














ระมวลคํากลาวของ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย (นายโภคิน  พลกุล)  

เกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

กลุมงานวิจัยและพัฒนา1

กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน

ผูวาฯ CEO ตองมีภาวะผูนําสูง ที่พูดเรื่องนี้เพราะในอดีต สังคมไทยคอนขาง
ขาดภาวะผูนํา ตองรอนโยบาย รอนายสั่ง บางทีนายไมสั่งก็ทําอะไรไมถูก ไมรูจะเอาอยางไร   

วันนี้เราเพียงแตตองยึดกรอบนโยบายและยุทธศาสตร โดยภายในกรอบนโยบาย
เหลาน้ี รายละเอียดตาง ๆ ทานตัดสินใจไดเลย สามารถสรางสรรคใหเปนไปตามนโยบายไดอยาง
เต็มกําลัง เพียงแตทานตองใชปญญา อยาใชอารมณ ความรูสึก และตองมีความรอบรู ถาทานมี
ความรอบรูและใชปญญา ทานจะมองปญหาไดชัดเจนขึ้น ตัดสินใจไดดี       

นอกจากนั้น ทานตองยึดกฎหมายและเหตุผลดวย เพราะงานของเราสวนใหญ
เกี่ยวของกับการใชอํานาจ ซึ่งถาทานทําไปโดยไมยึดกฎหมายแลวทานมีปญหาแนนอน เพราะ
เดี๋ยวนี้ระบบของเราดี คือมีการตรวจสอบ คนที่ตรวจสอบก็มิใชเฉพาะภาคราชการดวยกัน  ยังมี
องคกรอิสระและภาคประชาชนดวย   

เพราะฉะนั้น การตัดสินใจในการทํางาน  เราตองละเอียด รอบคอบ สุจริต และ
ตองอธิบายได ถาทานมั่นใจวาเปนอยางนี้แลว เดินหนาไปไดเลย แลวผมจะยืนอยูกับทาน ไมตอง
หวงวาใครจะมาแกลง มารังแก ผมก็ไมยอม อยูไดก็ได อยูไมไดก็ไมได เราตองยืนตรงนี้กัน 2

ในการทํางานขอใหกลาตัดสินใจ มีเหตุผล อธิบายได เปนไปตามขอเท็จจริง 
ตามกฎหมาย และเมื่อตัดสินใจทําแลว ตองมีความรับผิดชอบ การที่ไมกลาตัดสินใจ ทําใหประชาชน
เกิดความสงสัย และทําใหงานลาชาโดยไมจําเปน สําหรับผูวาราชการจังหวัด ความเปน CEO 

                                                  
1  สถาบันดํารงราชานุภาพ  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2 สถาบันดํารงราชานุภาพ  กระทรวงมหาดไทย การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ  แกผูบริหารระดับสูงของ 

กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 12  มีนาคม 2547 โรงแรมรามาการเดน กทม.
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คือ ตองกลารับผิดชอบ กลาตัดสินใจ ซึ่งกอนตัดสินใจในเรื่องใด ควรจะตองมีความรูและมีการศึกษา
ในเรื่องนั้นๆ อยางถองแท 3 

การปฏิรูประบบราชการเปนสวนสําคัญของการพัฒนาประเทศใหมีความเขมแข็ง  
โดยจะตองลดขนาดของระบบราชการใหเล็กลง  และตองกระจายอํานาจจากรัฐบาลสวนกลาง
ไปสูประชาชน รวมทั้งการใชการบริหารงานภาครัฐแนวใหมที่มีเจาภาพรับผิดชอบและมีการ
บริหารงานอยางมีสวนรวมของประชาชนที่ตองบูรณาการทุกภาคสวนเขาดวยกัน  โดยมี
นายกรัฐมนตรีเปน CEO ของการบริหารราชการสวนกลาง ผูวาราชการจังหวัด และนายอําเภอ
เปน CEO ของการบริหารราชการสวนภูมิภาค และผูบริหารทองถิ่นเปน CEO ของการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น  เพื่อสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ

ผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ จึงมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  ไปสูยุทธศาสตรกลุมจังหวัด และยุทธศาสตรจังหวัดให
ไดผลสําเร็จ คือประชาชน

การทํางานของนายอําเภอในระบบ CEO ใหไดรับความสําเร็จจึงตองปรับ
วิธีการคิด วิธีการทํางานและทัศนคติ  ตลอดจนตองเรียนรูตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  
และเทคโนโลยีสมัยใหมอยูเสมอ คือ การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  สามารถนํามาประยุกตใช
งานจริง และตรงกับปญหาความตองการอยางแทจริง เพื่อสรางชุมชน ทองถิ่น ใหมีความ
เขมแข็งเปนรากฐานสูการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน  และประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดี 4

การจัดทําโครงการ

โครงการตางๆที่ไดรับการอนุมัติ  ไมเนนโครงการที่ผูกพันงบประมาณระยะยาว  
จะเนนใหดําเนินการใหเสร็จภายในปงบประมาณเปนหลัก  ยกเวนโครงการระยาวที่จําเปนจริงๆ  
และในการจัดทําโครงการ หากโครงการใดที่ทําแลวไปไมรอด ขอใหหยุด ไมตองทําจนจบ  ผูวา
ราชการจังหวัด CEO ตองดูทั้งระบบ มีการทบทวนอยูตลอดเวลา เพราะในขั้นตอนการดําเนินงาน
จริงอาจมีปจจัยภายนอกเขามากระทบ ทําใหไมเปนไปตามที่คิด จะตองปรับแก ถาเราบริหาร
ดวยมิตินี้  ตอไปนี้คนในของกระทรวงมหาดไทยตองเปนผูบริหารสมัยใหม บริหารแบบมืออาชีพ 
ที่รอบรูและมีการวางแผน 5

การประสานกับประเทศเพื่อนบานและทูต CEO 

                                                  
3 สํานักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย  การประชุมกระทรวงมหาดไทย  ครั้งที่ 6/2547  เมื่อวันที่7 กรกฎาคม 2547
4 สํานักงานรัฐมนตรี  กระทรวงมหาดไทย พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณนายอําเภอของประชาชน ประจําป 2547 เมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม  2547
5 สํานักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย  การประชุมกระทรวงมหาดไทย  ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่  16  เมษายน .2547
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กระทรวงมหาดไทยจะประสานดําเนินงานกับประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว 
กัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม เพื่อใหเกิดความรวมมือตางๆ ใหมากขึ้น โดยจะจัดใหมีการประชุม
หารือระดับเจาหนาที่  และระดับรัฐมนตรีทั้งแบบพหุภาคี และทวิภาคี  ขอใหเตรียมความพรอม 
ไมเฉพาะผูวาราชการจังหวัดเทานั้น แตรวมถึงกรมตางๆ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยดวย  อาจจะ
เปนการใหความชวยเหลือทางดานเทคนิค 6

