การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแมฮองสอน 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565)

และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดแมฮองสอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
วั นที่ 24 – 25 ตุ ลาคม 2562 จั ดอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การทบทวนแผนพั ฒนาจั งหวั ด
แม ฮ องสอน 5 ป (พ.ศ.2561 - 2565) และการจั ดทําแผนปฏิบั ติ ราชการประจําป ของจังหวั ด
แม ฮ องสอน ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห องประชุ มสวนหมอกคํ ารีสอร ท อํ าเภอเมื อง
แมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน โดยไดเกียรติจากผูอํานวยการสํานักพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
ภาคเหนือ ผูอํานวยการกองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 10 คลังจังหวัดแมฮองสอน และคณะอาจารย
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมเปนวิทยากรใหความรู
ในการวางแผนยุทธศาสตรเชิงพื้นที่ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศไทย และ
หลักเกณฑวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทําแผนปฏิ บัติราชการประจําปของจังหวั ด
การเขียนโครงการ การจัดทําคําของบประมาณ และการบริหารงบประมาณโครงการ การกําหนด
คาใชจายในการดําเนินโครงการ แนวทางการจัดซื้อจัดจาง ขอสังเกตที่ควรใหความระมัดระวังในการ
ดําเนินโครงการ ตลอดจนการกําหนด Value Chain เพื่อการพัฒนาจังหวัดแมฮองสอน
2. การประชุมรับฟงความคิดเห็นตอรางแผนพัฒนาจังหวัดแมฮองสอน 5 ป (พ.ศ.2561 - 2565)
ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 และแผนปฏิบตั ิราชการประจําปของจังหวัดแมฮองสอน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ ๑๗ ธันวาคม 2562
จั ง หวั ด แม ฮ อ งสอนได ดํ า เนิ น การทบทวนแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด แม ฮ อ งสอน 5 ป
(พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 และจัดทําแผนปฏิ บัติราชการประจําปของจังหวั ด
แมฮองสอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยผานการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.จ.) จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอนไดแตงตั้ง
จํานวน ๕ คณะ โดยแบงตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประกอบดวย
๑. การยกระดับและพัฒนาการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและยั่งยืน
๒. พัฒนาศักยภาพการคา การลงทุน และการคาชายแดน
๓. ยกระดับคุณภาพชีวิต แกไขปญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
๔. การจัดการ อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสงเสริมใหคน
อยูรวมกับปาอยางยั่งยืน
๕. การพัฒนาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน
โดยจังหวัดแมฮองสอนไดจัดประชุมเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (อ.ก.บ.จ.) จังหวัดแมฮองสอนทุกคณะ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่สําคัญ อาทิ

การรวบรวมปญหาความตองการของประชาชนแตละอําเภอจากแผนพัฒนาอํา เภอ 5 ป (พ.ศ.
2561 - 2562) ฉบับ ทบทวนป 2562 และแผนความตอ งการระดับ อํ า เภอประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2564 แผนพัฒ นาทอ งถิ ่น (พ.ศ.2561 – 2565) สํ า หรั บ โครงการ
เกินศักยภาพขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น การทบทวนประเด็ นการพัฒนา เปาหมาย ตั วชี้วั ด
และแนวทางการพั ฒนา และยกร างแผนพั ฒนาจังหวั ดแม ฮ องสอน 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565)
ฉบับทบทวน พ.ศ.2564, ทบทวนประเด็นการพัฒนา เปาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา
ของแตละประเด็นการพัฒนาจังหวัดแมฮองสอน, กลั่นกรองแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัดแมฮองสอน ทั้งนี้ เพื่อใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น
ตอรางแผนพัฒนาจังหวัดแมฮองสอน 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดแมฮองสอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเปน
การดําเนินการตามมาตรา 19 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ.2551 ที่กําหนดใหจัง หวัดจัดประชุม หารือรวมกันทุกภาคสวน เพื่อรับฟง
ความคิดเห็น เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด และเมื่อไดผลการรับฟงความคิดเห็นแลวใหจังหวัดนําผลการ
ประชุมและขอคิดเห็นของที่ประชุมเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดใหสมบูรณตอไป
3. การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดแมฮองสอน (ก.บ.จ.มส.)
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดแมฮองสอนไดดําเนินการกิจกรรมที่แสดงถึงการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมี ไดมีสวนรวม
ในการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน ไดแก การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จั งหวั ดแม ฮองสอน (ก.บ.จ.มส.) เพื่ อทํ าหน าที่เป นกลไกในการบริ หารงานจั งหวั ดแบบบู รณาการ การจั ดทํ า
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. วางแนวทางปฏิบัติและอํานวยการใหการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดเปนไปตามหลักการ
นโยบาย และระบบตามที่ ก.น.จ. กําหนด
2. จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดเสนอตอที่ประชุมตามมาตรา 19 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 เพื่อรับฟงความคิดเห็น
3. สงเสริม ประสานความรวมมือการพัฒนาระหวางภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจเอกชน
เพื่ อสรา งบรรยากาศใหเ อื้ ออํา นวยต อการลงทุน และชักชวนภาคธุร กิจเอกชนมาลงทุน ในจังหวัดและใหมี
การพัฒนาใหเปนไปตามแผนพัฒนาจังหวัดอยางยั่งยืน
4. จัดทําบันทึกความเขาใจกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ใหความรวมมือและสนับสนุน
การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
5. วิเคราะห บูรณาการ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและคําของบประมาณ
จังหวัดกอนนําเสนอตอ ก.น.จ.
6. กํากับ ใหคําแนะนํ า ติดตามและประเมิ นผลการปฏิ บัติตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบั ติ
ราชการประจําปของจังหวัด และรายงาน ก.น.จ.
7. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ตามที่มอบหมาย

8. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ ก.น.จ. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
และสําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดแมฮองสอน ไดจัดใหมีการประชุมแลว จํานวน 5 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแมฮองสอน
ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกรที่ 27 มีนาคม 2563 ณ หองประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแมฮองสอน
ครั้งที่ 3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ หองประชุมขุนลุมประพาส ชัน้ 4 ศาลากลางจังหวัดแมฮอ งสอน
ครั้งที่ 4 เมื่อวันศุกรที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ หองประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแมฮองสอน
ครั้งที่ 5 เมื่อวันจันทรที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ หองประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแมฮองสอน

