โครงการพัฒนาตัวแบบการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด เพื่อเสริมสรางขีดสมรรถนะการ
บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

ประกอบดวย
• รายงานฉบับสมบูรณของแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม
• รายงานฉบับสมบูรณของการแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. 2554 ของจังหวัดนครพนม

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
(จังหวัดนครพนม)

สารบัญ
1. บทสรุปผูบริหาร
2. ขอบเขตการศึกษา
3. แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม
3.1 สภาพทั่วไปของจังหวัดนครพนม
3.2 สรุปผลการวิเคราะหศกั ยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมของ
จังหวัดนครพนม
3.3 แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2553-2556
4. การแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2554 ของจังหวัดนครพนม
4.1 แนวทางการแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการ
4.2 สรุปโครงการที่สําคัญ (Flagship) เบื้องตนภายใตประเด็นยุทธศาสตร
4.3 ตัวอยางโครงการนํารอง
5. ผลการวิเคราะหแผนพัฒนาจังหวัดของที่ปรึกษากับแผนพัฒนาจังหวัดทีน่ ําเสนอตอ
ก.บ.ก.
6. ปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการ
7. รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารฯรวมกับจังหวัดนครพนม
7.1 เอกสารประกอบการประชุมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จังหวัดนครพนม
7.2 รายชื่อคณะทํางานยกรางแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม
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สารบัญแผนภาพ

แผนภาพที่ 1 แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553-2556
แผนภาพที่ 2 ตัวอยางการเชื่อมโยงโครงการในประเด็นยุทธศาสตรดานการคาชายแดนและ
ความสัมพันธกับประเทศเพือ่ นบาน
แผนภาพที่ 3 แนวทางการปรับปรุงแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของจังหวัด
แผนภาพที่ 4 สัดสวนมูลคา GPP และอัตราการเติบโตของมูลคา GPP จังหวัดนครพนม
แผนภาพที่ 5 มูลคา GPP และมูลคา GPP Per Capita ป 2551 ของจังหวัดนครพนม
แผนภาพที่ 6 ภาพรวมศักยภาพดานเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครพนม
แผนภาพที่ 7 การวิเคราะหดานเกษตรกรรมของจังหวัดนครพนม
แผนภาพที่ 8 การวิเคราะหดานอุตสาหกรรมของจังหวัดนครพนม
แผนภาพที่ 9 การวิเคราะหดานการทองเที่ยวของจังหวัดนครพนม
แผนภาพที่ 10 การวิเคราะหดานบริการทางการคาของจังหวัดนครพนม
แผนภาพที่ 11 มูลคา อัตราการเติบโต และประเภทของสินคาสงออกชายแดนของจังหวัดนครพนม
แผนภาพที่ 12 ภาพรวมสถานการณดานสังคมของจังหวัดนครพนม
แผนภาพที่ 13 ภาพรวมสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดนครพนม
แผนภาพที่ 14 แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553 – 2556 ที่มีอยูเดิม
แผนภาพที่ 15 ผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553 – 2556
แผนภาพที่ 16 แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553 – 2556
แผนภาพที่ 17 การจัดทําแผนยุทธศาสตร (Strategy Map)
แผนภาพที่ 18 กระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบตั ิ
แผนภาพที่ 19 ประเด็นยุทธศาสตรดานการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
แผนภาพที่ 20 ตัวอยางการเชื่อมโยงโครงการในประเด็นยุทธศาสตรดานการคาชายแดนและ
ความสัมพันธกับประเทศเพือ่ นบาน
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1.

บทสรุปผูบริหาร

เอกสารชุดนี้ประกอบดวย 2 สวน คือ 1) สวนของแผนพัฒนากลุมจังหวัดหรือจังหวัด 2) สวนของ
การแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดหรือจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554 โดยมีทั้งหมด
8 เลมประกอบดวย 5 กลุมจังหวัดและ 3 จังหวัด และเลมนี้เปนของจังหวัดนครพนม
จากหลักเกณฑในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดนั้น แนวทางการพัฒนาของจังหวัดจําเปนตอง
สอดคลองกับศักยภาพ โอกาส และความตองการของประชาชน และผานกระบวนการมีสวนรวมของภาคี
การพัฒนาทุกภาคสวนในพื้นที่ นอกจากนี้ แผนพัฒนาจังหวัดนั้นควรครอบคลุมทุกมิติทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและความมั่นคง ดังนั้น คณะทํางานที่ปรึกษาจึงไดทําการศึกษาถึง
ขอมูลพื้นฐานและวิเคราะหศักยภาพของจังหวัด รวมถึงการระดมความคิดเห็นจากการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทําใหสามารถกําหนดแผนพัฒนาจังหวัดนครพนมที่ไดทําการ
ทบทวนใหมดังนี้
แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556)
วิสัยทัศน: เมืองนาอยู คูสัมพันธอินโดจีน
ประเด็นยุทธศาสตร
1

3

2

การพัฒนาดานการ
ทองเที่ยว

การพัฒนาการคา
ชายแดนและ
ความสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบาน

พัฒนาปจจัยการผลิตและ
ประสิทธิภาพการผลิต

พัฒนาแหลงทองเที่ยวและ
กิจกรรมการทองเที่ยวใหมี
คุณภาพ

พัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่ม/
สรางมูลคา และใหมีคุณภาพ

สงเสริมศักยภาพดาน
การตลาดและการกระจาย
สินคา

การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตร

4

5

6

การพัฒนาดานสังคม
และ
คุณภาพชีวิต

การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

การรักษาความมัน่ คง
ชายแดน

พัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและ
สงเสริมการคาการลงทุน

พัฒนาสถานศึกษา และระบบ
การใหบริการทางการศึกษา

พัฒนาทรัพยากรทางน้ํา และ
ระบบนิเวศวิทยา
(แมน้ําลําคลอง ทะเล/ชายฝง
น้ําใตดิน)

การรักษาความปลอดภัยตาม
ชายแดน

พัฒนาการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ

พัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศดานการคา การ
ลงทุน

พัฒนาสถานพยาบาล และ
ระบบการใหบริการสาธารณสุข

การพัฒนาการตรวจคนเขา
เมืองและปองกันผูลักลอบเขา
เมือง

พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
ภาคบริการดานการทองเที่ยว
อยางครบวงจร

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
เครือขายเชื่อมโยงเสนทาง
การคมนาคม

สงเสริมเอกลักษณทาง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปญญาทองถิ่นของพื้นที่

การปองกันการลักลอบนําเขา
ยาเสพติด

กลยุทธ

2

แผนภาพที่ 1 แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553-2556

วิสัยทัศน
“เมืองนาอยู คูสัมพันธอินโดจีน”
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตรดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

3

ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาปจจัยการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต
2. การพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่ม/สรางมูลคา และเพื่อใหสินคามีคุณภาพ
3. การสงเสริมศักยภาพดานการตลาดและการกระจายสินคา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการทองเทีย่ ว
ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวใหมีคุณภาพ
2. การพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคบริการดานการทองเที่ยวอยางครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและสงเสริมการคาการลงทุน
2. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการคา การลงทุน
3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเครือขายเชื่อมโยงเสนทางการคมนาคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวติ
ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาสถานศึกษา และระบบการใหบริการทางการศึกษา
2. การพัฒนาสถานพยาบาล และระบบการใหบริการสาธารณสุข
3. การสงเสริมเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปญญาทองถิ่นของพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ประกอบดวย 1 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาทรัพยากรทางน้ํา และระบบนิเวศวิทยา (แมน้ําลําคลอง ทะเล/ชายฝง น้ําใตดิน)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ
1. การรักษาความปลอดภัยตามชายแดน
2. การพัฒนาการตรวจคนเขาเมืองและปองกันผูลักลอบเขาเมือง
3. การปองกันการลักลอบนําเขายาเสพติด
อย า งไรก็ ดี ในการแปลงแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ไปสู ก ารปฏิ บั ติ จะต อ งระบุ ถึ ง โครงการต า งๆ ที่
จําเปนตองดําเนินการในจังหวัดในแตละปงบประมาณเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและทิศทางการ

4

พัฒนาของจังหวัด ไมวาโครงการนั้นจะดํา เนินการโดยกลุมจังหวัด จั งหวัด กระทรวง ทบวง กรม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือภาคเอกชน
นอกจากนี้ การแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูการปฏิบัติ จําเปนจะตองเปนไปอยางบูรณาการ โดย
โครงการที่สําคัญของจังหวัดจะตองมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด และมีการกําหนดขอบเขต
ความรับผิดชอบของแตละโครงการ ซึ่งโครงการตางๆนั้นสามารถแบงความรับผิดชอบออกเปน ระดับ
กระทรวง/กรม (Function-Based Projects) ระดับกลุมจังหวัด (Cluster-Based Projects) และระดับ
จังหวัด (Provincial Projects) ตามแตละกลยุทธในแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งคณะทํางานที่ปรึกษาขอ
นําเสนอตัวอยางโครงการที่สําคัญในแตละกลยุทธ และจําแนกตามขอบเขตความรับผิดชอบของแตละ
หนวยงานไวเบื้องตนในประเด็นยุทธศาสตรดานการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
เนื่องจากเปนประเด็นยุทธศาสตรหลักที่สอดคลองกับศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม ดัง
แสดงในแผนภาพที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
1

2
พัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและสงเสริม
การคาการลงทุน

ระดับกระทรวง
(Function-Based
Projects)

• โครงการพัฒนาระบบธุรกรรม
การเงิน
• โครงการจัดตั้งพื้นที่ปลอดภาษี

3
พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดาน
การคา การลงทุน

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
เครือขายเชื่อมโยงเสนทางการ
คมนาคม

• โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดานการคาชายแดน

• โครงการกอสรางและปรับปรุง
ถนน/สะพานที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบาน

(Duty Free Zone)
• โครงการแตงตั้งผูแทน/องคกร
ทางการคา

ระดับกลุม จังหวัด
(Cluster-Based
Projects)

• โครงการจัดตั้งศูนยบริการขอมูล
ทางการตลาดดานการคาชายแดน
• โครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของกลุมจังหวัด

• โครงการพัฒนาการเชื่อมโยง
ฐานขอมูลดานการคาชายแดน
ของกลุมจังหวัด

• โครงการศึกษาความเปนไปไดใน
การขยายทางรถไฟจากจังหวัด
อุดรธานีผานสกลนครและ
นครพนมไปถึงมุกดาหาร

ระดับจังหวัด
(Provincial
Projects)

• โครงการสงเสริมการพัฒนาการคา
กับประเทศเพื่อนบาน
• โครงการประชาสัมพันธดานการคา
ชายแดนของจังหวัด

• โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลและ
บริการดานการคาการลงทุน

• โครงการพัฒนาเสนทางการ
คมนาคมเพื่อเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบาน
• โครงการพัฒนาระบบการขนสง
เพื่อรองรับสะพานมิตรภาพแหง
ที่ 3
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แผนภาพที่ 2 ตัวอยางการเชื่อมโยงโครงการในประเด็นยุทธศาสตรดานการคาชายแดน
และความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
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2. ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตของการศึกษางานภายใตโครงการพัฒนาตัวแบบการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัดเพื่อเสริมสรางขีดสมรรถนะการบริหารงานจังหวัดและกลุม
จั งหวัด แบบบูรณาการนั้ น ได แก การจัดทําตั ว แบบแผนพัฒนาจังหวัดและจั งหวั ดที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพ
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและความตองการของประชาชนในพื้นที่ พรอมกับตัวอยาง
ของจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2554
ทั้งนี้ แนวทางการดําเนินงานเพื่อทบทวนและจัดทําตัวแบบแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม
ประกอบดวย
1.1 การศึกษาและทบทวนแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด เพื่อหาแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนา พรอมกับกําหนดแนวทางการวิเคราะหโครงการและหลักเกณฑการคัดเลือก
โครงการ
รวบรวมและศึ กษาข อมู ลแผนพั ฒนาและแผนปฏิบั ติราชการประจํ าป ของจังหวั ดใน
ปจจุบัน รวมไปถึงผลการศึกษาแผนฯ ที่เกี่ยวของจากเอกสาร อาทิ แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัด ป พ.ศ. 2553 – 2556 และแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2554 ที่ไดเสนอเขาสูที่
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ขอมูล
พื้นฐานและศักยภาพของจังหวัด ตลอดจนนโยบายภาครัฐในปจจุบัน เปนตน เพื่อวิเคราะหและสรุปแนว
ทางการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด
•