การตรวจราชการ

การตรวจราชการในระบบการบริหารราชการถือเปนเรื่องสําคัญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในยุคปจจุบันที่บริหารราชการโดยยึดยุทธศาสตรเปนหลัก  ตั้งแตระดับประเทศ  ระดับ
กลุมจังหวัด และระดับจังหวัด งานการตรวจราชการจึงมีความสําคัญไมนอยไปกวางานบริหาร
ตามภารกิจของกระทรวง  ควรมีการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 7  

กระทรวงมหาดไทย ไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับยุทธศาสตรและการบริหาร
จังหวัด  ซึ่งจะมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547 มีอํานาจหนาที่โดยสรุปคือ ใหความเห็นและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการพัฒนา  การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด กลุมจังหวัดและภาค ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  เพื่อเสนอรองนายก
รัฐมนตรีที่กํากับ ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคนั้น ๆ  กํากับและประสานการดําเนินงาน
ที่เชื่อมโยงยุทธศาสตรระหวางจังหวัด  กลุมจังหวัดและภาค  สงเสริม  สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของจังหวัด  กลุมจังหวัดและภาค ใหเปนไปตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรที่กําหนดไว เปน
ตน 8

                                                  
6 สํานักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย  การประชุมกระทรวงมหาดไทย  ครั้งที่  3/2547 เมื่อวันที่ 16 เมษายน  2547
7 สํานักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย  การประชุมกระทรวงมหาดไทย  ครั้งที่  7/2547 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2547
8 สํานักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย  การประชุมกระทรวงมหาดไทย  ครั้งที่ 8/2547  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2547



วามเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดวามเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการแบบบูรณาการ

สมพร  ใชบางยาง1

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ คืออะไร

“การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ”  หมายความวา  การบริหารราชการ
ของจังหวัด เพื่อใหจังหวัดสามารถบริหารงาน แกไขปญหา และพัฒนาพื้นที่ในเขตจังหวัดได
อยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของประชาชนใหไดรับประโยชนสูงสุด โดยมี
การบูรณาการยุทธศาสตร  แผนงาน  โครงการ สรรพกําลัง และทรัพยากรในจังหวัด และการ
ทํางานประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในสังคมอยางมีทิศทาง และเปาหมายหลักรวมกัน 
รวมทั้งมีผูรับผิดชอบตอผลของงานในการบริหารการพัฒนา การปองกัน และการแกไขปญหา
เขตพื้นที่จังหวัดอยางชัดเจน

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ มีวัตถุประสงคอยางไร

มีวัตถุประสงค  ดังนี้
1. เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดจากการบริหารจัดการของรัฐตาม

ความในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
ที่กําหนดใหการบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน  การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น 
การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน

                                  
1 ผูวาราชการจังหวัดสงขลา
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2. เพื่อใหมีผูรับผิดชอบตอผลของงานในการบริหารการพัฒนา และการ
ปองกันและการแกไขปญหาในเขตพื้นที่จังหวัดอยางชัดเจน

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ มีหลักการสําคัญอยางไร

มีหลักการสําคัญ  ดังนี้
1. มีการบริหารจัดการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนา

ภาค ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
2. กําหนดใหภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชนในจังหวัดเขามามี

สวนรวมในการพัฒนาอยางยั่งยืน สรางศักยภาพในการแขงขันและแกไขปญหารวมกัน เพื่อลด
ความซ้ําซอน ความลาชา และความสิ้นเปลือง

3. สวนราชการในราชการสวนกลางและในพื้นที่จังหวัด ใหการสนับสนุน
การจัดองคกร บุคลากร งบประมาณ ขอมูลสารสนเทศ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ
อยางเพียงพอ เพื่อการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสูระดับผูปฏิบัติ

4. สนับสนุนนโยบายการกระจายอํานาจสูทองถิ่นดวยการทําใหเกิดการ
ยอมรับตอเปาหมายการทํางานรวมกันจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น มากกวามุงเนนการ
กํากับดูแลแตเพียงอยางเดียว เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน และมีความโปรงใสมากขึ้น

5. สงเสริมการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสูผูปฏิบัติ และมีศูนยรวมขอมูล
สารสนเทศเปนฐานขอมูลในการบริหารและติดตามประเมินผล

6. รัฐจะกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จของการทํางานไวในระดับชาติ 
โดยใหคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สามารถกําหนดรายละเอียดการปฏิบัติ
และตัวชี้วัดในระดับจังหวัดไดเอง

ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ มีหนาที่อะไร

มีหนาที่สําคัญ  ดังนี้
1. เปนผูชี้นํากลยุทธ โดยทําหนาที่นํายุทธศาสตรของชาติไปกําหนดเปน

ระเบียบวาระของพื้นที่ รวมทั้งนําปญหาและความตองการของพื้นที่มากําหนดเปนแนวทางริเริ่ม
แกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่

2. เปนหัวหนาทีมประสานการทํางานของทุกภาคสวนในสังคมใหเปนไปตาม
ยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้น โดยสนับสนุนใหมีการสรางสภาพแวดลอมการทํางานเปนทีมเสริมสราง
การใหกําลังใจและกระตุนเพื่อไปสูเปาหมาย และสนับสนุนการแกไขปญหา รวมทั้งใหการ
สนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนเพื่อใชในการปฏิบัติงาน
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3. สรางระบบสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความเขมแข็งในการ
ทําหนาที่ใหบริการพื้นฐานแกประชาชนและพัฒนาทองถิ่น

4. เสริมสรางใหมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ในการทํางาน และมีการกํากับดูแลที่เหมาะสม

5. พัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่จําเปนใหแกผูปฏิบัติงาน
และกระทําตนเปนตัวอยางแกผูปฏิบัติงาน

ปจจัยที่จะสนับสนุนความสําเร็จของผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (Critical 
Success  Factors : CSF)

ปจจัยที่สําคัญ  มีดังนี้
1. มีการกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการทํางานใหชัดเจน โดยระดม

ความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของทุกภาคสวน (Partnership) ในจังหวัดเพื่อมากําหนดเปาหมายและ
ยุทธศาสตรการทํางานรวมกัน ซึ่งเปาหมายและยุทธศาสตรของจังหวัดดังกลาวจะตองมาจาก
เจตนารมณรวมกันของคนทั้งจังหวัด

2. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการโดยกําหนดเปาหมายและงบประมาณหนวยงาน     
รับผิดชอบ และระยะเวลาปฏิบัติใหชัดเจน รวมทั้งจะตองมีการจัดตั้งหองปฏิบัติการ (Operation 
Room) เพื่อควบคุมกํากับการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนและระยะเวลาแลวเสร็จของงานใน    
แตละเรื่อง

3. มีการจัดตั้งทีมงานในระดับจังหวัดและอําเภอที่เขมแข็ง โดยระดมเจาหนาที่
จากทุกฝายมาชวยปฏิบัติงาน เพื่อดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว

4. เปนผูมีมนุษยสัมพันธและเปนนักประสานงานที่ดีกับทุกหนวยงาน และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการสนับสนุนใหเปาหมายและยุทธศาสตรของจังหวัดบรรลุผล
ภายในเวลาที่กําหนด

5. มีระบบการติดตามผลการทํางานของหนวยงานอยางตอเนื่อง และจัดตั้ง
ทีมงานที่ปรึกษา (Clinic) ที่ประกอบดวย ขาราชการและนักธุรกิจเอกชนเพื่อแกไขปญหาของ
หนวยงาน รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานอยางเปนระบบ โดยมีตัวชี้วัดที่
เปนมาตรฐาน และไดรับการยอมรับจากทุกฝาย

6. เปนนักประชาสัมพันธที่ดีในการสรางความเขาใจใหแกขาราชการใน
จังหวัด ใหมีความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายและยุทธศาสตรของจังหวัด เพื่อใหขาราชการได
ตระหนัก และรวมปฏิบัติใหบรรลุผลตามเปาหมาย และยุทธศาสตรที่กําหนดไว รวมทั้งชี้แจง
ทําความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานของจังหวัด เพื่อใหไดรับการยอมรับและ
ความรวมมือที่ดี



13

การเตรียมความพรอมขององคกรในจงัหวัด

องคกรในจังหวัดที่สําคัญ ประกอบดวย หนวยงานราชการทั้งราชการบริหาร
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น หนวยงานรัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน องคกรธุรกิจ
เอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และองคกรประชาชน ซึ่งแตละองคกรมีความสัมพันธกับผูวา
ราชการจังหวัดแตกตางกันไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่
แกไขเพิ่มเติม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งหลักการและกระบวนการ
บริหารการพัฒนาจังหวัด โดยสรุปพอสังเขป ดังนี้

หนวยงานราชการ
ในที่นี้หมายถึง ราชการบริหารสวนกลางที่ตั้งอยูในเขตจังหวัดที่ขึ้นกับการ

บังคับบัญชากับหนวยงานตนสังกัดในสวนกลาง และราชการบริหารสวนภูมิภาคภายใตการ
บังคับบัญชาของผูวาราชการจังหวัดโดยตรง

ราชการบริหารสวนกลาง  โดย
1. ประสานงานและชี้แจงทําความเขาใจ เพื่อสรางการยอมรับและสนับสนุน

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยู 
เพื่อเติมเต็มใหการบริหารงานจังหวัดมีความคลองตัว  และมีประสิทธิภาพมากที่สุด  รวมทั้ง
การเขามีสวนรวมในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และการจัดทําแผนปฏิบัติการใน
สวนที่เกี่ยวของ

2. กํากับดูแลการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
โดยเฉพาะในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนขาราชการทหาร ขาราชการฝาย     
ตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงาน    
ตรวจเงินแผนดิน และขาราชการครู)

ราชการบริหารสวนภูมิภาค  โดย
1. ชี้แจงทําความเขาใจ เพื่อสรางการยอมรับ และดําเนินการสวนที่เกี่ยวของ

ในทุกขั้นตอน
2. กํากับ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผล ใหการดําเนินงานเปนไปตาม

เปาหมายและบรรลุผลที่วางไว
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หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และองคกรมหาชน  โดย

1. ประสานงานและชี้แจงทําความเขาใจ เพื่อสรางการยอมรับ และสนับสนุน
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยู 
เพื่อเติมเต็มใหการบริหารงานจังหวัดมีความคลองตัว   และมีประสิทธิภาพมากที่สุด  รวมทั้ง
การเขามีสวนรวมในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และการจัดทําแผนปฏิบัติการใน
สวนที่เกี่ยวของ

2. กํากับการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานองคกรมหาชน 
ในการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการในสวนที่เกี่ยวของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
ยึดหลักการแบงหนาที่ ความรับผิดชอบที่ประสานเกื้อกูลกันระหวางจังหวัดกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
จังหวัด ทําหนาที่
1. ประสานการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แผนงานและโครงการ 

นําไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
2. ควบคุม ดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นใหเปนไปตามระเบียบ

กฎหมาย และประโยชนสูงสุดตอประชาชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําหนาที่
1. รวมในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
2. จัดทําแผนงานและโครงการพัฒนาที่เกี่ยวของ รวมทั้งการนําไปสูการ

ปฏิบัติในพื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย และการติดตามประเมินผล

องคกรธุรกิจเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และองคกรประชาชน โดย
1. ประชาสัมพันธทําความเขาใจเพื่อสรางการยอมรับ สนับสนุนและเขามามี

สวนรวมในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการพัฒนาจังหวัด ใน
ลักษณะ “รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมแกไขปญหา”

2. ควบคุม ดูแลใหมีการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของแตละองคกรเปนไป
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ โดยไมสรางความเดือดรอนแกประชาชน และความไมสงบสุข
หรือความไมเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม

3. สงเสริมและสนับสนุนตามความเหมาะสมใหองคกรตาง ๆ พัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



15

การเตรียมความพรอมดานบุคลากร

ผูวาราชการจังหวัดในการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ  มีอํานาจ 
(Authority) มีหนาที่ (Duty) บทบาท (Role) พันธกิจ (Mission) และมีความรับผิดชอบ (Responsibility) 
ตอความสําเร็จและความลมเหลวของการบริหารงานในจังหวัด ดังนั้น ผูวาราชการจังหวัดตอง
เปน “เจาภาพ” ในการปฏิบัติงานทุกเรื่องในจังหวัด และเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายในการปฏิบัติงาน
ตามยุทธศาสตรของจังหวัดและยุทธศาสตรของรัฐบาล  ผูวาราชการจังหวัดจึงตองมี
ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยใชการบริหารบุคคลเปนเครื่องมือ หรือเปน
องคประกอบ (Element) ที่สําคัญ เพื่อใหบรรลุภารกิจ อยางไรก็ตาม แมวาอํานาจในการบริหารงาน
บุคคลจะเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญในการนํามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน แตก็มีโทษเชนกัน 
หากการใชอํานาจการบริหารงานบุคคลเปนไปในทางที่ไมถูกตอง โดยใชระบบอุปถัมภในการ
บริหารงานบุคคล ดังนั้น เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดสามารถใชอํานาจในการบริหารงานบุคคลให
เกิดประโยชนสูงสุดตอการปฏิบัติงาน จึงควรเตรียมความพรอมของบุคลากรที่สําคัญ ดังนี้

