(ร่ าง)
หลักการ วัตถุประสงค์ แผนงาน และเกณฑ์ การจัดสรรงบประมาณ
ในการขับเคลือนยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุข ปี
****************************
. หลักการ
) วัตถุประสงค์ ของยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด คือ สนับสนุนการพัฒนา
ชุม ชนด้ ว ยกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน ภายใต้ เ งื อนไขที ประชาชนและชุ ม ชนเป็ น
ผู้ดํ า เนิ นการหลัก โดยคํ า นึงถึง ความหลากหลายและความแตกต่า งกัน ในแต่ ล ะพื นที และ
แต่ล ะภาคตรงตามความจํ าเป็ นทีชุม ชนจะต้ อ งเข้ ามามี บทบาทในการสงเคราะห์ ประชาชน
ทดแทนความอ่อนแอของระบบครอบครัว
) สนับสนุ นให้ ชุมชนร่ วมกันกําหนดตําแหน่ งการพัฒนาอาชีพของชุมชน โดย
ประเมินศักยภาพของตนเองเพือนําไปวางแผนและกําหนดทิศทางการพัฒนาอาชีพทีจะทําให้
ชุมชนสามารถพึงตนเองได้ อย่างยังยืน
) ยึด กรอบแผนงาน ทีมุ่งไปสู่ แนวทาง คือ ( ) การเลือกอาชีพทีก่อให้ เกิด
รายได้ ในอนาคต ( ) การยกระดับคุณภาพชีวิตและฟื นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
ของชุมชน ทังนี รัฐจะสนับสนุนให้ ชมุ ชนเป็ นผู้ทีคิดและกําหนดวิธีการในการพัฒนาตามแนวทาง
ดังกล่าวด้ วยตนเอง
) ความเชือมโยง เน้ นประสิทธิ ภาพการบริ หารจัดการงบประมาณและการพัฒนา
ทีเชือมโยงความคิดของชุมชนกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิน จังหวัด หน่วยงานในระดับ
ภูมิภาคและส่วนกลาง
. กรอบแผนงาน
ได้ ปรับปรุงแผนงาน และโครงการโดยเน้ นการร่ วมคิดร่ วมทํา และการจ้ างงานในชุมชน
เพือนําไปสูก่ ารเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน ดังนี
) แผนงานสร้ างการเรี ยนรู้ และความสามารถในการจัดการของชุมชน เพือการ
พึงตนเองอย่างยังยืน สนับสนุนให้ ชมุ ชนเข้ ามาร่ วมในกระบวนการคิด วิเคราะห์กําหนดตําแหน่ง
ของตัวเอง และวางทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพความพร้ อมของชุมชน ทังนี เปิ ดกว้ างให้ ทุก
ภาคี ทังภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษาทีมี บ ทบาทในการสร้ าง
กระบวนการเรี ยนรู้ระดับชุมชนแบบมีสว่ นร่วม เป็ นผู้ดําเนินการได้ ตามความสมัครใจและความ
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พร้ อม ตลอดจนการจัด บริ ก ารความรู้ ให้ กับ ชุม ชนตามที ชุม ชนร้ องขอ เช่ น การสนับ สนุน
วิทยากรกระบวนการ การแลกเปลียนเรี ยนรู้ การให้ สถาบันการศึกษาเป็ นพีเลียง การศึกษาดูงาน
ศูนย์การศึกษาอันเนืองจากพระราชดําริ เป็ นต้ น
) แผนงานกําหนดตําแหน่ งการพัฒนาอาชีพของชุมชนภายใต้ ระบบและกลไก
การตลาด โดยสนับสนุนกิจกรรมการประกอบอาชีพของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ทังในและนอก
ภาคเกษตร ทีชุมชนมีการวางตําแหน่งอาชีพทีสอดคล้ องกับศักยภาพความสามารถของตัวเอง
ภายใต้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น
การเกษตร ควรเลือกลักษณะอาชีพให้ มีลักษณะแตกต่างกันตามพืนที ภูมิอากาศ
และพืนฐานแนวคิดของเกษตรกรทีสามารถจัดประเภทของเกษตรเพือการพึงตนเอง อย่างใด
อย่างหนึงหรื อหลายอย่าง ดังนี
- เกษตรผสมผสาน เป็ นการทํา การเกษตรที มี ก ารเพาะปลูกพื ชหรื อ การเลี ยงสัต ว์
หลายชนิดในพืนทีเดียวกัน ในลักษณะทีเกือกูลเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
- เกษตรอินทรี ย์ เป็ นรู ปแบบการทําเกษตรโดยหลีกเลียงการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
และยาปราบ
ศัตรูพืชทีเป็ นรูปแบบทีเน้ นการรักษาสภาพแวดล้ อมและระบบนิเวศวิทยา
- วนเกษตร เป็ นระบบการใช้ ทีดินทีผสมผสานระหว่างพัน ธุ์ไม้ ในพืนทีป่ า หรื อป่ าไม้
ยืนต้ นทีปลูกร่ วมกับพืชอืนๆ ทีเป็ นการเพิมพืนทีป่ าและผลิตอาหารเพือการยังชีพและการสร้ าง
รายได้ เสริ ม
- เกษตรทฤษฏีใหม่ ทีเริ มอย่างเป็ นขันตอนจากการผลิตอาหารให้ พอเพียงต่อการบริ โภค
ในครัวเรื อน การรวมกลุ่มในการผลิต และการร่วมมือกับแหล่งทุน เช่น สหกรณ์ เป็ นต้ น
- เกษตรธรรมชาติ เป็ นการทําการเกษตรทีไม่มีการไถพรวนดิน ใช้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์เพือปรับ
สภาพดิน ไม่กําจัดวัชพืช เพือลดการชะล้ างดิน เน้ นการรักษาความสมดุลของห่วงโซ่อาหารทีมี
ความสัมพันธ์กนั ของสิงมีชีวิต
การท่ องเทียว ตามลักษณะภูมิสังคม เช่น การท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ การท่องเทียว
สุขภาพ การท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม หรื อการท่องเทียวธรรมชาติ เป็ นต้ น รวมทังการทําของ
ทีระลึก
อาชี พอืนๆ นอกการเกษตรและการท่องเทียว เช่น บริ การหรื อรายได้ จากแรงงาน
อุตสาหกรรม ฯลฯ
) แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชน (OTOP) ทีครอบคลุมทังผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ผลิตภัณฑ์สิงทอ และผลิตภัณฑ์จกั สาน ซึงมีศกั ยภาพ มีความโดดเด่น และ
มีล่ทู างการตลาด โดยเน้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุม ชนในด้ านบรรจุภัณฑ์ ด้ านการเชือมโยง
ตลาด ด้ านมาตรฐานทังคุณภาพ ความสะอาด และความปลอดภัย เป็ นต้ น
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) แผนงานสนั บ สนุ น ชุ ม ชนให้ มี บ ทบาทรองรั บ ความอ่ อนแอของระบบ
ครอบครั วไทย เน้ นการจัดบริ การเสริ ม ในชุมชนเพือการดูแลครอบครั วทีอ่อนแอ ผู้ทีไร้ ทีพึง
คนแก่ทีอยูก่ บั เด็กตามลําพัง ในรูปแบบทีหลากหลายตามสถานการณ์ทีเกิดขึนจริ งในชุมชน เช่น
การร่วมมือลงแรง จัดหา หรื อซ่อมแซมทีอยู่อาศัย การสร้ างงานให้ ผ้ ดู ้ อยโอกาส เป็ นต้ น
) แผนงานฟื นฟูความอุดมสมบูรณ์ ของทรั พยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
เน้ นการป้องกันไม่ให้ ทรัพยากรธรรมชาติเสือมโทรม รวมทังดูแลสิงแวดล้ อม เช่น ความสะอาด
และการจัดให้ มีพืนทีสีเขียวเพิมขึน เป็ นต้ น
. กลไกและเกณฑ์ การพิจารณาโครงการของจังหวัด
) กลไกการบริหารจัดการ ใช้ กลไกและกระบวนการขับเคลือนทังจากข้ างล่ างสู่บน
โดยใช้ กลไกของชุมชนภายใต้ ระบบข้ อมูลทีชุมชนจัดทําขึนเอง และจังหวัดสนับสนุนจากข้ างบน
ลงสู่ ข้ างล่ าง โดยส่วนกลางปรั บระบบให้ จังหวัด สามารถประสานกระทรวงทีเกียวข้ องเพือ
สนับสนุนความต้ องการของชุมชน โดยมีกลไกระดับต่างๆ ดังนี