•

ออกแบบแนวทางการการจําแนกประเภทและผูรับผิดชอบโครงการ

•

ออกแบบแนวทางการวิเคราะหและเกณฑคัดเลือกโครงการสําคัญแบบบูรณาการ

1.2 การศึกษาโดยการลงไปปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อสอบทานผลการศึกษาทบทวนและพัฒนาเปน
ตนแบบเพื่อเปนกรณีศึกษา โดยมีกําหนดการลงพื้นที่จังหวัดทั้งสิ้น 2 ครั้ง
การลงพื้นที่ครั้งที่ 1: มีวัตถุประสงคในการลงพื้นที่ดังตอไปนี้
•

การจัด Workshop รวมกับจังหวัดเพื่อสอบทานขอมูล

•

การปรับปรุงและจัดทํารางแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม

•

การกําหนดและจัดลําดับประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญ

•

จัดทํารางแผนพัฒนาจังหวัด ป พ.ศ. 2553-2556 ที่ไดรับการทบทวนใหม

การลงพื้นที่ครั้งที่ 2: มีวัตถุประสงคในการลงพื้นที่ดังตอไปนี้
•

การจัด workshop รวมกับจังหวัดเพื่อจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติม

•

การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดฉบับสมบูรณ
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•

1.3
เกี่ยวของ

การจัดทําตัวอยางการแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.
2554 ของจังหวัดที่มีการระบุโครงการที่สําคัญอยางนอย 2 โครงการ
การประมวลผลการศึกษาที่ไดเผยแพรในรูปของเอกสารและการประชุมชี้แจงผูมีสวน

•

หลังจากเสร็จสิ้นการลงพื้นที่ทั้ง 2 ครั้งแลว คณะที่ปรึกษาจะไดรวบรวมและประมวลผล
เพื่อจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ พรอมทั้งจัดการประชุมชี้แจงผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อ
ถายทอดขอมูล ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะวิธีการแกไข เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของ
สามารถวิเคราะหและคัดเลือกโครงการสําคัญไดอยางมีระบบหลักเกณฑที่ถูกตอง มี
ความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดแบบ
บูรณาการที่เพิ่มขึ้น พรอมทั้งสามารถจัดทําไดอยางมีประสิทธิภาพรวมไปถึงใหผูมีสวน
เกี่ยวของสามารถแปลงแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการไปสูการปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรม

แนวทางการปรับปรุงแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของจังหวัด
3.วิเคราะหแนวนโยบายของ ก.น.จ. เพื่อยกรางหลักเกณทการวิเคราะหแผนฯ และโครงการ

1.
วิเคราะหและทบทวนเชิงเปรียบเทียบ
แผนพัฒนาจังหวัด และขอมูลที่
เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาความสมบูรณ
และความสอดคลองเบื้องตน
• แผนพัฒนาจังหวัด ป 2551-2553
• แผนยุทธศาสตรพัฒนาภาคของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.)
• แผนพัฒนาจังหวัด ป 2553 – 2556 และ
แผนปฏิบัติราชการ ป 53 ของจังหวัดที่เสนอ
ก.น.จ.

• มติที่ประชุม ก.น.จ. ที่เกี่ยวของ
• หลักเกณฑการวิเคราะหคัดเลือกโครงการของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนฯ
• ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนฯ

4. ขอความเห็นรางหลักเกณฑการวิเคราะห
แผนฯ ที่ที่ปรึกษาออกแบบจากผูแทน
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนฯ หรือ
ผูแทน ก.พ.ร.ทีเกี่ยวของ

5. วิเคราะหแผนพัฒนาจังหวัด กับ

แนวนโยบายของ ก.น.จ. และผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
แผนฯ เพื่อปรับแผนฯ ใหสอดคลองกับ
แนวนโยบายฯ

7. รางแผนพัฒนาจังหวัดและรางแผนปฏิบัติการ (พรอมตัวอยางการเสนอแนวคิด
โครงการยอย (Project Idea) 2 โครงการ)

2. จัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategies
Map) เพื่อวิเคราะหความเชื่อมโยง
ระหวาง:

• วิสัยทัศน
• ประเด็นยุทธศาสตร
• เปาประสงคของยุทธศาสตร
• กลยุทธของยุทธศาสตร
• โครงการ

6.รางชุดโครงการของประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญ โดยแสดงประเภทโครงการตามกลยุทธ และ
แบงหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการตามประเภทโครงการและระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยอาศัย
เครื่องมือ :
• การวิเคราะหหวงโซมูลคา (Value chain analysis) หรือ Key Success Factors หรือ
• เครื่องมืออื่นๆทีเ่ กี่ยวของ

1

แผนภาพที่ 3 แนวทางการปรับปรุงแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของจังหวัด
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อยางไรก็ดีเนื่องจากขอบเขตการศึกษาภายใตโครงการฯ มีระยะเวลาการศึกษาที่จํากัด และยังขาด
การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการที่ ก.น.จ. กําหนด นอกจากนั้น ความคิดเห็น
ที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการดําเนินงาน เปนเพียงกลุมตัวอยาง
ของการศึกษาเทานั้น รวมทั้งแผนพัฒนาจังหวัด ยังไมไดผานการประชุมปรึกษาหารือรวมกันกับคณะ
บุคคล ตามมาตรา 19 ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณา
การ พ.ศ. 2551 ดังนั้น ผลลั พธที่ ไดจากการดํ าเนินโครงการฯ จึงเปนเพียงแผนพัฒนาจังหวัด และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดที่เกิดจากการศึกษาวิเคราะหของคณะที่ปรึกษาเพื่อเปนตนแบบ
ใหจังหวัดนําไปปรับใชตอไป
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3.

แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม

ในการทบทวนการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด นครพนม เพื่ อ ศึ ก ษาหาตั ว แบบของการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ และสามารถนํามาเปนกรณีตัวอยางได คณะทํางานที่ปรึกษาไดทําการศึกษาขอมูล
ทุติยภูมิเพื่อศึกษาศักยภาพของจังหวัดและเพื่อนําไปสูการกําหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด และการ
ระดมความคิด เห็ น จากหน ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชนที่เ กี่ย วข อ งจากการประชุม เชิ ง ปฏิ บั ติก าร
ณ จังหวัดนครพนม ทําใหสามารถกําหนดแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม ตามแบบฟอรมของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่ไดออกแบบเพื่อใชสําหรับจัดทําคํารับรองแผนปฏิบัติการจังหวัด
ไดดังนี้
แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556
3.1 สภาพทั่วไปของจังหวัดนครพนม
สภาพทางกายภาพ
จังหวัดนครพนม ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีลักษณะพื้นที่ยาวตาม
แนวฝงขวาของแมน้ําโขง อยูตรงขามกับแขวงคํามวน แขวงบลิคําไซ และแขวงสะหวันนะเขตของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแมน้ําโขงเปนเสนเขตแดน และมีพื้นที่ 5,515
ตารางกิโลเมตร โดยคิดเปนรอยละ 3 ของพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จั ง หวั ด นครพนม มี พื้ น ที่ ส ว นใหญ เ ป น ที่ ร าบสู ง โดยมี ค วามสู ง ของพื้ น ที่ เ ฉลี่ ย สู ง กว า
ระดับน้ําทะเลประมาณ 40 เมตร
ขอมูลพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจและจํานวนประชากร
ในป 2551 จังหวัดนครพนมมีมูลคาผลผลิตมวลรวมจังหวัด (GPP) คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 23,904
ลานบาท ซึ่งมีมูลคาต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศที่ 90,918 ลานบาท โดยจัดอยูในอันดับที่ 64 ของ
ประเทศ โดยมูลคาผลผลิตมวลรวมของจังหวัดนครพนมมีสัดสวนของมูลคา GPP ดานเกษตรกรรมมาก
ที่สุด ซึ่งคิดเปนรอยละ 30 ของมูลคาผลผลิตมวลรวมจังหวัดทั้งหมด รองลงมาไดแก มูลคา GPP ดาน
บริการทางการคา คิดเปนสัดสวนรอยละ 19 และมูลคา GPP ดานอุตสาหกรรม คิดเปนสัดสวนรอยละ 4
นอกจากนี้ หากพิจารณาอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป (CAGR) ของมูลคาผลผลิตมวลรวมของ
จังหวัดนครพนมนั้น พบวามีอัตราการเติบโตมูลคา GPP ในระหวางป พ.ศ. 2547-2551 คิดเปนรอยละ
3.1 ตอป
จังหวัดนครพนมมีจํานวนประชากรในป 2551 ทั้งสิ้น 699,364 คน และมีรายไดเฉลี่ยตอหัวตอป
อยูที่ 32,194 บาท ซึ่งมีมูลคาต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศที่ 136,954 บาท และจัดอยูในอันดับที่ 72
ของประเทศ

9

สัดสวนมูลคา GPP และอัตราการเติบโตของมูลคา GPP จังหวัดนครพนม

สัดสวนของมูลคา GPP ป พ.ศ. 2551

อัตราการเติบโตของมูลคา GPP ป 2547-2551
พันลานบาท

(%YoY)
10%

12

CAGR +3.1%
9.8

10

9.0

10.1

8%

9.3

8.9

6%

8

เกษตรกรรม 30%

4%

บริการที่ไมใชการคา
47%

6
2%
4

บริการทางการคา
19%

0%

2

-2%
-4%

0
2547

อุตสาหกรรม 4%

2548

2549

2550

มูลคา GPP ของจังหวัด

2551

%YoY Growth

ที่มา: ขอมูลจาก สศช.
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แผนภาพที่ 4 สัดสวนมูลคา GPP และอัตราการเติบโตของมูลคา GPP จังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนม มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Nominal GPP) ในป 2551 อยูที่
23,904 ลานบาท และมีรายไดตอหัวตอป (GPP Per Capita) เทากับ 32,194 บาท
มูลคา GPP ป 2551

มูลคา GPP Per Capita ป 2551
สูงสุด
หนวย: บาท

หนวย: ลานบาท
ระยอง

672,104

นครพนม 23,904

แมฮองสอน

ระยอง

นครพนม

อันดับที่ 64

11,032

ศรีสะเกษ

1,137,470

32,194

อันดับที่ 72

29,793
คาเฉลี่ยประเทศ = 136,954 บาท

คาเฉลี่ยประเทศ = 90,918 ลานบาท

ต่ําสุด
ที่มา: ขอมูลจาก สศช.
หมายเหตุ: ไมรวมจังหวัดกรุงเทพมหานคร
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แผนภาพที่ 5 มูลคา GPP และมูลคา GPP Per Capita ป 2551 ของจังหวัดนครพนม

10

3.2 สรุปผลการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของจังหวัดนครพนม
จาการศึกษาภาพรวมดานเศรษฐกิจโดยการประยุกตใชมูลคา GPP และภาพรวมดานสังคมโดย
การประยุกตใช Human Achievement Index (HAI) นั้น พบวา สถานการณทางดานเศรษฐกิจของ
จังหวัดนครพนมนั้นมีความโดดเดนในดานเกษตรกรรมและการบริการทางการคา สวนสถานการณ
ทางดานสังคมของจังหวัดนครพนมมีความโดดเดนในดานชีวิตครอบครัวและชุมชน
ภาพรวมศักยภาพดานเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครพนม

ภาพรวมศักยภาพดานเศรษฐกิจ

ภาพรวมศักยภาพดานสังคม
Scale = 3.5

Scale = 7.0
สุขภาพ

เกษตรกรรม
2.0
ทองเที่ยว

1.2

บริการที่ไมใชการคา
(Non-Trade service)

2.9
0.1

1.4

แสดงสถานะ

1.5

ที่อยูอาศัยและ
สภาพแวดลอม 4.3

อุตสาหกรรม

บริการทางการคา
(Trade service)

การคมนาคมและ
การสื่อสาร

แสดงคาเฉลี่ย

การศึกษา
2.2

3.5

แสดงสถานะ

5.1

ชีวิตครอบครัว
และชุมขน

แสดงคาเฉลี่ย

ที่มา: ขอมูล GPP จาก สศช. และ HAI Human Achievement Index จาก UNDP
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แผนภาพที่ 6 ภาพรวมศักยภาพดานเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครพนม

3.2.1 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
3.2.1.1 ดานเกษตรกรรม
ดานเกษตรกรรมของจังหวัดนครพนมนั้น เมื่อวิเคราะหถึงสัดสวนมูลคา GPP ดาน
เกษตรกรรมตอมูลคา GPP ทั้งหมดของจังหวัด และสัดสวนมูลคา GPP ดานเกษตรกรรมตอมูลคา
GDP ดานเกษตรกรรมของประเทศ พบวา ดานเกษตรกรรมมีความสําคัญตอจังหวัดมากแตมี
ความสําคัญตอประเทศนอย นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงปริมาณผลผลิตสินคาเกษตรกรรมใน
จังหวัดนครพนม พบวาจังหวัดนครพนม มีสินคาเกษตรพืชไรที่สําคัญ คือ ขาวเหนียว โดยในป
2551 มีปริมาณผลผลิตอยูที่ 210,352 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.3 ของประเทศ และขาวเจา มี
ปริมาณผลผลิตอยูที่ 98,514 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.6 ของประเทศ และมีสินคาปศุสัตวที่
สําคัญ คือ ไกไข มีปริมาณผลผลิต 440,622 ตัว คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.2 ของประเทศ และ
ไกเนื้อ มีปริมาณผลผลิต 162,989 ตัว คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.1 ของประเทศ

11

การวิเคราะหดานเกษตรกรรม
มีความสําคัญตอจังหวัดมาก แตมีความสําคัญตอประเทศนอย
คาเฉลี่ย = 22.5%

% มูลคา GPP ดานเกษตรกรรมตอมูลคา GPP ดานเกษตรกรรม
ทั้งหมดของประเทศ ป 2551

5.5%

กลุมที่เกษตรกรรมมีความสําคัญ
ตอจังหวัดมากและมีความสําคัญ
ตอประเทศมาก

5.0%
4.5%
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%

คาเฉลี่ย = 1.3%

1.0%
0.5%

นครพนม

กลุมที่เกษตรกรรมมีความสําคัญ
ตอจังหวัดมากแตมีความสําคัญ
ตอประเทศนอย

0.0%
0%

ที่มา: ขอมูลจาก สศช.

5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
% มูลคา GPP ดานเกษตรกรรมตอมูลคา GPP ทั้งหมดของจังหวัด ป พ.ศ. 2551

50%

55%
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แผนภาพที่ 7 การวิเคราะหดานเกษตรกรรมของจังหวัดนครพนม

3.2.1.2 ดานอุตสาหกรรม
ดานอุตสาหกรรมของจังหวัดนครพนมนั้น เมื่อวิเคราะหถึงสัดสวนมูลคา GPP ดาน
อุตสาหกรรมตอมูลคา GPP ทั้งหมดของจังหวัด และสัดสวนมูลคา GPP ดานอุตสาหกรรมตอมูลคา
GDP ดานอุตสาหกรรมของประเทศ พบวา ดานอุตสาหกรรมมีความสําคัญตอจังหวัดนอยและ
มีความสําคัญตอประเทศนอย โดยเมื่อพิจารณาภาพรวมทางดานโครงสรางอุตสาหกรรมนั้น
พบวา จังหวัดนครพนม มีจํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมประเภทโลหะและอโลหะมากที่สุด
โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 85 ราย คิดเปนสัดสวนรอยละ 26 ของจํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม
ทั้งหมดในจังหวัด สวนในดานจํานวนแรงงานนั้น มีจํานวนแรงงานภาคอุตสาหกรรมประเภทอาหาร
และเครื่องดื่มมากที่สุด โดยมีจํานวนแรงงาน 973 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 22 ของจํานวนแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดในจังหวัด และมีจํานวนเงินลงทุนภาคอุตสาหกรรมประเภทอาหารและ
เครื่องดื่มมากที่สุดเชนเดียวกัน โดยมีจํานวนเงินลงทุน 656 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 30 ของ
จํานวนเงินลงทุนภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดในจังหวัด

12

การวิเคราะหดานอุตสาหกรรม
% มูลคา GPP ดานอุตสาหกรรมตอมูลคา GPP ดานอุตสาหกรรม
ทั้งหมดของประเทศ ป 2551

มีความสําคัญตอจังหวัดนอย และมีความสําคัญตอประเทศนอย
คาเฉลี่ย = 23.5%

18.0%
16.0%
กลุมที่อุตสาหกรรมมี
ความสําคัญตอจังหวัด
มาก และมีความสําคัญ
ตอประเทศมาก

14.0%
12.0%
10.0%
8.0%

กลุมที่อุตสาหกรรมมี
ความสําคัญตอจังหวัดนอย
และมีความสําคัญตอ
ประเทศนอย

6.0%
4.0%
2.0%

คาเฉลี่ย = 1.3%

นครพนม
0.0%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
% มูลคา GPP ดานอุตสาหกรรมตอมูลคา GPP ทั้งหมดของจังหวัด ป พ.ศ. 2551

90%

100%

ที่มา: ขอมูลจาก สศช.
36

แผนภาพที่ 8 การวิเคราะหดานอุตสาหกรรมของจังหวัดนครพนม

3.2.1.3 ดานการทองเที่ยว
ดานการทองเที่ยวของจังหวัดนครพนมนั้น เมื่อวิเคราะหถึงสัดสวนรายไดจากการทองเที่ยว
ของจังหวัดตอมูลคา GPP ทั้งหมดของจังหวัด และสัดสวนรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดตอ
รายไดจากการทองเที่ยวของประเทศ พบวา ดานการทองเที่ยวมีความสําคัญตอจังหวัดนอย
และมีความสําคัญตอประเทศนอย โดยจํานวนนักทองเที่ยวสวนใหญในจังหวัดนครพนม เปน
นักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.6 ของจํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมดในประเทศ
ในขณะที่มีนักทองเที่ยวชาวตางชาติ คิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 0.1 ของประเทศ โดยนักทองเที่ยว
ตางชาติที่เขามาทองเที่ยวสวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวลาว เวียดนาม และฝรั่งเศส
จังหวัดนครพนมมีการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
เปนสินคาการทองเที่ยวหลัก เชน วัดพระธาตุพนม ตลาดอินโดจีน วัดมหาธาตุ พระธาตุเรณู น้ําตก
ตาดขาม เปนตน

13

การวิเคราะหดานการทองเที่ยว
% รายไดจาการทองเที่ยวของจังหวัดตอรายไดจาการทองเที่ยวของประเทศ
ป พ.ศ. 2550

มีความสําคัญตอจังหวัดนอย และมีความสําคัญตอประเทศนอย
6.0%

คาเฉลี่ย = 17.8%

5.5%

กลุมที่การทองเทีย่ วมี
ความสําคัญตอจังหวัด
มาก และมีความสําคัญ
ตอประเทศมาก

5.0%
4.5%
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%

กลุมที่การทองเทีย่ วมี
ความสําคัญตอจังหวัด
นอยและมีความสําคัญตอ
ประเทศนอย

2.0%
1.5%

คาเฉลี่ย = 1.3%

1.0%
0.5%

นครพนม

0.0%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
% รายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดตอมูลคา GPP ของแตละจังหวัด ป พ.ศ. 2550

90%

100%

ที่มา: ขอมูลจาก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
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แผนภาพที่ 9 การวิเคราะหดานการทองเที่ยวของจังหวัดนครพนม

3.2.1.4 ดานการบริการการคาและการคาชายแดน
1) การบริการการคา เมื่อวิเคราะหถึงสัดสวนมูลคา GPP ดานบริการทางการคาตอ
มูลคา GPP ทั้งหมดของจังหวัด และสัดสวนมูลคา GPP ดานบริการทางการคาตอมูลคา GDP
ดานบริการทางการคาของประเทศ พบวา ดานบริการทางการคามีความสําคัญตอจังหวัด
มาก แตมีความสําคัญตอประเทศนอย

14

การวิเคราะหดานการบริการทางการคา
% มูลคา GPP ดานบริการทางการคาตอมูลคา GPP ดานบริการทางการคา
ทั้งหมดของประเทศ ป 2551

มีความสําคัญตอจังหวัดมาก แตมีความสําคัญตอประเทศนอย
คาเฉลี่ย = 16.4%

4.0%
3.5%
3.0%

กลุมที่บริการทางการคามี
ความสําคัญตอจังหวัดมาก
แตมีความสําคัญตอ
ประเทศนอย

กลุมที่บริการทางการคามี
ความสําคัญตอจังหวัดนอย
และมีความสําคัญตอ
ประเทศนอย

2.5%
2.0%
1.5%

คาเฉลี่ย = 1.3%

1.0%

นครพนม

0.5%
0.0%
0%

ที่มา: ขอมูลจาก สศช.

5%
10%
15%
20%
25%
% มูลคา GPP ดานบริการทางการคาตอมูลคา GPP ทั้งหมดของจังหวัด ป พ.ศ. 2551

30%
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แผนภาพที่ 10 การวิเคราะหดานบริการทางการคาของจังหวัดนครพนม

2) การค า ชายแดน เนื่ อ งด ว ยจั ง หวั ด นครพนมมี อ าณาเขตติ ด ต อ กั บ สาธารณรั ฐ
ประชาชนลาว ทําใหเปนจังหวัดชายแดนที่มีบทบาทในดานการคาชายแดนกับประเทศลาว
โดยมูลคาการคาชายแดนในระหวางป 2547-2551 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 41 ตอ
ป และสินคาสงออกชายแดนที่มีมูลคาสงออกมากที่สุด คือ สินคาประเภทเชื้อเพลิง โดยคิด
เปนสัดสวนรอยละ 32 ของมูลคาสินคาสงออกชายแดนทั้งหมด รองลงมาคือ วัสดุกอสราง คิด
เปนสัดสวนรอยละ 19 และเหล็ก คิดเปนสัดสวนรอยละ 15
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จังหวัดนครพนม มีการคาชายแดนกับประเทศลาว โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยูที่รอยละ
41 ตอป และสินคาสงออกชายแดนที่มีมูลคาสงออกมากที่สดุ คือ สินคาประเภทเชื้อเพลิง
โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 32
มูลคาและอัตราการเติบโตสินคาสงออกชายแดน ป 2547-2551
พันลานบาท
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เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ 5%
อื่นๆ 1.2%
อุตสาหกรรมการเกษตร 5%
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เหล็ก 15%

วัสดุกอสราง 19%

%YoY Growth

ที่มา: ขอมูลจาก สํานักงานพาณิชยจังหวัดนครพนม
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แผนภาพที่ 11 มูลคา อัตราการเติบโต และประเภทของสินคาสงออกชายแดนของจังหวัดนครพนม