ดานทัศนคติและพฤติกรรม (Attitude and behavior)
ควรปรับทัศนคติและพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรของจังหวัด  ดังนี้
1. เริ่มจากผูวาราชการจังหวัด เปนตัวอยางที่ดีในการศึกษาทําความเขาใจ 

แนวคิด และวิธีการบริหารจัดการตามระบบการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ และปรับทัศนคติ
ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

2. สงเสริมและสนับสนุนใหผูบริหารสวนราชการและหนวยงานทั้งในระดับ
จังหวัด อําเภอ ตําบล และทองถิ่น ดําเนินการเชนเดียวกัน และควรสงเสริมใหอําเภอ ตําบล และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใชการบริหารงานแบบบูรณาการทํานองเดียวกับจังหวัด เพื่อใหการ
ดําเนินงานสอดคลองและเชื่อมโยงกัน

3. สรางความเขาใจแกขาราชการ เจาหนาที่ พนักงานของรัฐและบุคลากร
สวนทองถิ่น เพื่อสรางการยอมรับและมีสวนรวมในการบริหารงานจังหวัด และการใหบริการที่ดี
แกประชาชน โดยวิธีการประชุมชี้แจง สัมมนา ฝกอบรม และการประชาสัมพันธทางสื่อในทุกรูปแบบ

4. จัดใหมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งปรับเปลี่ยนคานิยม ทัศนคติ 
และวิธีการทํางานของขาราชการ โดยยึดผลประโยชนของประชาชนเปนหลัก และกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ดานความรูความสามารถ (Knowledge and Skill)
1. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร ไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติม เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งโดยการเขารับการฝกอบรมของทางราชการ และการศึกษา
ดวยตนเอง
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2. สนับสนุนใหศูนยพัฒนาขาราชการจังหวัด ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง

3. ยึดหลักความรูความสามารถเปนสําคัญมากกวาเงื่อนไขอื่นในการ
พิจารณาใหความดีความชอบ หรือการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตาง ๆ

ดานระบบการบริหารงานบุคคล (Personnel Administration)
1. จัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลเปนการเฉพาะดาน 

ซึ่งในที่นี้อาจมอบหมายใหสํานักงานจังหวัดเปนหนวยงานบริหารงานบุคคลของจังหวัด โดย
กําหนดใหมีบุคลากรรับผิดชอบเฉพาะโดยตรงในดานการบริหารงานบุคคล  ซึ่งทีมเจาหนาที่
รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลนี้ ผูวาราชการจังหวัดอาจระดมสรรพกําลังจากหนวยงานตาง ๆ 
โดยมอบหมายเจาหนาท่ีของสํานักงานจังหวัดเปนหัวหนาในการกํากับ ดูแล และรับผิดชอบ

2. ในการบริหารงานบุคคลภายในจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
จะตองมีการบริหารรูปแบบ “คณะกรรมการ” (Committee) โดยผูวาราชการจังหวัดตองแตงตั้ง 
“คณะกรรมการบริหารงานบุคคล”  ใหมาทําหนาที่การบริหารงานบุคคลทุกดานภายในจังหวัด 
ทั้งในดานการแตงตั้งขาราชการ การใหบําเหน็จประจําป การประเมินผลการปฏิบัติงาน สมรรถภาพ
ขาราชการ หรืออื่น ๆ การบริหารงานบุคคลในรูปแบบคณะกรรมการนี้จะทําให 1) ลดกระแส
ตอตานการบริหารงานของผูวาราชการจังหวัดที่มองวา ผูวาราชการจังหวัดในจังหวัดบูรณาการ
มีอํานาจแบบเบ็ดเสร็จ  2) มีการใชอํานาจการบริหารงานบุคคลที่ผานการกลั่นกรองและการใช
ดุลพินิจอยางรอบคอบ  3) เกิดกระบวนการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล ทําใหไดขอมูล
บุคคลที่มีความหลากหลาย และ 4) เกิดดุลยภาพของการใชอํานาจ ทําใหขาราชการในจังหวัดมี
ความเชื่อถือ (Trust) ในการใชอํานาจทางการบริหารงานบุคคล

3. เนื่องจากจังหวัดมีฐานะคลายกรม ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการตอง
บริหารงานบุคคล กํากับ ดูแลขาราชการทั้งจังหวัด ดังนั้น จึงตองมีการสรางฐานขอมูลบุคคลของ
ขาราชการทุกคนที่ปฏิบัติงานภายในจังหวัด ทั้งขาราชการที่สังกัดการบริหารราชการสวนกลาง 
และขาราชการที่สังกัดการบริหารราชการสวนภูมิภาค  เพื่อใชในการแตงตั้งขาราชการ  การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ และการบริหารคน เพื่อใหบรรลุภารกิจเชิงยุทธศาสตรของรัฐบาล
แตละจังหวัด ฐานขอมูลการบริหารงานบุคคลที่จัดทําขึ้นน้ีควรจะตองมีขอมูลอยางนอย 1) ขอมูล
อาวุโสทางราชการตามแนวทางของสํานักงาน ก.พ. แยกตามสวนราชการ 2) ขอมูลบุคคลของ
ขาราชการแตละรายตั้งแตระดับ 7 ขึ้นไป ที่ปฏิบัติงานภายในจังหวัด  3) ขอมูลเกี่ยวกับความ
ถนัด ความเชี่ยวชาญของขาราชการ ทั้งนี้ เพื่อนํามาใชระดมสรรพกําลังในการรวมกันปฏิบัติงาน 
และ 4) ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน การมีฐานขอมูลในการบริหารงานบุคคล ทําให
ผูวาราชการจังหวัดสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลไดเกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด 
ดังหลักการบริหารงานบุคคลที่วา “put the right man on the right job”  
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4. ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ จะตองยึดหลักการบริหารงานบุคคล
ภายใตหลักการการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) เนื่องจากผูวาราชการ
จังหวัดจะมีอํานาจในการบริหารงานบุคคลที่สวนราชการตาง ๆ มอบอํานาจ ดังนั้น การใช
อํานาจ (Authority) จึงตองอยูภายใตหลักของกฎหมาย หลักของคุณธรรม หลักการมีสวนรวม 
หลักของความโปรงใส หลักของความคุมคา และหลักของการสามารถตรวจสอบได การใช
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนี้จะชวยใหเกิดความศรัทธาและการยอมรับ

