
12/03/52

1

โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาจังหวัดขององคการบริหารสวน

จงัหวัดเชียงราย
1

กรมส ง เ ส ริ ม ก า รปกครองท อ งถิ่ น  

โ ค ร งก า รประชุ ม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร เ ค รื อ ข า ย ก า รจั ด ทํา แ ล ะประส านแผนพัฒนา
ท อ ง ถิ่ น ร ะ ดับ จั งห วั ด  1 5  - 2 0  มี น าคม  2 5 5 2
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หัวขอนําเสนอ

1. เหตุผลและความจําเปน

ิ ี่ไ  ํ ิ 

2

2. กิจกรรมทีไดดําเนินการแลว

3. ผลการดําเนนิการ

4. ปญหาอุปสรรค

5. สิ่งที่จะดําเนนิการตอไป
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1. เหตุผลและความจําเปน

การกระจายอํานาจสูทองถิน่เปนภูมิคุมกนัของสังคมและเศรษฐกิจไทย

ป  ใ  ั  ิ่ ป  ปอปท. อยูใกลกบทองถนทราบสภาพปญหาและความตองการของประชาชน
อยางใกลชิด จึงควรมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทองถิ่น

ทรัพยากรมีจํากัด แตความตองการมีไมจํากัด จําเปนตองมกีารวางแผน
พัฒนาทองถิ่นอยางเปนระบบ เพื่อใชทรัพยากรอยางมปีระสิทธิภาพ

อบจ  มีบทบาทสําคัญในการกําหนดกรอบนโยบาย และแนวทางการพัฒนาอบจ. มบทบาทสาคญในการกาหนดกรอบนโยบาย และแนวทางการพฒนา
ทองถิ่นในเขตจังหวัด

4

หนาท่ีและพ้ืนท่ีทับซอน?

จังหวัด
อําเภอ

อบจ.
รับผิดชอบตอประชาชนบน
พื้นท่ีทับซอนกัน โดยมี
อํานาจหนาที่แตกตางกันไป 
บางสวนเหมือนกัน

  ํ ัเทศบาล อบต.
ตางคนตางทําแผนพัฒนาฯ
ตางคนตางรับผิดชอบตอ
หนาที่กฎหมาย และ
ประชาชนของตนราชการสวนทองถิ่น

ราชการสวนภูมิภาค
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ตางคนตางทําแผน ?

ราชการสวน
ภูมิภาค

องคกร
เอกชน

อบจ. เทศบาล อบต.

อบจ.

อบจ.
เทศบาล อบต.

ราชการสวน
ภูมิภาค

อบจ. เทศบาล อบต. องคกร
เอกชน

6

ทิศทางการพัฒนา ?

คําถาม 
ั  ิ่ ี ป ิ1. การพัฒนาทองถินควรมีเปาหมาย ทิศทาง        

    กรอบดําเนินงานที่ชัดเจนรวมกันหรือไม?

2.  ใคร/ หนวยงานใดควรเปนผูกําหนด

     กรอบนโยบาย ทิศทาง และแนวทาง

     การพัฒนาทองถิ่นในจังหวัดหนึ่งๆ ?
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บทบาทของอบจ.

ออกแบบระบบการวางแผน
และการประสานงานใหม ่ ี ใ

การปรับเปล่ียนโครงสรางองคกร
ในการวางแผนและการประสานงานใหม เพิมขีดความสามารถใน

การวางแผนและประสาน
แผนของ อบจ.

ในการวางแผน

การพัฒนาบุคลากรและ
วัฒนธรรมองคการ

8
การประสานแผนของ อบจ. 
เพ่ือใหเปนแผนของจังหวัด
ยังขาดมิติของความครบถวน 

ั ป 

4. ขอเสนอ

อบจ.

ความตรงตามวัตถุประสงค
และความคุมคา

่

หนวยงานท่ี
เก่ียวของกับ
การจัดทํา
แผน

เนนท่ีกระบวนการ

อบจ.
ผูชวยท่ีเปนกลาง 

ชวยคิด และเปนกําลังใจ
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2. กิจกรรมที่ดําเนินการไปแลว

1. วางแผนการทํางานรวมกันทํางาน และผลท่ีคาดวาจะไดรับ

2 สํารวจและวิเคราะหขอมลและระบบงานดานการจัดทําและประสานแผน        2. สารวจและวเคราะหขอมูลและระบบงานดานการจดทาและประสานแผน        
ของอบจ. 