3.2.2 ปจจัยทางดานสังคม
จากการวิเคราะหสถานการณทางดานสังคมจากดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) พบวา
สถานการณภาพรวมทางดานสังคมเปนจังหวัดที่มีสถานะดานสังคมอยูในระดับต่ํา โดยจัดอยูใน
อันดับที่ 16 จากทั้งหมด 19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีคาดัชนีความกาวหนาของคน
ในดานสุขภาพ การศึกษา ที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม และการคมนาคมและการสื่อสารอยูใน
เกณฑต่ํากวาคาเฉลี่ย ในขณะที่ดานชีวิตครอบครัวและชุมชนอยูในเกณฑดี โดยมีคาดัชนีสูงกวา
คาเฉลี่ย ทั้งนี้เมื่ อพิจารณาปจจัยทางดานสั งคม ซึ่งประกอบดวย ปจจัยทางดานสุขภาพ ปจจัย
ทางดานการศึกษา ปจจัยที่อยูและสภาพแวดลอม ปจจัยชีวิตครอบครัวและชุมชน และปจจัยการ
คมนาคมและการสื่อสาร สามารถสรุปไดดังนี้
1) ดานสุขภาพ: ประชากรที่เจ็บปวยอยูในระดับต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ แต
อยางไรก็ดี จํานวนผูปวยโรคจิตประสาทมีอัตราสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศและมี
บุคลากรทางการแพทยไมเพียงพอตอจํานวนผูปวย
2) ดานการศึกษา: จํานวนประชากรที่ไมมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาคาเฉลี่ย
ประเทศ
แตอยางไรก็ดี ประชากรสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวา
ประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา
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3) ดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม: ครัวเรือนสวนใหญมีบานและที่ดินเปนของ
ตนเองและมีระบบสุขาภิบาลที่ดี แตอยางไรก็ดีประชากรสวนใหญประสบปญหาภัย
แลงและน้ําทวม
4) ดานชีวิตครอบครัวและชุมชน: คดีประทุษรายและคดียาเสพติดอยูในระดับต่ํา
กวาคาเฉลี่ย แตอยางไรก็ดี สัดสวนของเด็กอายุ 15-17 ปที่ทํางานอยูในระดับสูง
กวาคาเฉลี่ย
5) ดานการคมนาคมและการสื่อสาร: สัดสวนของจํานวนหมูบานที่มีถนนสายหลัก
ใชการไดตลอดมีสัดสวนสูงกวาคาเฉลี่ย แตอยางไรก็ดี ความยาวถนนมีความยาว
ต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ
สถานการณดานสังคมโดยภาพรวมของจังหวัดนครพนม
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เปนจังหวัดที่มีสถานะดานสังคมในระดับต่ํา โดยจัดอยูในอันดับที่ 16 จากทั้งหมด 19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีคาดัชนีความกาวหนาของคนทั้งในดานสุขภาพ การศึกษา ที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม และการคมนาคมและการสื่อสาร
อยูในเกณฑต่ํากวาคาเฉลี่ย ในขณะที่ดานชีวิตครอบครัวและชุมชนอยูในเกณฑดี โดยมีคาดัชนีสูงกวาคาเฉลี่ย

ที่มา: อางอิงและประยุกตใชขอมูล HAI Human Achievement Index จาก UNDP
45

แผนภาพที่ 12 ภาพรวมสถานการณดานสังคมของจังหวัดนครพนม

3.2.3 ปจจัยทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สถานการณทางดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของจังหวัดนครพนม มี
องคประกอบที่สําคัญคือ ทีด่ ิน น้ํา และปาไม ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
3.2.3.1 ที่ดิน
จังหวัดนครพนมเปนลักษณะภูมิประเทศเปนเทือกเขาสูง ทําใหเปนแหลงกําเนิดของ
ดินที่สําคัญ อยางไรก็ดี เนื่องจากโครงสรางของดินสวนใหญเปนดินปนทรายและดินเค็ม ซึ่ง
ขาดความอุดมสมบูรณ ทําใหเปนอุปสรรคที่สําคัญในการเพาะปลูก นอกจากนี้การใชพื้นที่ดิน
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เพื่อทําการเกษตรยังเปนสาเหตุสําคัญทําใหดินถูกทําลาย สวนทรัพยากรแรธาตุมีไมมากนัก
โดยแรธาตุที่สําคัญของจังหวัดนครพนม คือ เกลือสินเธาว ซึ่งพบอยูในชั้นดิน
3.2.3.2 น้ํา
จังหวัดนครพนมมีแหลงน้ําขนาดใหญ คือ แมน้ําโขง อันเปนแหลงทรัพยากรน้ําเพื่อใช
ในการเกษตรที่สําคัญของจังหวัด และมีปริมาณน้ําฝนมากเปนอันดับที่ 2 ของประเทศ
อย า งไรก็ ดี สั ด ส ว นพื้ น ที่ ช ลประทานต อ พื้ น ที่ ท างการเกษตรอยู ใ นระดั บ ต่ํ า โดยมี พื้ น ที่
ชลประทานเพียงรอยละ 10 ตอพื้นที่การเกษตรทั้งหมดในจังหวัด และปริมาณน้ําที่สามารถกัก
เก็บไดมีเพียงรอยละ 3 ของปริมาณน้ําทั้งหมด อันสงผลใหประสบปญหาการขาดแคลนน้ําใน
การอุปโภคและบริโภค เนื่องจากการกักเก็บน้ําที่ไมมีประสิทธิภาพและขาดการบริหารจัดการ
น้ําที่ดีเพื่อใชในการเกษตร
3.2.3.3 ปาไม
จังหวัดนครพนมมีทรัพยากรปาไมที่อุดมสมบูรณ โดยมีพื้นที่ปาไมคิดเปนสัดสวนรอย
ละ 24 ของพื้นที่ทั้งหมดในจังหวัด นอกจากนี้ยังมีปาไมที่หลากหลาย ทําใหเกิดความสมดุล
ของระบบนิเวศน อยางไรก็ดี ทรัพยากรปาไมเริ่มมีปริมาณลดลง เนื่องจากมีการบุกรุกพื้นที่ปา
ไมเพื่อทําการเกษตรและที่อยูอาศัย และเกิดปญหาสภาพปาไมที่เสื่อมโทรมอันเนื่องมาจาก
การใชประโยชนโดยไมคํานึงถึงขีดความสามารถในการรักษาสภาพสมดุล
ภาพรวมสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดนครพนม
ประเด็นที่สําคัญ

ที่ดิน

 ดินสวนใหญลักษณะเปนดินปนทราย ขาดความอุดมสมบูรณ อันเปนอุปสรรคที่สําคัญในการ
เพาะปลูก
 ทรัพยากรแรธาตุมีไมมากนัก โดยมีแรธาตุที่สําคัญของจังหวัดนครพนม คือ เกลือสินเธาว
พบอยูในชัน้ ดิน

น้ํา

 สัดสวนพื้นที่ชลประทานตอพืน้ ที่ทางการเกษตรอยูในระดับต่ํา โดยมีพนื้ ที่ชลประทานคิดเปน
รอยละ 10 ตอพืน้ ที่การเกษตรทัง้ หมดในกลุมจังหวัด
 ปริมาณน้ําที่สามารถกักเก็บไดมีเพียงรอยละ 3 ของปริมาณน้ําทั้งหมด
 ปริมาณน้ําฝนของจังหวัดอยูในเกณฑดี โดยมีอยูใ นระดับสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ

ปาไม

 พื้นที่ปาไมมีปริมาณมาก โดยคิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 24 ของพื้นที่ทั้งหมด แตปจจุบันมี
ปริมาณลดลง เนื่องจากการมีการบุกรุกพืน้ ที่ปาไมเพื่อการทําไรเลื่อนลอย

ที่มา: กรมชลประทาน/กรมพัฒนาที่ดิน/กรมทรัพยากรน้ํา/กรมปาไม/กรมควบคุม
มลพิษ/สศช./ SMC Analysis

แผนภาพที่ 13 ภาพรวมสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดนครพนม
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ดังนั้น เมื่อวิเคราะหปจจัยทางดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด
นครพนม ทําใหสามารถสรุปจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT Analysis) เพื่อกําหนด
ทิศทางและเปาหมายการพัฒนาจังหวัด ไดดังนี้ คือ
จุดแข็ง (Strengths)
1) มีขอไดเปรียบทางดานภูมิศาสตร โดยติดตอกับภูมิภาคอินโดจีน ทําใหเปนจุดการคาชายแดนที่
สําคัญกับประเทศลาว
2) แมน้ําโขงเปนแหลงน้ําที่สําคัญในตอกิจกรรมทางการเกษตร และยังมีปริมาณน้ําฝนเปนปริมาณ
มากเปนอันดับ 2 ของประเทศ
3) มีทรัพยากรปาไมอุดมสมบูรณ และมีสภาพแวดลอมทีด่ ี ปลอดมลพิษ
4) ประชาชนมีวถิ ีชีวติ ที่เรียบงาย และมีวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดี
จุดออน (Weaknesses)
1) ประชาชนสวนใหญขาดความรูและเทคโนโลยีดานการผลิตสินคาเกษตร โดยสวนใหญเปนการ
แปรรูปขั้นพื้นฐาน
2) ขาดการพัฒนาเสนทางคมนาคมเชื่อมตอระหวางจังหวัด ทําใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนาดาน
การคาชายแดน
3) ขาดการพัฒนาดานระบบโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพ
4) ขาดการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย โดยประชากรสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับต่ํา
5) ปญหาแรงงานสมองไหล เนื่องจากคนที่จบการศึกษาสวนใหญ จะไมกลับเขามาทํางานในพื้นที่
จังหวัด
โอกาส (Opportunities)
1) นโยบายของรัฐบาลในการเปดเสรีทางการคา เปนการสงเสริมการคาขายกับประเทศในภูมิภาค
อินโดจีน
2) การเปดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เปนการสงเสริมในดานการคาชายแดน และดานการ
ทองเที่ยว
3) นโยบายภาครัฐในการสงเสริมการปลูกพืชอาหาร เพื่อการเปนครัวของโลก
อุปสรรค (Threats)
1) การแขงขันดานสินคาเกษตรจากประเทศเพื่อนบาน เชน สินคาเกษตรที่มีราคาถูกกวาจาก
ประเทศจีน
2) ขาดการสนับสนุนดานการพัฒนาการคาชายแดนและดานการทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบาน
จากหนวยงานภาครัฐ
3) นโยบายและกฎหมายของประเทศเพื่อนบาน ไมเอื้ออํานวยตอการคาการลงทุนระหวางประเทศ
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3.3 แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2553-2556
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของจังหวัดนครพนม ไดให
ผูเขารวมประชุมจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของรวมกันระดมความคิดเห็นในการ
ทบทวนแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด นครพนม ป พ.ศ. 2553-2556 เพื่ อ การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ที่ มี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและความตองการของประชาชนในพื้นที่
รวมทั้งเพื่อการนําไปสูการแปลงแผนพัฒนาจังหวัดสูแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554 ตอไป โดย
สรุปรายละเอียดไดดังนี้
3.3.1 แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม ป พ.ศ. 2553 – 2556 ที่มีอยูเดิม
แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556)
วิสัยทัศน: เมืองนาอยู คูสัมพันธอินโดจีน
ประเด็นยุทธศาสตร
1

2

บานเมืองนาอยู
12 กลยุทธ
1.สงเสริมใหประชาชนดํารงชีวิตบน
พื้นฐานหลักศาสนาและวัฒนธรรม
ทองถิ่น
2.สงเสริมใหประชาชนไดรับสวัสดิการ
สังคมอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางเปน
สุข
3.พัฒนาการใหบริการประชาชน
4.พัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
5.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด
6.รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
7.สรางความมั่นคงตามแนวชายแดน
8.อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและพลังงาน
9.การพัฒนาและรักษา ความสะอาดและ
ความสวยงาม ของหมูบาน/ชุมชน
10.สงเสริมใหประชาชนดํารงชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11.สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา มี
ศักยภาพและมีความมั่นคงในการทํางาน
12.สงเสริมและสนับสนุนการใช ICT เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและการ
บริการ