5. จัดใหมีการบริหารจัดการกําลังคนในลักษณะการบูรณาการ   โดยให
สวนราชการรวมมือในการจัดเจาหนาที่มาปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

6. พิจารณาจัดแบงอํานาจการบริหารงานบุคคลระหวางผูวาราชการจังหวัด  
หัวหนาสวนราชการ และหัวหนาหนวยงานตาง ๆ (Delegation of Authority) ใหเหมาะสมและ
ลดหลั่นกันไป แตผูวาราชการจังหวัดสามารถควบคุม (Handle) ไดในภาพรวม

7. จัดวางระบบการใหความดีความชอบ และการลงโทษแกผูกระทําผิดอยาง
จริงจัง  ไมเลือกปฏิบัติ และเปดเผยขอมูลใหรับทราบโดยทั่วกัน ตลอดจนการประกาศยกยอง
เชิดชูเกียรติและใหรางวัลตามความเหมาะสมแกบุคคลที่กระทําความดี โดยเฉพาะการใหบริการ
ที่ดีแกประชาชนอยางสม่ําเสมอ

โดยสรุป  ในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ผูวาราชการจังหวัดจะตอง
ใชอํานาจอยางมีระบบ มีขั้นตอน และหลักเกณฑที่มีมาตรฐาน เปนธรรม และไดรับการยอมรับ
จากขาราชการในจังหวัด  ดังนี้

1. จะตองรูขอบเขตการมอบอํานาจวา  ตนเองมีอํานาจหนาที่  และความ
รับผิดชอบแคไหน ทั้งนี้  เพื่อมิใหเกิดการใชอํานาจที่เกินขอบเขตที่สวนราชการมอบอํานาจให 
ซึ่งจะตองทําใหเกิดการตองการยกเลิกคําสั่งได  ในประเด็นนี้ ผูวาราชการจังหวัดจะตองทราบ
หลักเกณฑการแตงตั้งขาราชการประเภทอื่น ๆ ดวย เชน ขาราชการตํารวจ หรือขาราชการครู 
เปนตน 

2. ตองตระหนักวา การใชอํานาจในการบริหารงานบุคคลเปรียบเสมือน
ดาบสองคม ดังนั้น จึงตองใชอยางเปนระบบและมีเหตุผล เชน ไมยายขาราชการรายวัน จน
ขาราชการในจังหวัดไมทํางานรอฟงแตคําสั่ง แตจะตองยายคนตามวาระหรือโอกาสอันควรที่จะ
ใหขาราชการในจังหวัดไดทํางาน หรือไดพิสูจนตัวเองในการทํางานอยางเต็มที่เสียกอน

3. การใชอํานาจในการบริหารงานบุคคลทุกครั้ง  ตองอยูบนหลักการและ
เหตุผล ตองสามารถชี้แจงเหตุผลตอตัวขาราชการ และเพื่อนขาราชการอื่น ๆ ไดวา ไดแตงตั้ง
โยกยายขาราชการดวยสาเหตุอะไร ทําไมบางคนจึงไดบําเหน็จกรณีพิเศษ หรือทําไมจึงตองเอา
บางคนมาชวยราชการ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการยอมรับ ซึ่งจะนําไปสูความชอบธรรมในระบบบริหารงาน
บุคคล
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4. ตองตระหนักวา การบริหารงานบุคคลเปนเพียงองคประกอบหนึ่งเทานั้น
เพื่อชวยผูวาราชการจังหวัดในการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด แตไมใชคําตอบของ
ทุกสิ่ง หรือไมใชเงื่อนไขที่จะไปสูความสําเร็จเพียงเงื่อนไขเดียว โดยเฉพาะตองตระหนักวา การ
ยายขาราชการไมแนวาจะทําใหระบบการทํางานในจังหวัดมีประสิทธิภาพดีขึ้น เพราะการยาย
คนใหมเขามาอาจทําใหการบริหารงานแยลงกวาเดิม  และการยายขาราชการไมใชวิธีการ
แกปญหา เพราะการยายขาราชการออกไปอาจไปกอปญหาในที่อื่น ๆ อีกตอไปไมสิ้นสุด ดังนั้น 
ผูวาราชการจังหวัดจึงจําเปนตองเนนการพัฒนาขาราชการที่มีอยูกอน โดยดึงศักยภาพออกจาก
ตัวขาราชการใหมากที่สุด   หากยังไมสามารถพัฒนาตนเองได ก็ใหมีมาตรการทางวินัยทั้ง
เชิงบวกและเชิงลบ

การเตรียมความพรอมในดานระบบการบริหารงาน

ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการควรจัดเตรียมระบบการบริหารงานไวให
พรอมอยางนอย 4 ระบบ โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้

1. ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการพัฒนาจังหวัด  
ประกอบดวย

* การจัดทําฐานขอมูลจังหวัด (Database)
โดยจัดใหมีระบบฐานขอมูล (Database) ของจังหวัดอยางครบถวน 

ทันสมัย และถูกตอง โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) เปนเครื่องมือ
จัดทํา  แสดงผล  และเชื่อมโยงขอมูลเปนเครือขายกับสวนราชการ  หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ เชน ขอมูลการบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
แผนงานและโครงการพัฒนาตาง ๆ ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด 
การใชประโยชนที่ดินและสินทรัพย และปญหาเดือดรอนของประชาชน เปนตน

* การใชประโยชนจากฐานขอมูลจังหวัด  โดยใชเปนฐานในการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดทุกขั้นตอน ตั้งแตการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด จนถึง
การจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ฐานขอมูลดังกลาวจะถูกนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจในกระบวนการมีสวนรวมของ
ภาคีการพัฒนา เพื่อใหผลการตัดสินใจมีความเหมาะสมตรงกับความเปนจริง และมีขอมูลยืนยัน
ที่มีเหตุผล สามารถอธิบายไดชัดเจน

 * การเขาถึงขอมูลจังหวัดของประชาชน  โดยจัดใหมีระบบการ
เผยแพรขอมูลสารสนเทศใหประชาชนสามารถรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารของภาครัฐไดอยาง 
เทาเทียมกันตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ โดยมีศูนยขอมูลสารสนเทศกลางของจังหวัด
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ที่เชื่อมโยงเปนเครือขาย (Network) ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ และทั้งในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด 
สวนกลาง และภาคเอกชน

* การควบคุมมาตรฐาน และรักษาความลับของขอมูล  โดยกํากับ 
ดูแล และควบคุมใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มาตรฐานการจัดเก็บขอมูลและการบูรณาการระบบขอมูลสารสนเทศในจังหวัดและกลุม
จังหวัด รวมทั้งการวางระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล และแหลงขอมูลที่สามารถกําหนด
ระดับหรือขั้นในการเขาถึงและเรียกใชได