3. สํารวจขีดความสามารถบุคลากร วางแผน และพฒันาบุคลากร และจัดทํา
แผนพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

4. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประชมุระดมความคิดเห็น และกําหนดยุทธศาสตรใน
่การทําโครงการนํารอง “สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย”

12/03/529

2. กิจกรรมที่ดําเนินการไปแลว

6. สํารวจ และคัดเลือกอปท.อื่นๆ รวมโครงการไดแก อบต. ตับเตา อ. เทิง และ
เทศบาลเวียงและเทศบางเวียงเชียงของ อ  เชียงของเทศบาลเวยงและเทศบางเวยงเชยงของ อ. เชยงของ

7. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในการวางแผนเชิงยทุธศาสตร การวิเคราะห SWOT 
การกําหนดตัวชี้วัด และกลยทุธใหสอดคลองกัน จัดทําแผนปฏิบัติการ

8. ศึกษาวิเคราะหปจจัยสําคัญในการจัดทํา และประสานแผนเพื่อพฒันา
ระบบงานการจดัทําและประสานแผน

12/03/5210
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3. ผลการดําเนินงาน

1. เกิดมิตรภาพระหวางคณะนักวิจัยกับเจาหนาท่ีของอบจ.เชียงราย
2  เกิดการประสานเชื่อมโยงระหวางเจาหนาท่ีในแตละหนวยงาน และระหวาง

11

2. เกดการประสานเชอมโยงระหวางเจาหนาทในแตละหนวยงาน และระหวาง
เจาหนาท่ีกับผูบริหาร โดยแผนฯ และการประสานแผนเปนตัวกลาง
3. จุดประกายความคิด ความรู ความเขาใจท่ีเพิ่มขึ้น ความกระตือรือรน ของ
เจาหนาท่ีของอปท. ทําใหเจาหนาท่ีเร่ิมเห็นความสําคัญของแผนและการ
ประสานแผน
4. เกิดการพฒันาทักษะของเจาหนาท่ี อบจ. ดานการวางแผน ทักษะการพูดและ
ํ  ั ใ  ี นาเสนอ ทักษะการใชอีเมล

5. รางแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการดานการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด
เชียงราย

    6. การพฒันาและเสาะหาขอมูลเพื่อใชในการวางแผนฯ

12/03/52

ประชุมรวมกับนายกอบจ.เชยีงราย 
12

12/03/52
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ประชุมรวมกับผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
13

12/03/52

ประชุมรวมกับปลัดอบจ.เชียงราย
14

12/03/52
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เขารวมกิจกรรมงานเทศกาลวัฒนธรรมสัมพันธลุมน้ําโขงตาม
คําเชิญของ  อบจ.เชียงราย

15

12/03/52

เขารวมงานเทศการเชียงรายดอกไมงามตามคําเชิญ 
ของอบจ.เชียงราย (2550)

16
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การสัมมนารวมกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
ณ โรงแรมริมกก วันที่ 23 กุมภาพันธ 2551

17
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การประชมุเชิงปฏิบัติการ SWOT
18
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เขารวมการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาฯ            
  เพ่ือทบทวนกรอบยุทธศาสตรฯ ครั้งท่ี 1/2551

19

12/03/52

การสํารวจอปท.อ่ืนๆ เพ่ือทําโครงการนํารอง
20

12/03/52
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การจัดทําและประสานแผนกับอปท.นํารอง
21

12/03/52

ระบบการทองเท่ียว
ปจจัยการผลิต
 (Input)

กระบวนการ
(Process)

ผลิตผล / ผลกระทบ (Output)

อุปสงค
นักทองเท่ียว

ตลาด

การขนสง

-ความชอบ (แรงจูงใจ)
-ความพรอม (เงิน เวลา การ
เขาถึง)
-ขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธ

ธรรมชาติ

ปฏิสัมพันธ

การประเมินยอนกับ

เชิง
บวก

เชิง
ลบ

-การลงทุน
-ความพึงพอใจ
-การจางงาน
-คุณคาตัวเงิน
-ความเขาใจระหวางกัน
-การอนุรักษสิ่งแวดลอม
 และวัฒนธรรม

-ชุมชนเกิดการสูญเสีย

3/12/200922

อุปทาน
แหลง

ทองเท่ียว

-แรงดึงดูด
-การบริการชุมชน
-การเปนเจาบาน
-โครงสรางพืน้ฐาน
-นโยบายท่ีชัดเจน
- ขอมูลขาวสาร

วัฒนธรรม
มรดกวัฒนธรรม
ความสนใจ
มิตรไมตรี เอ้ือเฟอ 
ภาษา

-การขนสง
-การอํานวยความสะดวก 
(อาหาร ท่ีพัก หองน้ําสะอาด
ของท่ีระลึก)
-ประปา ไฟฟา โทรศัพท
-อินเตอรเน็ท

ุ ูญ
-ความแออัด
-อาชญากรรม
-ความเสื่อมโทรม
(สิ่งแวดลอม/วัฒนธรรม)
-ขยะและมลพิษเพิม่
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จังหวัดเชียงรายเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและ 
วัฒนธรรมลานนา แถบลุมแมน้ําโขงอยางยั่งยืน

23

ตัวอยางกลยทุธที่หารือ
ดานบริการขอมลขาวสาร ประชาสัมพันธ (จดบริการขอมลการทองเที่ยว (I f ) ดานบรการขอมูลขาวสาร ประชาสมพนธ (จุดบรการขอมูลการทองเทยว (Info) 
แผนที่ แผนพับ ไกดบุค ปายบอกทางและประวัติ แนะนําเสนทางการทองเที่ยว)