3

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย
4 กลยุทธ
1.สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดี
2.สงเสริมใหประชาชนเปน
คนดี คนเกง มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีการเรียนรูตลอดชีวิต
3.พัฒนาทักษะและสงเสริมใหประชาชนมี
งานทํา มีการประกอบอาชีพ มีรายได
เพียงพอตอการดํารงชีวิต
4.สถาบันการศึกษามีศักยภาพในการ
พัฒนาสถานศึกษา

4

การพัฒนาการคา
ชายแดน
3 กลยุทธ
1.สงเสริมและพัฒนาการคาชายแดน
2.สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการ
ดานโลจิสติกส
3.สงเสริมการลงทุน

การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตร
7 กลยุทธ
1.สงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเกษตร
และการผลิตสินคาเกษตรดีที่เหมาะสม
และปลอดภัย
2.พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริหาร
จัดการปจจัยการผลิตดานการเกษตร
3.สงเสริมการแปรรูปสินคาทางการเกษตร
ใหไดคุณภาพและมาตรฐาน
4.ปองกันและแกไขปญหาทางดาน
การเกษตร
5.พัฒนาผูประกอบการและการตลาด
สินคาเกษตร
6.สนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริฯ
7.สงเสริมความรวมมือดานการเกษตรกับ
ประเทศเพื่อนบาน

5

การพัฒนาแหลง
ทองเทีย่ ว
3 กลยุทธ
1.พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการ
ทองเที่ยว
2.สงเสริมฟนฟูองคความรูท างศาสนา
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
3.ประชาสัมพันธ และสรางตลาดเชิงรุก

แผนภาพที่ 14 แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553 – 2556 ที่มีอยูเดิม

แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553 – 2556 ที่มีอยูเดิมนั้น มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้

20

วิสัยทัศน
“เมืองนาอยู คูสัมพันธอินโดจีน”
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 บานเมืองนาอยู
ประกอบดวย 12 กลยุทธ ดังนี้
1. การสงเสริมใหประชาชนดํารงชีวิตบนพื้นฐานหลักศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
2. การสงเสริมใหประชาชนไดรับสวัสดิการสังคมอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางเปนสุข
3. การพัฒนาการใหบริการประชาชน
4. การพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. การปองกันและปราบปรามยาเสพติด
6. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
7. การสรางความมั่นคงตามแนวชายแดน
8. การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน
9. การพัฒนาและรักษาความสะอาดและความสวยงามของหมูบาน/ชุมชน
10. การสงเสริมใหประชาชนดํารงชีวิตตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11. การสงเสริมใหประชาชนมีงานทํา มีศักยภาพและมีความมั่นคงในการทํางาน
12. การสงเสริมและสนับสนุนการใช ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและการบริการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ประกอบดวย 4 กลยุทธ ดังนี้
1. การสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดี
2. การสงเสริมใหประชาชนเปนคนดี คนเกง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการเรียนรูตลอด
ชีวติ
3. การพัฒนาทักษะและสงเสริมใหประชาชนมีงานทํา มีการประกอบอาชีพ มีรายได
เพียงพอตอการดํารงชีวิต
4. สถาบันการศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาสถานศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการคาชายแดน
ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้
1. การสงเสริมและพัฒนาการคาชายแดน
2. การสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการดานโลจิสติกส
3. การสงเสริมการลงทุน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ประกอบดวย 7 กลยุทธ ดังนี้
1. การสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเกษตรและการผลิตสินคาเกษตรดีที่เหมาะสมและ
ปลอดภัย
2. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริหารจัดการปจจัยการผลิตดานการเกษตร
3. การสงเสริมการแปรรูปสินคาทางการเกษตรใหไดคุณภาพและมาตรฐาน
4. การปองกันและแกไขปญหาทางดานการเกษตร
5. การพัฒนาผูประกอบการและการตลาดสินคาเกษตร
6. การสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริฯ
7. การสงเสริมความรวมมือดานการเกษตรกับประเทศเพื่อนบาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้
1. การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยว
2. การสงเสริมฟนฟูองคความรูทางศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
3. การประชาสัมพันธ และสรางตลาดเชิงรุก
3.3.2 ผลการศึกษาทบทวนเพื่อปรับแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553-2556
ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดนั้น จําเปนตองมีประเด็นการพัฒนาที่สอดคลองกับศักยภาพ
โอกาส และความตองการของประชาชน และผานกระบวนการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาค
ส ว นในพื้ น ที่ นอกจากนี้ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด นั้ น ควรครอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและความมั่นคง ดังนั้น คณะทํางานที่ปรึกษาจึงไดทําการศึกษาถึง
ข อ มู ล พื้ น ฐานและวิ เ คราะห ศั ก ยภาพของจั ง หวั ด รวมถึ ง การระดมความคิ ด เห็ น จากการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทําใหสามารถกําหนดแผนพัฒนาจังหวัด
นครพนมที่ไดทําการทบทวนใหมดังนี้
วิสัยทัศน
“เมืองนาอยู คูสัมพันธอินโดจีน”
วิสัยทัศนเดิมของจังหวัดเปนวิสัยทัศนที่สะทอนใหเห็นถึงทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนอยูแลว
ดังนั้นจึงคงวิสัยทัศนเดิมไว อยางไรก็ดี คณะทํางานที่ปรึกษามีความเห็นวาสิ่งที่ควรทําการทบทวน
และปรับปรุง คือ ในสวนของประเด็นยุทธศาสตร โดยเปนการปรับในสวนของประเด็นยุทธศาสตรให
มี ก ารมุ ง เน น การพั ฒ นาจั ง หวั ด แบบองค ร วมที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ใ นด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรั พยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล อ มและความมั่น คง เพื่ อให ส อดคลองกรอบนโยบายในการจั ดทํ า
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แผนพัฒนากลุมจั งหวั ดและแผนพั ฒนาจั งหวัดตามที่ กําหนดไว โดยคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) และเพื่อใหสามารถแปลงแผนพัฒนา
จังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554 ไดอยางเปนรูปธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร
ทางคณะทํางานที่ปรึกษามีขอคิดเห็นในสวนของประเด็นยุทธศาสตรเดิมเพื่อการทบทวนและ
ปรับไปสูการกําหนดแผนพัฒนาจังหวัดใหม สรุปไดดังนี้
• ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 บานเมืองนาอยู เปนประเด็นยุทธศาสตรที่ใชขอความเปนนามธรรม
มีความหมายกวาง และไมสะทอนถึงแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน ดังนั้นจึงไมควรนํามาเปน
ประเด็นยุทธศาสตร
• ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนองคประกอบของทุกประเด็น
ยุทธศาสตร เนื่องจากเปนทรัพยากรมนุษยเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนา
ทุกดาน ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม
ดังนั้น ทางคณะทํางานที่ปรึกษาจึงไดทําการปรับประเด็นยุทธศาสตรในรางแผนพัฒนาจังหวัด
นครพนมใหม จากประเด็นยุทธศาสตรเดิมที่มีอยู 5 ประเด็นยุทธศาสตร โดยปรับเปน 6 ประเด็น
ยุทธศาสตรใหม ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทุกมิติ คือ ดานเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม อันประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
การพัฒนาดานการทองเที่ยว
การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การรักษาความมั่นคงชายแดน
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แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556)
วิสัยทัศน: เมืองนาอยู คูสัมพันธอินโดจีน
1

2

3

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย

บานเมืองนาอยู

4

การพัฒนาการคา
ชายแดน

5

การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตร

การพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว

ผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556)
วิสัยทัศน: เมืองนาอยู คูสัมพันธอินโดจีน
1

4

3

2
การพัฒนา
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม
การเกษตร

การพัฒนาดานการ
ทองเที่ยว

การพัฒนาการคา
ชายแดนและ
ความสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบาน

5
การพัฒนาดานสังคม
และ
คุณภาพชีวิต

6
การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

การรักษาความมัน่ คง
ชายแดน

แผนภาพที่ 15 ผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553 – 2556

แผนพัฒนาจังหวัดนครพนมที่ไดรับการทบทวนใหม มีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน
“เมืองนาอยู คูสัมพันธอินโดจีน”
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตรดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาปจจัยการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต
2. การพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่ม/สรางมูลคา และเพื่อใหสินคามีคุณภาพ
3. การสงเสริมศักยภาพดานการตลาดและการกระจายสินคา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการทองเทีย่ ว
ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวใหมีคณ
ุ ภาพ
2. การพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคบริการดานการทองเที่ยวอยางครบวงจร
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและสงเสริมการคาการลงทุน
2. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการคาการลงทุน
3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเครือขายเชื่อมโยงเสนทางการคมนาคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวติ
ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาสถานศึกษา และระบบการใหบริการทางการศึกษา
2. การพัฒนาสถานพยาบาล และระบบการใหบริการสาธารณสุข
3. การสงเสริมเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปญญาทองถิ่นของพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ประกอบดวย 1 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาทรัพยากรทางน้ํา และระบบนิเวศวิทยา (แมน้ําลําคลอง ทะเล/ชายฝง น้ําใตดิน)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ
1. การรักษาความปลอดภัยตามชายแดน
2. การพัฒนาการตรวจคนเขาเมืองและปองกันผูลักลอบเขาเมือง
3. การปองกันการลักลอบนําเขายาเสพติด
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แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556)
วิสัยทัศน: เมืองนาอยู คูสัมพันธอินโดจีน
ประเด็นยุทธศาสตร
1

3

2

การพัฒนาดานการ
ทองเที่ยว

การพัฒนาการคา
ชายแดนและ
ความสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบาน

พัฒนาปจจัยการผลิตและ
ประสิทธิภาพการผลิต

พัฒนาแหลงทองเที่ยวและ
กิจกรรมการทองเที่ยวใหมี
คุณภาพ

พัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่ม/
สรางมูลคา และใหมีคุณภาพ

สงเสริมศักยภาพดาน
การตลาดและการกระจาย
สินคา

การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตร

4

5

6

การพัฒนาดานสังคม
และ
คุณภาพชีวิต

การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

การรักษาความมัน่ คง
ชายแดน

พัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและ
สงเสริมการคาการลงทุน

พัฒนาสถานศึกษา และระบบ
การใหบริการทางการศึกษา

พัฒนาทรัพยากรทางน้ํา และ
ระบบนิเวศวิทยา
(แมน้ําลําคลอง ทะเล/ชายฝง
น้ําใตดิน)

การรักษาความปลอดภัยตาม
ชายแดน

พัฒนาการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ

พัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศดานการคา การ
ลงทุน

พัฒนาสถานพยาบาล และ
ระบบการใหบริการสาธารณสุข

การพัฒนาการตรวจคนเขา
เมืองและปองกันผูลักลอบเขา
เมือง

พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
ภาคบริการดานการทองเที่ยว
อยางครบวงจร

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
เครือขายเชื่อมโยงเสนทาง
การคมนาคม

สงเสริมเอกลักษณทาง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปญญาทองถิ่นของพื้นที่

การปองกันการลักลอบนําเขา
ยาเสพติด

กลยุทธ

2

แผนภาพที่ 16 แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553 – 2556
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4. การแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2554 ของจังหวัดนครพนม
4.1 แนวทางการแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการ
แนวทางการแปลงแผนพัฒนาไปสูแผนปฏิบัติราชการนั้น เริ่มตนจากการจัดทําแผนยุทธศาสตร
(Strategy Map) ซี่งประกอบดวยการวิเคราะหปจจัยทางยุทธศาสตร เพื่อใหไดซึ่งการประเมิน
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) หรือกรอบการวิเคราะห
SWOT Analysis อันจะนําไปสูการกําหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัดหรือวิสัยทัศน (Vision)
ตอจากนั้นจึงจะทําการวิเคราะหถึงประเด็นสําคัญที่จะตองมุงเนนเพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว
เพื่อใหไดมาซึ่งประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญในการพัฒนาจังหวัด (Strategic Issues) ทั้งนี้ เมื่อ
สามารถกําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญไดแลว จําเปนจะตองกําหนดเปาประสงค (Goals)
สําหรับแตละประเด็นยุทธศาสตร เพื่อใหทราบถึงเปาหมายการพัฒนาในแตละประเด็น ตอจากนั้น
จึ ง จะกํ า หนดกลยุ ท ธ (Strategies) ที่ สํ า คั ญ ในแต ล ะประเด็ น ยุ ท ธศาสตร เ พื่ อ ให ส ามารถบรรลุ
เปาประสงคดังกลาว ดังแสดงในแผนภาพที่ 17
การจัดทําแผนยุทธศาสตร (Strategy Map)
กระบวนการ

ผลลัพธ

การวิเคราะหปจจัยทางยุทธศาสตร

จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม (SWOT)

การกําหนดทิศทางของจังหวัด

วิสัยทัศน (Vision)

การวิเคราะหถงึ ประเด็นสําคัญที่จะตองมุงเนน
เพื่อที่จะบรรลุวสิ ัยทัศน

ประเด็นยุทธศาสตร
(Strategic Issues)

การกําหนดเปาประสงคสําหรับ
แตละประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค (Goals)

การกําหนดกลยุทธหรือ
สิ่งที่จะทําเพื่อใหบรรลุเปาประสงค

กลยุทธ (Strategies)

แผนภาพที่ 17 การจัดทําแผนยุทธศาสตร (Strategy Map)
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เมื่อกําหนดแผนยุทธศาสตร (Strategy Map) ของจังหวัดไดแลว จึงจะเขามาสูกระบวนการ
แปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวย การกําหนดกลยุทธ (Strategies) ที่สําคัญใน
แตละประเด็นยุทธศาสตร ตอจากนั้นจึงนําเสนอโครงการและสิ่งที่จะดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับ
กลยุทธดังกลาว รวมทั้งระบุหนวยงานที่รับผิดชอบในโครงการนั้นๆ และสุดทายคือ การจัดทําคําขอ
งบประมาณในโครงการตางๆ ที่นําเสนอ ดังแสดงในแผนภาพที่ 18
กระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
กระบวนการ

ผลลัพธ

การกําหนดกลยุทธ

กลยุทธ (Strategies)

โครงการและสิ่งที่จะดําเนินการ
เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธ

โครงการ (Project)

การระบุหนวยงานที่รับผิดชอบ

หนวยงานที่รับผิดชอบของแตละโครงการ

งบประมาณที่จะตองใชสําหรับแตละโครงการ

งบประมาณที่จะเสนอขอ

แผนภาพที่ 18 กระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ

ทั้ ง นี้ จากกระบวนการแปลงแผนยุ ท ธศาสตร ไ ปสู ก ารปฏิ บั ติ ดั ง กล า ว ทํ า ให ค ณะที่ ป รึ ก ษา
สามารถจัดทําตัวอยางการแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําป 2554 โดยมี
แผนงานโครงการที่สําคัญ (Flagship Project) ที่มีความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรและ
กลยุทธของจังหวัด และคํานึงถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ เพื่อเปนตัวอยางในการแปลง
แผนพัฒนาจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําป 2554 ของจังหวัดนครพนม ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษา
ขอยกตั ว อยา งการแปลงแผนพั ฒ นาจัง หวั ด ไปสูแ ผนปฏิ บั ติ ร าชการในประเด็ น ยุท ธศาสตรก าร
พั ฒ นาการค า ชายแดนและความสั ม พั น ธ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า น เนื่ อ งจากเป น หนึ่ ง ในประเด็ น
ยุทธศาสตรที่สําคัญที่สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และ
สอดคลองกับศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม (สวนในระดับโครงการ ขอยกตัวอยาง
รายละเอียดโครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ดัง
จะนําเสนอในลําดับตอไป)
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ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร และ
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดนครพนม มีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน: เมืองนาอยู คูสัมพันธอินโดจีน
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร:
1. เพื่อเพิ่มมูลคาการคาชายแดนของกลุมจังหวัด
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบการดานการคาชายแดน
กลยุทธ:
ในการกําหนดกลยุทธที่สําคัญในแตละประเด็นยุทธศาสตรนั้น จะใชแนวทางการพัฒนาของ
หวงโซมูลคา (Value Chain) ซึ่งเปนรูปแบบการพัฒนาตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา เชน การพัฒนา
ดานการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน ประกอบดวย การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดนและสงเสริมการคาการลงทุน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการคา การลงทุนเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบาน การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการคาการลงทุน การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานเครือขายเชื่อมโยงเสนทางการคมนาคม การพัฒนาและดํารงความสัมพันธ
ทางการทูตและความรวมมืออันดีกับประเทศเพื่อนบาน การออก/ปรับกฎหมาย กฎระเบียบที่เอื้อตอ
การสงเสริมการคาการลงทุน และการคาชายแดน เปนตน อยางไรก็ดี ในการกําหนดกลยุทธเพื่อการ
พัฒนาในแตละดานนั้น จําเปนตองจัดลําดับความสําคัญกลยุทธตามความเรงดวน (Urgency)
ผลกระทบ (Potential Impact) ความเปนไปได (Actionable) ความพรอมของประชาชน
(Readiness) และการเชื่อมโยง (Integration) ดังนั้น ในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม
สามารถกํ า หนดกลยุ ท ธ ที่ สํ า คั ญ ในประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ด า นการพั ฒ นาการค า ชายแดนและ
ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานไดดังนี้
1. การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและสงเสริมการคาการลงทุน
2. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการคา การลงทุน
3. การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานดานเครือขายเชื่อมโยงเสนทางการคมนาคม
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ประเด็นยุทธศาสตรดานการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
วิสัยทัศนของจังหวัด: เมืองนาอยู คูสัมพันธอินโดจีน
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
1.
2.

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร:
เพื่อเพิ่มมูลคาการคาชายแดนของกลุมจังหวัด
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบการดานการคาชายแดน

กลยุทธ: กลยุทธของกลุมจังหวัดโดยยึดตามแนวทางการพัฒนาหวงโซมูลคา โดยกลยุทธที่เนนสี (Highlight) คือ กลยุทธของ
จังหวัดในรางแผนพัฒนา พ.ศ. 2553-2556 ที่ไดรับการทบทวนใหม
1

2

พัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดนและ
สงเสริมการคาการ
ลงทุน

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดาน
การคา การลงทุน
เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบาน

4

3

พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดาน
เครือขาย
เชื่อมโยงเสนทาง
การคมนาคม

พัฒนาระบบ
ฐานขอมูล
สารสนเทศดาน
การคา การลงทุน

5
พัฒนาและดํารง
ความสัมพันธ
ทางการทูต และ
ความรวมมือ
อันดีกับประเทศ
เพื่อนบาน

6
ออก/ปรับกฎหมาย
กฎระเบียบที่เอื้อ
ตอการสงเสริม
การคา การลงทุน
และการคา
ชายแดน

5

แผนภาพที่ 19 ประเด็นยุทธศาสตรดานการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน

ทั้งนี้ ในการแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูการปฏิบัติ จะตองระบุถึงโครงการตางๆ ที่จําเปนตอง
ดําเนินการในจังหวัดในแตละปงบประมาณเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและทิศทางการพัฒนาของ
จังหวัด ไมวาโครงการนั้นจะดําเนินการโดยกลุมจังหวัด จังหวัด กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือภาคเอกชน
นอกจากนี้ การแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูการปฏิบัติ จําเปนจะตองเปนไปอยางบูรณาการ
โดยโครงการที่ สํ าคั ญ ของจัง หวั ด จะตอ งมีค วามสอดคลอ งกับ แผนพัฒ นาจั งหวั ด และมีก ารกํ า หนด
ขอบเขตความรับผิดชอบของแตละโครงการ ซึ่งโครงการตางๆนั้นสามารถแบงความรับผิดชอบออกเปน
ระดับกระทรวง/กรม (Function-Based Projects) ระดับกลุมจังหวัด (Cluster-Based Projects) และ
ระดับจังหวัด(Provincial Projects) ตามแตละกลยุทธในแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งคณะทํางานที่ปรึกษาได
นําเสนอตัวอยางโครงการที่สําคัญในแตละกลยุทธ และจําแนกตามขอบเขตความรับผิดชอบของแตละ
หนวยงานไวเบื้องตน ดังแสดงในแผนภาพที่ 20
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ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
1

2
พัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและสงเสริม
การคาการลงทุน

ระดับกระทรวง
(Function-Based
Projects)

• โครงการพัฒนาระบบธุรกรรม
การเงิน
• โครงการจัดตั้งพื้นที่ปลอดภาษี

3
พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดาน
การคา การลงทุน

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
เครือขายเชื่อมโยงเสนทางการ
คมนาคม

• โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดานการคาชายแดน

• โครงการกอสรางและปรับปรุง
ถนน/สะพานที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบาน

(Duty Free Zone)
• โครงการแตงตั้งผูแทน/องคกร
ทางการคา

ระดับกลุม จังหวัด
(Cluster-Based
Projects)

• โครงการจัดตั้งศูนยบริการขอมูล
ทางการตลาดดานการคาชายแดน
• โครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของกลุมจังหวัด

• โครงการพัฒนาการเชื่อมโยง
ฐานขอมูลดานการคาชายแดน
ของกลุมจังหวัด

• โครงการศึกษาความเปนไปไดใน
การขยายทางรถไฟจากจังหวัด
อุดรธานีผานสกลนครและ
นครพนมไปถึงมุกดาหาร

ระดับจังหวัด
(Provincial
Projects)

• โครงการสงเสริมการพัฒนาการคา
กับประเทศเพื่อนบาน
• โครงการประชาสัมพันธดานการคา
ชายแดนของจังหวัด

• โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลและ
บริการดานการคาการลงทุน

• โครงการพัฒนาเสนทางการ
คมนาคมเพื่อเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบาน
• โครงการพัฒนาระบบการขนสง
เพื่อรองรับสะพานมิตรภาพแหง
ที่ 3

8

แผนภาพที่ 20 ตัวอยางการเชื่อมโยงโครงการในประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการคาชายแดน
และความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
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4.2 สรุปโครงการที่สําคัญ (Flagship) เบื้องตนภายใตประเด็นยุทธศาสตร
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในจังหวัดนครพนม ทําใหสามารถสรุป
โครงการที่สําคัญ (Flagship)
เบื้องตนภายใตประเด็นยุทธศาสตรดานการค าชายแดนและ
ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
เปาประสงค
(ภายใตประเด็น
ยุทธศาสตร)

กลยุทธและแนวทาง

แผนงาน / โครงการ

1.1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดนและสงเสริม
การคาการลงทุน

1.1.1 โครงการสงเสริมการ
พัฒนาการคากับประเทศ
เพื่อนบาน
1.1.2 โครงการประชาสัมพันธ
การคาชายแดนของจังหวัด

1. เพื่อเพิ่มมูลคา
การคาชายแดนของ
1.2.1 โครงการจัดตั้งศูนยขอมูล
1.2 การพัฒนาระบบ
กลุมจังหวัด
และบริการดานการคาการ
ฐานขอมูลสารสนเทศ
2. เพื่อพัฒนา
ลงทุน
ดานการคา การลงทุน
ศักยภาพ
ผูประกอบการดาน
การคาชายแดน
1.3 การพัฒนาโครงสราง 1.3.1 โครงการพัฒนาเสนทางการ
คมนาคมเพื่อเชื่อมโยงกับ
พื้นฐานดานเครือขาย
ประเทศเพื่อนบาน
เชื่อมโยงเสนทางการ
1.3.2 โครงการพัฒนาระบบการ
คมนาคม
ขนสง เพื่อรองรับสะพาน
มิตรภาพแหงที่ 3
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หนวยงานรับผิดชอบ
•
•
•