2. ระบบการมีสวนรวมของประชาชน และภาคีที่เกี่ยวของ (Participation)
โดยประชาชน และภาคีที่เกี่ยวของ ควรมีสวนรวมในการบริหารงาน

จังหวัดแบบบูรณาการในขอบเขต ดังนี้
* ยึดหลักการ “รวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา และรวมรับผิดชอบ

ผลที่เกิดขึ้น” ในสวนที่เกี่ยวของ
* เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

ในการดําเนินแผนงานและโครงการ ตั้งแตเริ่มตน โดยเนนระบบการประชาพิจารณและเปดเผย
ขอมูลขาวสารตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของอยางจริงจัง รวมทั้งการจัดระบบรับแจงขอมูล
ขาวสารจากประชาชน และรับประกันความปลอดภัยกรณีพิเศษ เปนขอมูลความลับ

* สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนรับผิดชอบในการดูแล บํารุงรักษา
โครงการที่ทางราชการดําเนินการเสร็จแลว เพื่อสรางความรูสึกเปนเจาของและใชประโยชนจาก
โครงการไดยาวนานยิ่งขึ้น

3. การกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงาน (Control,   Monitoring 
and Evaluation)

ควรจะเตรียมความพรอม  ดังนี้
* จัดตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานกํากับและติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงานตาง ๆ ตามความเหมาะสม
* ใหมีการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดความสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงาน

อยางชัดเจน
* กํากับและสนับสนุนการดําเนินงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหดําเนินการอยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ

4. การประชาสัมพันธ (Public Relations)
ควรจะเตรียมความพรอม  ดังนี้
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* จัดทําแผนแมบทการประชาสัมพันธของจังหวัด โดยพิจารณาใชสื่อ
ทุกประเภททั้งภายในและภายนอกจังหวัด ในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล 
และการดําเนินงานของจังหวัดใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถึงและตอเนื่อง

* ผูวาราชการจังหวัดควรจะจัดรายการวิทยุในพื้นที่ เพื่อพูดคุยและ
ชี้แจงกับประชาชนเกี่ยวกับงานนโยบายของรัฐบาล และการดําเนินงานของจังหวัดอยางนอย
สัปดาหละ 1 ครั้ง

* มอบหมายใหหนวยงานประชาสัมพันธจังหวัด เผยแพรขาวสารของ
ทางราชการที่เปนประโยชนตอประชาชนอยางสมํ่าเสมอ ทั้งโดยทางเอกสาร วิทยุ โทรทัศน และ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามความเหมาะสม



ทคนิคการจัดทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัดทคนิคการจัดทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัด

สุมิตรา  ศรีสมบัติ *

เกริ่นนํา
รัฐบาลภายใตการนําของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ไดนํา

ระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ หรือ CEO (Chief Executive Officer) มาใชในการ
บริหารราชการเปนครั้งแรกในประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ภายใตแนวคิด “การบริหาร
ราชการของจังหวัด เพื่อใหจังหวัดสามารถบริหารงาน แกไขปญหา และพัฒนาพื้นที่ในเขตจังหวัด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของประชาชนใหไดรับประโยชนสูงสุด”  โดยมี
การบูรณาการยุทธศาสตร แผนงานโครงการ สรรพกําลัง และทรัพยากรในจังหวัด โดยการ
ทํางานประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในสังคมอยางมีทิศทางและเปาหมายรวมกัน รวมทั้ง
มีผูรับผิดชอบงานในการบริหารการพัฒนา การปองกัน และแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัดอยาง
ชัดเจน  ดังนั้น จึงไดกําหนดใหมีการจัดทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัดขึ้นภายใต Concept “ความ
รวมมือจากทุกภาคสวนในสังคม คือพลังขับเคลื่อนเพื่อประโยชนสุขของประชาชน”

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด  คือ การกําหนดกรอบการบริหารงานแบบบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด ซึ่งมีความเชื่อมโยงระหวางพื้นที่  รวมทั้งความเกี่ยวของทาง
เศรษฐกิจ การผลิต การคา และการลงทุน เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และการไดเปรียบในการแขงขัน
รวมกันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งไดมีการกําหนดกลุมจังหวัด
จาก 75 จังหวัด จํานวน 19 กลุมจังหวัด ภายใตกรอบแนวคิด ดังนี้

1. ระบบการบริหารราชการในลักษณะกลุมจังหวัดที่มีลักษณะหรือปญหา
เฉพาะที่เชื่อมโยงระหวางพื้นที่ ซึ่งตองการการบริหารจัดการแบบพิเศษ เพื่อตอบสนองตอการ
พัฒนาประเทศ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา

                                                          
*  หัวหนาสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
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2. การจัดกลุมยุทธศาสตร เพื่อประสานความรวมมือ สรรพกําลังและใชทรัพยากร
ระหวางจังหวัดรวมกัน

3. การมีเจาภาพที่รับผิดชอบตามยุทธศาสตรการพัฒนา และผูนําบริหารการ
เปลี่ยนแปลงในกลุมจังหวัดที่ชัดเจน

4. การกําหนดยุทธศาสตรแกไขปญหาเรงดวนรวมกัน ซึ่งตองอาศัยความรวมมือ
ระหวางจังหวัด  

เทคนิคการจัดทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัดทีม่ีประสิทธิภาพ
ในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา ไมวาจะเปนของจังหวัด หรือกลุมจังหวัด 

ผูรับผิดชอบจะตองมองทิศทางของจุดมุงหมายหรือเปาประสงคของกลุมจังหวัดใหชัดวา มีความ
ตองการอะไร  เพื่ออะไร และมีวิธีการไปสูจุดมุงหมายอยางไร ซึ่งจะเปนที่มาของการกําหนดวิสัยทัศน
และยุทธศาสตรกลุมจังหวัดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ โดยผูรับผิดชอบจัดทํายุทธศาสตรตอง
ตอบคําถามใหได 2 ขอ คือ

1. ทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัดเพื่อวัตถุประสงคอะไร
2. มีเปาประสงคหรือเปาหมายอยางไร

ทั้งนี้ ในการทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัดผูรับผิดชอบตองคํานึงถึง หรือทบทวน
ในขณะดําเนินการ คือ

1. ตองการเห็นหรือตองการใหกลุมจังหวัดเปนอยางไร
2. ตอง เข า ใจศักยภาพของกลุ มจั งหวั ดอย างถองแทว ามีศั กยภาพ  