( ) ระดับอําเภอ เป็ นระดับปฏิบตั ิการ มีคณะกรรมการอํานวยการระดับอําเภอ
ประกอบด้ ว ยผู้แ ทนจากส่ว นราชการ ภาคเอกชน และองค์ ก รเอกชน ทํ า หน้ า ที บูร ณาการ
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ระหว่างชุม ชน กับ อปท. ตรวจสอบกลันกรองและจัดลําดับ
ความสําคัญโครงการ ซึงโครงการต้ องผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วมคิด ร่ วมทํา ของชุมชน โดยมี
การจัดเวทีเพือตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินศักยภาพของชุมชน กําหนดตําแหน่งของ
ชุมชนเพือวางทิศทางของการพัฒนาทีจะทําให้ ชมุ ชนสามารถพึงตนเองได้ อย่างยังยืน
( ) ระดับจังหวัด มีคณะกรรมการอํานวยการระดับจังหวัด ประกอบด้ วยผู้แทน
จากส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชน ทําหน้ าทีเป็ นหน่วยบูรณาการภาพรวม ของ
จังหวัด กลันกรอง บูรณาการแผนงานและติดตามผลการดําเนินงาน อนุมตั ิโครงการตามเกณฑ์
ทีคณะกรรมการระดับชาติกําหนดให้
( ) ระดับชาติ มีคณะกรรมการขับเคลือนยุทธศาสตร์ ประชาชนอยู่ดีมีสขุ โดยมี
นายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน และผู้แทนจาก สศช. สงป. และ สลน. เป็ นฝ่ ายเลขานุการ ทําหน้ าที
กําหนดนโยบาย หลัก การ แนวทาง และจัดทําเกณฑ์ เ พื ออํานวยการแปลงแผนงานภายใต้
ยุทธศาสตร์ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ การประชาสัมพันธ์ สร้ างความเข้ าใจและการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน
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) เกณฑ์ การพิจารณาโครงการของจังหวัด ได้ ปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาโครงการ
ของจังหวัด ดังนี
(1) เป็ นโครงการทีก่อให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ ร่วมกันในชุมชน และพัฒนาไปสู่
กระบวนการแผนชุมชนทีมีคุณภาพ ทีเกิดจากกระบวนการทีชุม ชนร่ วมกันคิดร่ วมกันเรี ยนรู้
ร่ วมกัน ดําเนินการ ร่ วมกัน ค้ นหาแนวทางการพัฒนาและแก้ ปัญหาของชุม ชนทีผ่านประเมิ น
ศักยภาพของชุมชน โดยการสํารวจและการเปิ ดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนในทุกมิติ เพือวาง
ตําแหน่งการพัฒนาของหมู่บ้าน/ชุมชนทีสอดคล้ องกับความพร้ อมของชุมชนและมีแนวทางการ
พัฒนาชัดเจน ทังแนวทางเพือการสร้ างรายได้ แนวทางเพือยกระดับคุณภาพชี วิตและฟื นฟู
ทรั พยากรธรรมชาติ สิ งแวดล้ อ มของชุม ชน โดยภาครั ฐ สนับสนุน ให้ เ กิด กระบวนการเรี ย นรู้
อย่างเป็ นขันตอนเพือไปสูก่ ารพึงพาตนเอง
ทังนี ในการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ และการจัดการความรู้ ทังในระดับจังหวัดและ
ระดั บ อํ า เภอให้ เปิ ดกว้ างให้ ทุ ก ภาคี ทั งภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและ
สถาบันการศึกษาทีมีบทบาทในการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ระดับชุม ชนแบบมี ส่วนร่ วม ได้
เข้ ามามีส่วนในการขับเคลือนบนฐานของความพร้ อมทังสองฝ่ าย และความสมัครใจของชุมชน
ขับเคลือนกระบวนการเรี ยนรู้ ทีนําไปสู่การปรับเปลียนกระบวนทัศน์ในการทํางานร่ วมกัน โดย