•
•

•

สํานักงานพาณิชยจังหวัด
นครพนม
สํานักงานพัฒนาธุรกิจ
การคาจังหวัดนครพนม
สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดนครพนม
สํานักงานพาณิชยจังหวัด
นครพนม
สํานักงานพัฒนาธุรกิจ
การคาจังหวัดนครพนม
สํานักงานพาณิชยจังหวัด
นครพนม

4.3 ตัวอยางโครงการนํารอง
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
กลยุทธ: การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและสงเสริมการคาการลงทุน
โครงการ: โครงการสงเสริมการพัฒนาการคากับประเทศเพื่อนบาน
ชื่อโครงการ

โครงการสงเสริมการพัฒนาการคากับประเทศเพื่อนบาน
ที่มา: ในป 2550 รัฐบาลไดอนุมัติงบประมาณในการกอสรางสะพานแมน้ําโขงแหงที่ 3 (จังหวัดนครพนมแขวงคํามวน) และเปนที่คาดหมายวาสะพานแหงนี้เมื่อเปดใชงานจะสามารถเปนเสนทางเศรษฐกิจที่สําคัญ
ที่เชื่อมตอเมืองสําคัญในภาคกลางของประเทศเวียดนาม ทําใหโอกาสในการเปดตลาดในภูมิภาคนี้เพิ่ม
มากขึ้น นอกจากนี้ตามบันทึกการประชุมแผนความรวมมือระหวางกระทรวงพาณิชยแหงราชอาณาจักร
ไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการคาแหง สปป.ลาว นั้น ทั้งสองฝายมีความยินดีที่จะใหความรวมมือ
และผลักดันใหมีปริมาณการคาเพิ่มเปน 2 เทา และเพิ่มการสงออกของ สปป.ลาวไปยังประเทศไทยเปน 3
เทา ภายในป 2553 และเพิ่มมูลคาการลงทุนใน สปป.ลาวตามเปาหมายที่กําหนด
ความสําคัญของ
สภาพปญหา/ความตองการ: ภาวะการคากับประเทศเพื่อนบานในปจจุบัน ผูประกอบการตองเผชิญกับ
โครงการ/หลักการ
การแขงขันจากประเทศตางๆดวยกลยุทธใหมๆที่มากขึ้น ผูประกอบการในทองถิ่นจึงมิอาจยืนอยูไดดวยวิธี
และเหตุผล
การคาแบบเดิมๆ หากจึงตองปรับตัวใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถแสวงหาโอกาส เพิ่ม
ชองทางการคาการลงทุน โดยการใชประโยชนจากขอตกลงและกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ ศึกษา
กฎระเบียบการคาการลงทุน และการสรางความสัมพันธอันดีกับผูประกอบการและผูบริหารระดับสูงของ
ประเทศเพื่อนบาน
ความเรงดวน: กระตุนและสงเสริมผูประกอบการ บุคลากรภาครัฐ และเตรียมความพรอมเพื่อการใช
ประโยชนจากสะพานมิตรภาพแหงที่ 3 จังหวัดนครพนม - แขวงคํามวน ที่จะดําเนินการกอสรางระหวางป
พ.ศ. 2552 - 2554
1. เพื่อสงเสริมใหมีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจการคาการลงทุนในระดับจังหวัดและแขวง
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ สรางโอกาส และเพิ่มชองทางการคาการลงทุนในประเทศเพื่อนบานแก
วัตถุประสงคของ ผูประกอบการ
โครงการ
3. เพื่อสงเสริมความรวมมือและสรางความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชน ของจังหวัด
นครพนมกับประเทศเพื่อนบาน
ผลผลิตและ
ผลลัพธของ
โครงการ

1. ผูประกอบการมีศักยภาพในการแขงขัน มีลูทางการคาการลงทุนเพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มมูลคาการคา
ชายแดน
2. บุคลากรภาครัฐมีความรูความสามารถในการสงเสริมดานการคาการลงทุน
3. มีความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน

รอยละของมูลคาการคาที่เพิ่มขึ้นตอป
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของ
โครงการ
ความเชื่อมโยงกับ โครงการนี้มีความเชื่อมโยงและสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับ
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ยุทธศาสตรและ ประเทศเพื่อนบานของจังหวัด รวมทั้งมีความเชื่อมโยงและสัมพันธกับยุทธศาสตรการการคาชายแดนของ
ความพรอมของ ระดับกระทรวง และกลุมจังหวัด ดังนั้น โครงการนี้มีความพรอมที่จะผลักดันใหเกิดผลเปนรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติ
โครงการ
สํานักงานพาณิชยจังหวัดนครพนม
ผูรับผิดชอบ
ทรัพยากรที่ตอง บุคลากรที่มีความรูและประสบการณในการอบรมเพื่อสงเสริมผูประกอบการใหสามารถแขงขันได รวมทั้ง
องคกรภาครัฐที่สงเสริมและอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการอยางมีประสิทธิภาพ
ใช
1,000,000 บาท
งบประมาณ
ผูที่เกี่ยวของกับ
โครงการนี้
(Stakeholders)
หรือผูที่ไดรับ
ผลกระทบจาก
โครงการนี้
โครงการที่
เกี่ยวของ

ความเสี่ยง

ระยะเวลา และ
กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

กลุมเปาหมาย: ผูประกอบการคาการลงทุนในจังหวัด / จังหวัดใกลเคียงและประเทศเพื่อนบาน บุคลากร
ภาครัฐ
ผูมีสวนไดสวนเสีย: หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ดานศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง

โครงการนี้มีความเกี่ยวของและเชื่อมโยงกับโครงการอื่นๆ ของจังหวัด ไดแก โครงการประชาสัมพันธ
การคาชายแดนของจังหวัด
1. การสงเสริมผูประกอบการใหสามารถแขงขันได ตองไดรับการสงเสริมอยางตอเนื่องและจริงจัง
ภายใตความตองการของผูประกอบการอยางแทจริง
2. องคกรภาครัฐที่มีหนาที่ในการสงเสริมและอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการตองมี
ประสิทธิภาพ
3. กฎระเบียบทางการคาของแตละประเทศที่ยังเปนอุปสรรค
ระยะเวลาของโครงการเริ่มตนเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 สิ้นสุดเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 โดยมีกิจกรรมที่
สําคัญดังนี้
1. จัดสัมมนาการพัฒนาความรวมมือระหวางไทย - สปป.ลาว - เวียดนาม ดานการคาการลงทุน การ
ทองเที่ยว และโลจิสติกส บนเสนทางหมายเลข 8 และ 12 และการจับคูทางธุรกิจ (Business
Matching)
2. จัดทําคูมือการคาการลงทุนจังหวัดนครพนม (ภาคภาษาไทย / อังกฤษ)
3. ติดตามและประเมินผล
ระยะเวลาโครงการ
1. จัดสัมมนาการพัฒนาความ
รวมมือระหวางไทย - ลาว - เวียดนาม
2. จัดทําคูม อื การคาการลงทุน
จังหวัดนครพนม (ไทย/อังกฤษ)
3. ติดตามและประเมินผล
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2554

2555

2556

ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
กลยุทธ: การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการคา การลงทุน
โครงการ: โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลและบริการดานการคาการลงทุน
ชื่อโครงการ

โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลและบริการดานการคาการลงทุน
ที่มา: จังหวัดนครพนม เปนจังหวัดชายแดนที่มีการคาขายกับประเทศเพื่อนบาน รายไดสวนใหญจึง
มาจากการคาชายแดน ภาคราชการและเอกชนจําเปนตองใชขอมูลการคาการลงทุนของจังหวัดและ
ประเทศเพื่อนบาน ขั้นตอนการสงออก - นําเขา จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูประกอบการ นักลงทุน
ไดใชบริการอยางสะดวกรวดเร็ว ดังนั้น การจัดตั้งศูนยขอมูลการบริการดานการคา การลงทุน จะเปน
ประโยชนตอภาคราชการและธุรกิจ อีกทั้งเพื่อรองรับการสรางสะพานแหงที่ 3 จังหวัดนครพนม ในป
2552
ความสําคัญของ
สภาพปญหา/ความตองการ: การสงออก - นําเขาเปนเรื่องสําคัญอยางมากสําหรับผูประกอบการาย
โครงการ/หลักการ
ใหม ขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของยังกระจัดกระจาย ความรูความเขาใจของภาครัฐที่จะใหบริการ
และเหตุผล
ขอมูลแกผูประกอบการแบบครบวงจรยังไมชัดเจน และเพื่อเปนการเอื้ออํานวยความสะดวกใหกับ
ผูประกอบการรายใหมและเกา ไดมีขอมูลประกอบการตัดสินใจ และมีความพึงพอใจตอการบริการของ
ภาครัฐ ที่ไดรับบริการอยางรวดเร็ว ถูกตอง ทันสมัย ครบถวน
ความเรงดวน: เพื่อรองรับการสรางสะพานแหงที่ 3 จังหวัดนครพนม ผูประกอบการรายใหม
จําเปนตองศึกษาเตรียมความพรอมขอมูลการคาการลงทุน ซึ่งสะพานแหงที่ 3 คาดวาผูประกอบการ
จังหวัดอื่นๆ จะหันมาใชสะพานดังกลาวมากขึ้น จะสงผลใหมูลคาการคาชายแดนเพิ่มขึ้น
1. เพื่อใหผูประกอบการไดรับบริการอยางสะดวกรวดเร็ว
วัตถุประสงคของ 2. เพื่อใหผูประกอบการเกิดความพึงพอใจตอการรับบริการ
3. เพื่อเปนการผลักดันใหผูประกอบการรายใหมไดมีความเขาใจดานการคา การลงทุนอยางชัดเจน
โครงการ
และไดรับบริการอยางครบวงจร
1. ผูประกอบการ นักลงทุน ไดรับขอมูลดานการคาการลงทุนที่ทันสมัย ครบถวน ถูกตองเพื่อนําไปใช
ในการวางแผนการขยายตลาดการคาการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลผลิตและผลลัพธ
2. ทําใหผูประกอบการ นักลงทุน ผูสงออกไดรับการบริการอยางสะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจใน
ของโครงการ
การรับบริการ
3. ทําใหมูลคาการคาชายแดนของจังหวัดเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 10
ตัวชี้วัดความสําเร็จ รอยละของมูลคาการคาที่เพิ่มขึ้นตอป
ของโครงการ
ความเชื่อมโยงกับ โครงการนี้มีความเชื่อมโยงและสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับ
ยุทธศาสตรและ ประเทศเพื่อนบานของจังหวัด รวมทั้งมีความเชื่อมโยงและสัมพันธกับยุทธศาสตรการการคาชายแดน
ความพรอมของ ของระดับกระทรวง และกลุมจังหวัด ดังนั้น โครงการนี้มีความพรอมที่จะผลักดันใหเกิดผลเปนรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ
โครงการ
สํานักงานพาณิชยจังหวัดนครพนม
ผูรับผิดชอบ
ทรัพยากรที่ตองใช บุคลากรที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญ เครื่องมือดําเนินการ และเทคนิคในการบริหารจัดการ
งบประมาณ

100,000 บาท
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กลุมเปาหมาย: ภาครัฐ และเอกชนในจังหวัด 40 คน
ผูที่เกี่ยวของกับ
ผูมีสวนไดสวนเสีย: หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ดานศุลกากร ดานตรวจคนเขา
โครงการนี้
(Stakeholders) หรือ เมือง ดานตรวจพืช ผูประกอบการในจังหวัด เปนตน
ผูที่ไดรับผลกระทบ
จากโครงการนี้
ไมมี
โครงการที่เกี่ยวของ
ความเสี่ยง

