทธศาสตรจังหวัด/แผนชุมชนจังหวัดใหเหมาะสมและสอด
คลองกับนโยบายของรัฐบาล ภายใตแผนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด ตลอด
จนสนองความตองการของพื้น ที่ โดยการมี สวนรว มของประชาชน ชุ มชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งภาคสวนอื่น ๆ ภายในจังหวัด
 จังหวัดพิจารณาแหลงเงินงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดําเนินการอยางครอบคลุม
ครบถวน ทั้งงบประมาณของสวนราชการที่ดําเนินการภายในจังหวัด และมีภารกิจ
ที่เกี่ยวข องกับ แผนยุท ธศาสตรอยูดี มีสุ ขระดับ จัง หวัด งบประมาณขององคกรปก
ครองสวนทองถิ่นหรืองบอื่นใดที่สามารถนํามาใชเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานได
 จัง หวัดจัด ทํา แผนงาน/โครงการเพื่ อขอรั บการสนับสนุ น งบประมาณรายจา ยประ
จําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด
โดยแผนงาน/โครงการที่ข อรับ การสนั บสนุนจะต องมีเป าหมาย วั ตถุป ระสงค ผล
ผลิ ต กิจกรรมที่ ชัดเจนตามระบบงบประมาณแบบมุง เน นผลงานตามยุ ทธศาสตร
ภายใตกรอบวงเงินที่ไดรับ
 กําหนดใหมีคณะอนุกรรมการ หรื อคณะทํ างานของคณะกรรมการขับ เคลื่อนยุท ธ
ศาสตรป ระชาชนอยูดีมีสุขเพื่อพิ จารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการภายใตแ ผน
ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัดทําหนาที่กลั่นกรองแผนงาน/โครงการ และความ
เหมาะสมของคาใชจ าย กอนนํา เสนอคณะกรรมการขั บเคลื่อนยุทธศาสตร ประชา
ชนอยูดีมีสุขพิจารณา
 จั ง หวั ด ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณตามที่ ได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประชาชนอยูดีมีสุข
 สํานั กเลขาธิการนายกรัฐ มนตรีพิ จารณาจัดสรรงบประมาณรายจ ายประจําป งบ
ประมาณ พ.ศ. 2549 งบกลาง รายการคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพของหมูบา น
และชุมชน ใหจังหวัดโดยตรง
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