ความสามารถ ความพรอมในดานใดบาง แคไหน เพียงใด
3. นโยบาย ทิศทางการพัฒนาและ Agenda ของรัฐบาลมุงเนนเรื่องอะไร มีความ

สอดคลองกับศักยภาพของกลุมจังหวัดเราในเรื่องอะไรบาง เพราะถาทําไดสอดรับกับทิศทางของ 
Agenda รัฐบาล โอกาสที่ไดรับการตอบสนองสูงมาก ผลสําเร็จตามยุทธศาสตรก็จะสูงตาม

4. กําหนดวิสัยทัศน (Vision) กลุมจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic 
Issues) เปาประสงค (Goals) และกลยุทธ (Strategies) ที่ชัดเจน

5. กําหนดตัวชี้วัด หรือ KPI ในแตละกลยุทธจะตองสนองตอบยุทธศาสตร 
สามารถวัดได และอยูบนพื้นฐานของความเปนไปได

6. เสนอแผนงาน โครงการที่เกี่ยวของเพื่อผลักดันกลยุทธใหขับเคลื่อนไปบรรลุ
ตามประเด็นยุทธศาสตร และวิสัยทัศนในที่สุด โดยมี KPI และเปาประสงคที่กําหนดไวเปนตัววัด
ความสําเร็จ
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ขั้นตอนการจัดทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัด
1. การวิเคราะหศักยภาพกลุมจังหวัด (SWOT Analysis) เปนการวิเคราะห

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunities) และขอจํากัด (Threats) ของ
กลุมจังหวัด ทั้งดานศักยภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม กับนโยบายรัฐบาล การขยายตัวของ
เศรษฐกิจและตลาดโลก ซึ่งตองวิเคราะหทั้ง Inside Out และ Outside In

2. วิสัยทัศน (Vision) เปนการกําหนดจุดหมายที่กลุมจังหวัดตองการจะเปน 
หรือตองการจะเห็นและไปใหถึง วิสัยทัศนที่ดีตองกระชับ ชัดเจน และมีความเปนไปได มีหลาย
หนวยงานที่กําหนดวิสัยทัศนหลายประเด็นยืดยาวเพียงเพราะตองการทําทุกเรื่อง หรือทุกเรื่อง
สําคัญหมดไมสามารถตัดออกได ซึ่งเปนจุดออนของการทํายุทธศาสตรใหมีประสิทธิภาพไดยาก 
หากพบวามีวิสัยทัศนสําคัญหลายประเด็น ควรมีการจัดลําดับกอน – หลัง และเลือกวิสัยทัศนที่
สําคัญที่สุดมาดําเนินการกอนในแตละปได เพราะวิสัยทัศนนั้นสามารถปรับเปลี่ยน หรือกําหนด
ใหมในแตละปอยูแลว

3. ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) เปนการกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานจากวิสัยทัศน เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ การกําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่ดี
จะทําใหมองเห็นลูทาง หรือเสนทางของการปฏิบัติอยางชัดเจน รวมทั้งมองเห็นหนวยงานหรือ
เจาภาพ รวมทั้งแหลงงบประมาณ ที่มาสนับสนุน

4. เปาประสงค หรือเปาหมาย (Goals) เปนการกําหนดเปาหมายของผลลัพธ
ที่ตองการในแตละประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งเปนการชี้ใหเห็นวาแตละประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนดไว
นั้น ตองการผลลัพธอะไร เปาหมายจึงเปนตัวบงบอกผลสัมฤทธิ์หรือความตองการของประเด็น
ยุทธศาสตรที่เปนรูปธรรม และวัดผลได

5. กลยุทธ (Strategies) เปนการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน เพื่อให
บรรลุตามเปาประสงค (Goals) ซึ่งจะตองสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร ทั้งนี้ในการกําหนด
กลยุทธในแตละประเด็นยุทธศาสตรหรือเปาประสงคนั้นสามารถกําหนดไดหลายกลยุทธ ซึ่งหาก
มองใหลึกซึ้งแลว การกําหนดกลยุทธ ก็คือการกําหนดกระบวนงาน (Process) สูการปฏิบัติ 
(Implementation) ที่ตองทําเพื่อใหบรรลุตามเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรนั่นเอง

6. แผนงาน/โครงการ (Planning) เปนการกําหนดแผนงานและโครงการ หรือ
กิจกรรมที่ตองทําเพื่อใหบรรลุตามกลยุทธ ซึ่งเมื่อถึงตรงนี้แลวเราจะสามารถเขียนแผนงาน โครงการ 
ออกมาโดยอัตโนมัติ เพราะกลยุทธจะชี้ใหเห็นถึงภารกิจหรือแนวทางที่ตองดําเนินการ ทั้งนี้
แผนงาน/โครงการที่ดีตองตอบสนองความสําเร็จของเปาหมาย หรือตัวชี้วัด (KPI) ไดชัดเจน

7. Key Performance Indicator (KPI) คือตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมาย
ที่เปนผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณ ซึ่งตองระบุถึงจํานวนของความสําเร็จ อาจจะเปนรอยละ หรือจํานวน
ตัวเลขก็ได ทั้งนี้ขึ้นกับเปาหมายตัวที่เราตองการไปวัด ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการวัด
ความสําเร็จของการทําแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดวาสําเร็จแคไหน เพียงใด ซึ่งจะสงผลถึง
ประสิทธิภาพการทํางานของกลุมจังหวัด
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8. คํารับรองปฏิบัติราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 3 เรื่องการบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอการปฏิบัติ
ราชการ กําหนดใหสวนราชการจะตองทําคํารับรองปฏิบัติราชการวา จะปฏิบัติงานในเรื่องใดบาง 
มีเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัววัดผลสําเร็จอยางไร และลงนามในคํารับรองรวมกันกับ
ผูแทนรัฐบาล และเมื่อครบ 1 ป จะมาตรวจสอบวา ไดปฏิบัติหนาที่เปนไปตามคํารับรองที่ไดให
ไวกับรัฐบาลหรือไม

สําหรับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดก็เชนกัน  ไดมีการจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการ
ของกลุมจังหวัด เพื่อวัดผลการปฏิบัติราชการวาสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร 
เปาประสงค และกลยุทธ เพียงใด ไดกําหนดการวัดผลตามคํารับรองปฏิบัติราชการออกเปน 4 
มิติ คือ

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร
1.1 ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
1.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรจังหวัด
1.3 ประสิทธิผล (ผลสัมฤทธิ์) ตามนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 
2.1 คุณภาพการใหบริการ
2.2 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
3.1 การลดคาใชจาย
3.2 การลดระยะเวลาการใหบริการ