ไมมี
ระยะเวลาของโครงการเริ่มตนเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 สิ้นสุดเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 โดยมี
กิจกรรมที่สําคัญดังนี้
1. การอบรมภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
2. การจัดตั้งศูนยบริการแบบครบวงจร
3. เผยแพรประชาสัมพันธศูนยบริการ

ระยะเวลา และ
กิจกรรมที่สําคัญของ ระยะเวลาโครงการ
1. การอบรมภาครัฐและเอกชนที่
โครงการ

ต.ค.-54 พ.ย.-54 ธ.ค.-54 ม.ค.-55 ก.พ.-55 มี.ค.-55 เม.ย.-55 พ.ค.-55 มิ.ย.-55 ก.ค.-55 ส.ค.-55 ก.ย.-55

เกียวของ
่

2. การจัดตังศู
้ นยบริการแบบครบ
วงจร
3. เผยแพรประชาสัมพันธ
ศูนยบริการ
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5. ผลการวิเคราะหแผนพัฒนาจังหวัดของที่ปรึกษากับแผนพัฒนาจังหวัดที่นําเสนอตอ ก.บ.ก.
จากการพิจารณาทบทวนและวิเคราะหแผนพัฒนาจังหวัดนครพนมที่ทางจังหวัดไดมีการปรับใหมและ
นําเสนอตอ ก.บ.ก. เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผานมา โดยที่ปรึกษาไดพิจารณาถึงองคประกอบตางๆ ทั้ง
ในมิติดานความสอดคลองเชื่อมโยงและมิติดานคุณภาพของแผนพัฒนาจังหวัด สามารถสรุปขอคิดเห็น
และขอสังเกตไดดังนี้
1) ความสอดคลองระหวางแผนพัฒนาจังหวัดกับแผนในระดับอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
แผนพัฒนาจังหวัดนครพนมมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนา
ระดับประเทศ ซึ่งไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบัน รวมทั้งสอดคลองกับ
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ซึ่งมีจังหวัดนครพนมเปนหนึ่งในสาม
จังหวัดภายใตกลุมจังหวัดดังกลาว ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติครอบคลุมการพัฒนาในทุกดาน ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ในขณะที่เนื่องจากแผนพัฒนาจังหวัดครอบคลุมการพัฒนาในทุกมิติดังกลาว ดังนั้น จึง
สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัดเชนกัน และยังสอดคลองกับหลักเกณฑการพิจารณาแผนจังหวัด
ของ ก.บ.ก. ซึ่งระบุไววาแผนพัฒนาจังหวัดควรครอบคลุมการพัฒนาในทุกมิติ
2) ความชัดเจนและความเปนเหตุเปนผลของแผนพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน
วิ สั ย ทั ศ น ที่ ป รากฏอยู ใ นแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด นครพนมที่ มี อ ยู ใ นป จ จุ บั น คื อ “เมื อ งน า อยู คู
สัมพันธอินโดจีน” เปนวิสัยทัศนที่มีความเหมาะสม เนื่องจากสอดคลองกับศักยภาพของจังหวัด
นครพนมและความตอ งการของประชาชนในพื้ นที่ ดังนั้ น ที่ ปรึก ษาเห็นด ว ยที่ ท างจั ง หวัดยั งคง
วิสัยทัศนเดิมไว แตอยางไรก็ดี ที่ปรึกษามีความคิดเห็นวา แมวาประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด
นครพนม ซึ่งประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตรดังนําเสนอดานลางนี้ จะครอบคลุมทุกมิติ ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑการพิจารณาแผน
ของ ก.บ.ก.ซึ่ ง ได ร ะบุ ไ ว ว า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ควรครอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและความมั่นคง แตอยางไรก็ดี ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา
ของจังหวัดนครพนมยังไมสอดคลองกับขอเสนอแนะของที่ปรึกษา เนื่องจากประเด็นยุทธศาสตรยัง
ไมสามารถสะทอนถึงวิสัยทัศนการพัฒนาของจังหวัดนครพนมใหเปนเมืองนาอยู คูสัมพันธอินโดจีน
ไดอยางชัดเจน ซึ่งอาจสงผลกระทบเชิงลบตอการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ทางจังหวัดนครพนมไดปรับและนําเสนอตอ ก.บ.ก. มีดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการคาชายแดน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 บานเมืองนาอยู
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ในขณะที่ทางที่ปรึกษาไดเสนอแนะประเด็นยุทธศาสตรที่ไดปรับใหม โดยจากประเด็นยุทธศาสตร
เดิมที่มีอยู 5 ประเด็นยุทธศาสตร ปรับเปน 6 ประเด็นยุทธศาสตรเพื่อใหแนวทางการพัฒนามีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อันจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว และยังคงครอบคลุมการพัฒนาทุกมิติคือ
ดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานความมั่นคง ตามหลักเกณฑการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดของ ก.บ.ก. อันประกอบดวย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ทั้งนี้ ทางที่ปรึกษามีขอคิดเห็นในสวนของการปรับประเด็นยุทธศาสตรเดิมเนื่องดวยเหตุผล
ดังตอไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 บานเมืองนาอยู (ของทางจังหวัด) เปนประเด็นยุทธศาสตรที่ใชขอความ
เปนนามธรรม มีความหมายกวาง และไมสะทอนถึงแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน ดังนั้นจึงไมควร
นํามาเปนประเด็นยุทธศาสตร ที่ปรึกษามีความคิดเห็นวา ควรแบงเปนประเด็นยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต และประเด็นยุทธศาสตรการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ซึ่งจะมีกลยุทธที่แตกตางกัน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (ของทางจังหวัด) เปนองคประกอบของ
ทุกประเด็นยุทธศาสตร เนื่องจากทรัพยากรมนุษยเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาทุก
ดาน ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม จึงควรเปนระดับกลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การรักษาความมั่นคงชายแดน (ของที่ปรึ กษา) เปนประเด็น
ยุทธศาสตรที่เสนอแนะเพิ่มเติม เนื่องจากจะมีการเปดสะพานมิตรภาพ 3 ที่จังหวัดนครพนมใน
อนาคต ดังนั้น จึงควรมีการเตรียมการเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางดานการคาชายแดน โดยมี
ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคงชายแดน เพื่อปองกันมิใหความเจริญเติบโตทางการคาชายแดนมา
เปนภัยคุกคามตอความเปนเมืองนาอยูของจังหวัดนครพนมดังที่กําหนดไวเปนวิสัยทัศนดังกลาว
3) ความสอดคลองระหวางเปาประสงค ตัวชี้วัดและกลยุทธในแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดนครพนมที่ไดนําเสนอตอ ก.บ.ก.นั้นมีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและตัวชี้วัด
ที่ชัดเจนและสอดคลองกันในแตละประเด็นยุทธศาสตร รวมทั้งตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นนั้นสามารถวัดได
อยางเปนรูปธรรม นอกจากนั้น กลยุทธยังมีความสอดคลองและตอบสนองกับเปาประสงคและตัวชี้วัด
ของแผนพัฒนาฯ รวมถึงมีความเปนไปไดในการแปลงไปสูการปฏิบัติที่จะชวยใหบรรลุผลตามตัวชี้วัด
นั้นไดอยางสัมฤทธิ์ผล ตลอดจนมีการกําหนดกลยุทธและแผนงานโครงการที่เชื่อมโยงกันในลักษณะ
Value Chain (หวงโซคุณคา) ในแตละประเด็นยุทธศาสตร และระหวางหนวยงานใน 3 ระดับไดแก
ระดับหนวยงานสวนกลาง/กระทรวง กลุมจังหวัด และจังหวัด ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอแนะของที่
ปรึกษา
4) คุณภาพของโครงการที่นําเสนอในแผนพัฒนาจังหวัด
ในภาพรวม โครงการที่นําเสนอในแผนพัฒนาจังหวัดนครพนมนั้นมีความสอดคลองกับประเด็น
ยุ ท ธศาสตร และเป า ประสงค เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร ใ นระดั บ หนึ่ ง เนื่ อ งจากประเด็ น ยุ ท ธศาสตร แ ละ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรมีความหมายกวาง สามารถครอบคลุมไดทุกเรื่อง อยางไรก็ดี ในสวน
รายละเอียดโครงการ ที่ปรึกษาสามารถตั้งขอสังเกตบางประการไดดังนี้
4.1) มีโครงการจํานวนมากที่ควรเปนบทบาทระดับหนวยงานสวนกลาง/กระทรวง หรือระดับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาทิเชน ภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการ
เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มีโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ระบบชลประทานจํานวน
180 โครงการ หรือภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 บานเมืองนาอยู มีโครงการกอสราง
ถนน ระบบน้ําประปา และไฟฟามากกวา 500 โครงการ ซึ่งบางโครงการในจํานวนนั้น
มิใชบทบาทของจังหวัด
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4.2) โครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรนัน้ สวนใหญเปนโครงการที่เนนการพัฒนาไปที่ตนน้ํา และขาดการเชือ่ มโยง
อยางบูรณาการระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบ ไมวาจะเปนระดับหนวยงานสวนกลาง/
กระทรวง กลุม จังหวัด และจังหวัด โดยจําแนกเปนรายสินคาทางการเกษตรอยาง
ชัดเจน เชน สินคาขาว พืชไร ปศุสัตว ประมง และเชื่อมโยงในลักษณะ Value Chain
(หวงโซคุณคา) ตั้งแตตนน้าํ ถึงปลายน้ําของสินคาเกษตรนั้นๆ
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6. ปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการ
ในการดําเนินงานโครงการระยะที่ 2 นี้ สามารถสรุปประเด็นปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะไดดังนี้
ขอเสนอแนะ-hvขอเสนอแนะ
ประเด็นปญหา/อุปสรรค
1. หนวยงานในสวนกลางที่ปฏิบัติงานอยูในพื้นที่ 1. หน ว ยงานในระดั บ ต า งๆ ควรพั ฒ นาการ
จังหวัดไมทราบถึงโครงการในระดับกระทรวง
ประสานงานและเชื่ อ มโยงระหว า งกั น
อั น เนื่ อ งมาจากขาดการประสานงานและ
โดยเฉพาะในเรื่องแผนปฏิบัติราชการ ซึ่ง
เชื่ อ มโยงระหว า งหน ว ยงานในระดั บ ต า งๆ
ประกอบด ว ยโครงการต า งๆ เพื่ อ การ
อยางบูรณาการ
ทํางานรวมกันอยางบูรณาการ อันจะสงผล
ใ ห ก า ร พั ฒ น า มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผลอยางแทจริง และทําใหเกิดการ
ใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ไมทับ
ซอน และถูกตองเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
2. หน ว ยงานในส ว นกลางมี ค วามล า ช า ในการ 2. หนวยงานในสวนกลางควรมีการวางแผน
ลวงหนาและเตรียมการใหพรอมมากกวานี้
จั ด ส ง หนั ง สื อ ราชการถึ ง จั ง หวั ด เพื่ อ แจ ง ให
เพื่อใหเวลาที่เพียงพอสําหรับจังหวัดในการ
ทราบถึ ง การดํ า เนิ น งานโครงการนี้ ทํ า ให
เตรียมการ และไมใหทับซอนกับภารกิจของ
กําหนดการในการลงพื้นที่ของคณะทํางานที่
ปรึ ก ษาค อ นข า งเป น ไปอย า งเร ง ด ว นและ
จังหวัดที่มีอยูเดิม
กระชั้นชิด สงผลใหจังหวัดตองเรงดําเนินการ
ประสานงานในจั ง หวั ด ในขณะเดี ย วกั น ก็ มี
ภารกิ จ เป น จํ า นวนมาก จึ ง ทํ า ให ไ ม มี เ วลา
เพียงพอในการเตรียมขอมูลมากเทาที่ควรเพื่อ
ใชสนับสนุนในการระดมความคิดเห็นในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
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