ยึดหลักชุมชนเป็ นตัวตัง
( ) ยึด กรอบ แผนงานหลัก และสอดคล้ อ งตามลัก ษณะภูมิ สัง คม โดยเป็ น
โครงการทีมีความพร้ อมในการดําเนินการ มีการกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผู้ได้ รับประโยชน์
และงบประมาณทีชัดเจน รวมทังไม่ก่อให้ เกิดภาระผูกพันงบประมาณปี ต่อไป
( ) เป็ นโครงการทีมาจากแผนชุมชนและเชือมโยงกับแผนพัฒนาท้ องถินขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิน เป็ นโครงการทีชุม ชนสามารถทําได้ เองและมีการจ้ างแรงงาน ในชุมชน
เป็ นหลัก
( ) ห้ ามจั ด ทํ า โครงการในลั ก ษณะที เป็ นการซํ าซ้ อ นกั บ โครงการที ได้ รั บ
สนั บสนุ นงบประมาณจากแหล่ งอืน ได้ แก่ ส่ วนราชการ อปท. และองค์ กรพัฒนาเอกชน
เป็ นต้ น เช่ น โครงการก่อสร้ างโครงสร้ างพืนฐานขนาดใหญ่ การสร้ างแหล่งนําขนาดใหญ่ ทีใช้
เครื องจักรเป็ นหลัก การสร้ างศาลาอเนกประสงค์ การสร้ างตลาดกลาง การซือรถเอนกประสงค์
รวมทังไม่เป็ นโครงการในลักษณะกองทุนหมุนเวียน หรื อการให้ เงินสงเคราะห์/ ซือของแจก เช่น การ
ให้ ทนุ การศึกษา เบียยังชีพ ซือแว่น/รถเข็น/ถังขยะ การซือพันธุ์พืชพันธุ์สตั ว์แจกเหมือนกันทังหมู่บ้าน
และเป็ นรายบุคคล เป็ นต้ น ตลอดจนห้ ามสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ เช่น
การศึกษาดูงาน การเจรจาการค้ า การอบรม ฯลฯ
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. เกณฑ์ การจัดสรรงบประมาณ ปี
จํานวน , ล้ านบาท
) ร้ อยละ จัดสรรงบประมาณจําแนกตามจังหวัด ดังนี ( ) จัดสรรให้ เท่ากันทุก
จัง หวัด ( ) จัดสรรตามจํ านวนประชากร ( ) จัดสรรตามความผกผันของรายได้ ต่อหัวของ
ครัวเรื อน และ ( ) จัดสรรตามสัดส่วนคนยากจน
) ร้ อยละ จัดสรรตามวิสยั ทัศน์ และแนวทางการขับเคลือนยุทธศาสตร์ ของจังหวัด
พร้ อมทังการพิจารณาผลการดําเนินงาน โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดทําวิสยั ทัศน์
ของจังหวัด ปี
) ร้ อยละ จัดสรรสําหรับการบริ หารจัดการและการติดตามประเมินผลของส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
. การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
ดําเนินการใน ลักษณะ ดังนี
) ให้ กระทรวงมหาดไทยเร่ งรั ดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ ได้ ไม่ ตํากว่าร้ อยละ
ภายในสินปี งบประมาณ
) การติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสขุ ระดับจังหวัด
เพือปรับปรุง ปรับเปลียนวิธีการปฏิบตั ิให้ มีประสิทธิภาพยิงขึน โดย
( ) ระดับปฏิบตั ิการ โดย คณะกรรมการระดับต่างๆ ระดับอําเภอซึงมีองค์ประกอบ
ครบทุกภาคีการพัฒนาดําเนินการร่วมกับ อบต. และรายงานคณะกรรมการ จังหวัด
( ) การติ ด ตามโดยส่ว นกลาง กระทรวงมหาดไทย สํ า นัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณ ทังนีให้ มีการรายงานทุก เดือน
และประมวลภาพรวมทั งปี และรายงานผลต่ อ คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
) การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของจังหวัด โดย สํานักงาน กพร.
) การประเมินผลภาพรวมของยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด (ปี
)
ในประเด็ น หลัก การและเป้ าหมายในการพึ งตนเองของชุม ชน รายงานระดับ นโยบายต่ อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.
รวมทังเผยแพร่ส่สู าธารณะ

*************************
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ตัวอย่ างแนวทางการจัดทําโครงการ
*********************
การจัดทําทุกโครงการต้ องผ่านการมีส่วนร่ วมของชุมชนและการวางตําแหน่งของชุมชน
ในการประกอบอาชี พ การพัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต และสิ งแวดล้ อม โดยยึดความคิ ดโครงการ
ของชุมชนเป็ นหลักซึงมีตวั อย่าง ดังนี
แผนงานที การสนับ สนุน วิ ท ยากรกระบวนการ การแลกเปลี ยนเรี ย นรู้ ระหว่ า งชุม ชน
การเปิ ดกว้ างให้ ภาคีการพัฒนาต่างๆ เช่น สถาบันการศึกษา/องค์ กรพัฒนา
เอกชน เป็ นพีเลี ยง การศึกษาดูงานศูนย์ การศึกษาอัน เนืองจากพระราชดําริ
เป็ นต้ น
แผนงานที การพัฒนาอาชีพทังในและนอกภาคเกษตรตามการวางตําแหน่งของชุมชน
- การเกษตร เช่ น เกษตรทฤษฎี ใ หม่ เกษตรอิ น ทรี ย์ เกษตรผสมผสาน
เกษตรธรรมชาติ หรื อวนเกษตร เป็ นต้ น
- การท่องเทียวและการบริ การ เช่น การท่องเทียวเชิ งอนุรักษ์ การท่องเทียว
สุขภาพ การท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม หรื อการท่องเทียวธรรมชาติ เป็ นต้ น รวมทัง
การทําของทีระลึก
- อาชี พ ด้ านสิ งทอและบริ การจากภู มิ ปั ญญาท้ องถิ น เช่ น กลุ่ ม ทอผ้ า
กลุ่มสมุนไพร กลุม่ นวดแผนโบราณ เป็ นต้ น
- การอบรมอาชี พช่างต่างๆ เช่น ซ่อมแซมและบํารุ งรั กษาเครื องมื อ อุปกรณ์
ทีจําเป็ นต้ องใช้ ในชีวิตประจําวันแก่ชมุ ชน เป็ นต้ น
แผนงานที การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิน/ชุมชน ทีมีล่ทู างการตลาด เช่น การรวมกลุ่มตลาด
การบรรจุภณ
ั ฑ์ มาตรฐานทังด้ านคุณภาพ และความสะอาดปลอดภัย เป็ นต้ น
แผนงานที การสร้ างความร่ วมมือระหว่างชุมชนและครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในการยกระดับ
คุณ ภาพชี วิ ต เช่ น การร่ ว มมื อ ลงแรงซ่ อ มแซมที อยู่อ าศัย การสร้ างงานให้
ผู้ด้อยโอกาสและผู้สงู อายุ และการดูแลผู้ด้อยโอกาสโดยชุมชน เป็ นต้ น
แผนงานที การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม เช่น การปลูกหญ้ าแฝกในแหล่งนํา
สาธารณะ การบํารุงดิน การขุดป่ าชายเลน การขุดลอกแหล่งนําลําธารขนาดเล็ก
ด้ วยแรงงานคนในชุม ชน การทํ าฝายชุ่ม นํา ดูแ ลสุขาภิบ าลในชุม ชน (ความ
สะอาด ขยะ สิงแวดล้ อม) เป็ นต้ น
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