จัดเทศกาล กิจกรรม ตลอดป โดยใหประชาชนมีสวนรวม

พัฒนาสถานที่ทองเที่ยว และเสนทางการทองเที่ยวแบบครบวงจร 

พัฒนามัคคุเทศก  สงเสริมการฝกหัดภาษาตางประเทศ

12/03/52

พัฒนาการขนสงมวลชน ปรับปรุงเสนทางการเดินทาง และจัดระเบียบทารถ ทาเรือ 
และสนามบิน ตลอดจนหองน้ํา สภาพรถประจําทาง และพนักงาน

สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมลานนา ทั้งดานภาษา การแตงตัว สถานที่ ฯ

แผนยุทธศาสตรดานการสงเสริมการ
ทองเท่ียวจังหวัดเชียงราย

24

“ศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรมลานนา         
้ ่แถบลุมแมนํ้าโขงอยางย่ังยืน”

 ิ
พัฒนาเสนทาง

ั 
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การสงเสริม
ประชาสัมพันธเชิงรุก

ทองเท่ียว และอํานวย
ความสะดวก

พัฒนาแหลง
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

Demand Logistic Supply
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แผนยุทธศาสตรดานการสงเสริม                    
การทองเท่ียวจังหวัดเชียงราย

25

การสงเสริม จัดเอกสารแนะนํา แผนที่ ปายบอกทาง เว็บไซด จุด
ประชาสัมพันธเชิงรุก

พัฒนาเสนทาง
ทองเท่ียว และอํานวย

ความสะดวก

ุ
บริการนักทองเที่ยว จัดโรดโชว จัดกิจกรรมตลอดป

พัฒนาเสนทางการทองเที่ยว ยานพาหนะ จุดแวะพัก 
สาธารณูปโภค ที่พัก หองนํ้า ความปลอดภัย ฯ

12/03/52

พัฒนาแหลง
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

อนุรักษแหลงทองเที่ยว ปลูกจิตสํานึกรักบานเกิด สราง
สัญลักษณจังหวัด สรางความประทับใจ พัฒนาของที่

ระลึก กระจายรายได ฯ

 4.ปญหาอุปสรรค (ภายใน) 

การวางแผนของอปท. เปนแบบกวางๆ ไมสะทอนกับการปฏิบัติจริงแผน         
อยูสวนแผนู

 อบจ. ยงัไมมีบทบาทในการกําหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดอยางแทจริง 
เพียงแตจัดทําใหเปนไปตามรูปแบบทีก่ําหนด 

การตรวจสอบและประเมินผลเนนการวัดวตัถุดิบ (Input) ผลผลิต (Output) 
และกระบวนการมากกวาผลลัพธ (Outcome)

การตัดสินใจหลายอยางยงัคงรวมศูนยอยูที่นายกอบจ. ไมไดมีการมอบ
อํานาจและนายกอบจ. ออกพื้นที่เพื่อพบประชาชนเปนประจํา ทําใหการ
ดําเนินงานลาชากวากาํหนด 

12/03/52
26
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 4. ปญหาอุปสรรค (ภายนอก)

ขาดการประสานในการจัดทาํแผนทั้งภายในองคกรและนอกองคกร            
ใ ั   ป ื ป ั ป ื 

27

ในลักษณะหุนสวน การประชุมหรือประชาคมกับประชาชนหรือภาคสวน
อ่ืนเปนการเชิญมาเสนอปญหา มากกวาชวยกันแกไขปญหา

การจัดทําและดําเนินการตามแผนเปนแบบตางคนตางทํา ไมไดเชื่อมโยง
กัน นอกจากเกินความสามารถและของบประมาณชวยเหลือ

 โครงการจํานวนมากของอบจ  เปนการใหเงินอดหนนหรือรวมดําเนนิการ โครงการจานวนมากของอบจ. เปนการใหเงนอุดหนุนหรอรวมดาเนนการ
โดยอปท. อ่ืนเปนผูริเร่ิม ทําให อบจ. กลายเปนแหลงเงินที่หนวยงานตางๆ 
มาขอการสนับสนุน และรับฟงปญหา แทนที่จะเปนผูดําเนินการและ
ผลักดันใหเกิดกิจกรรมตางๆ
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5. สิ่งที่จะดําเนินการตอไป

 ทําความตกลง (MOU) กับอปท. รวมโครงการนํารอง

 ี่
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 จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการของอปท.ทีเขารวมโครงการ 

 การประชาคมกับผูที่เกีย่วของดานการทองเทีย่วในพืน้ทีน่ํารอง

วางระบบการประสานแผนฯ ตามยทุธศาสตรการสงเสริมการทองเทีย่ว

 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ตกลงรวมกัน 

 ประเมินผล และปรับปรุงแผนงาน

12/03/52
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5. สิ่งที่จะดําเนินการตอไป

 วิเคราะหขอมลู และปจจัยสําคัญในการจัดทําแผน และประสานแผน          
ื่ ั ํ ป ส   ปเพอออกแบบวางระบบงานการจดทาแผนและประสานแผนระหวาง อปท.

เสนอปรับปรุงโครงสราง และพัฒนาบุคลากร
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