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร 
4.1 การบริหารความรูในองคกร (Knowledge Management) 
4.2 การพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ (IT) 
4.3 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)

ทั้งนี้ การทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัดที่มีประสิทธิภาพนั้น การสรางทีมงานและ
การประสานความรวมมือระหวางกลุมจังหวัดและทุกภาคสวนในกลุมจังหวัด ซึ่งไดแก ภาครัฐ 
เอกชน ประชาชน ผูนําทองถิ่น เปนสิ่งสําคัญยิ่ง เพราะจะทําใหเกิดการมีสวนรวมตั้งแตแนวคิด 
การกําหนดวิสัยทัศนสูการปฏิบัติและแกไขปญหา  สงผลใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันของกลุม
จังหวัด ซึ่งทําใหเกิดการยอมรับ  และผลักดันใหยุทธศาสตรกลุมจังหวัดบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมายที่กําหนดไว



ารมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholders)

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร : ปจจัยสําคัญที่มีผล
ตอความสําเร็จของการปฏิรูประบบราชการไทย

รัชดา ธนาดิเรก
 ศิริรัตน ชุณหคลาย

 สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ

ภายใตบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ทําใหรัฐบาลใหความสําคัญตอการปฏิรูประบบราชการอยางจริงจัง
และตอเนื่องเพื่อเปาประสงครวม 4 ประการคือ พัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนที่ดีขึ้น 
ปรับบทบาทภารกิจและขนาดใหมีความเหมาะสม  ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐาน
การทํางานใหอยูในระดับสูงและเทียบเทาเกณฑสากล  และตอบสนองตอการบริหารปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย   ความพยายามปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลนําไปสูการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย  ที่ประกอบดวย 7 ยุทธศาสตร ไดแก 

1) การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน 2) การปรับปรุงโครงสรางการ
บริหารราชการแผนดิน 3) การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ 4) การสรางระบบ
บริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม 5) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม 
6) การเสริมสรางระบบราชการใหทันสมัย และ 7) การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามี
สวนรวม ทั้งนี้  ใหการบริหารราชการยึดหลักการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และใหสวนราชการนําระบบการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์มาใช ซึ่งจะตองมีการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการอยางเปนระบบ สามารถวัดผลไดทุกระดับ

                                                
 อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ภาควิชาสังคมศาสตร คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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ที่ผ านมาความสําเร็จของการปฏิรูประบบราชการอาจมองเห็นไดในมิติของการ
สรางการรับรูตอแนวทางการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ  โดยเห็นไดจากสวนราชการตางๆ 
ไดสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเขารวมสัมมนาและรับการอบรมการดําเนินงานตามดาน
ตางๆ เพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาระบบราชการ และเริ่มมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรและ
งบประมาณแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ อยางไรก็ตามความสําเร็จในมิติของผลลัพธ และผลสัมฤทธิ์
ของการปฏิรูประบบราชการยังตองใชเวลาเปนเครื่องพิสูจน เพราะความสําเร็จในมิติทั้งสองนี้มี
เงื่อนไขตอความสําเร็จมากกวามิติการสรางการรับรู  ทั้งนี้ผลลัพธและผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นตามที่
รัฐบาลประสงคจําเปนตองมาจากความเขาใจ ความตระหนัก และความพรอมของขาราชการและ
ประชาชนทุกฝายในการรวมเปนกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการ 

ยุทธศาสตรทั้ง 7 ของการปฏิรูประบบราชการที่กลาวขางตนเปนเพียงกรอบ
แนวทางการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐอยางกวาง ซึ่งหากจะผลักดันใหเกิดขึ้นอยางเปน
รูปธรรมจําเปนที่หนวยงานตองมีการวางแผนนําเอายุทธศาสตรเหลานั้นไปประยุกตใหอยูใน
แผนยุทธศาสตรและแปลงเปนแผนปฏิบัติการ/โครงการที่มีความเฉพาะเจาะจงเหมาะสมกับ
บริบทของหนวยงานตอไป 

จากประสบการณของผูเขียนในฐานะที่เปนที่ปรึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ใหกับ 4 หนวยงานคือ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
คณะพยาบาลศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล และองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี เห็นวา
การแปลงหลักการสูการปฏิบัตินั้นมิใชเรื่องงาย เพราะการจัดทําแผนยุทธศาสตรเปนสิ่งที่หลาย
หนวยงานราชการไมคุนเคย ที่ผานมาการจัดทําแผนมักเปนเพียงการระบุสิ่งที่ตองการจะทํา งบประมาณ
และทรัพยากรที่ตองใชในอนาคตระยะยาว โดยมิไดใหความสําคัญตอการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
(SWOT Analysis) ภายในองคกรที่เปนจุดแข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness) และ
สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) 

อีกทั้งแผนนั้นมักจะอิงอยูกับผลงานในอดีตที่เคยทําได  แตมิไดเปรียบเทียบกับ
ผลงานของหนวยงานอื่นที่มีบทบาทหนาที่คลายคลึงกัน จึงเปนไปไดที่แผนอาจขาดตรรกะที่
ชัดเจนในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานในอนาคต  

มากไปกวานั้นการจัดทําแผนโดยทั่วไปมักจะถูกมอบหมายใหคณะทํางานเปน
หนวยรับผิดชอบทั้งหมด โดยละเลยการใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหสมาชิกอื่น ๆ ที่มี
สวนเกี่ยวของกับหนวยงานเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน แผนที่ไดจึงอาจไมครอบคลุมและ
แคบเกินไป  ในขณะที่แผนยุทธศาสตรใหความสําคัญกับการนําเขาขอมูลและความรูตาง ๆ ที่
ไดรับจากการกําหนดทิศทางและการวิเคราะหปจจัยภายนอกและภายในองคกรมาจัดทําเปนกล
ยุทธในระดับและรูปแบบตาง ๆ  รวมทั้งการประเมินและคัดเลือกกลยุทธที่มีความเหมาะสมมาก
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ที่สุด   แผนยุทธศาสตรใหความสําคัญกับการมุงไปขางหนาและการสรางสรรคฐานะสภาพ
องคกรในอนาคตที่ตองการจะใหมีขึ้นหรือเกิดขึ้น

Peter Lorange (1980: 2) ไดเสนอวา แผนยุทธศาสตรจะตองเกี่ยวของกับ
กิจกรรมที่สําคัญ 4 อยางคือ

1. การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) หนวยงานจะตองพิจารณา
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  เชน  เงินทุน บุคคล  หรือเครื่องจักรใหเหมาะสมตามความจําเปน
ตอการเปลี่ยนแปลง

2. การปรับตัวตอสภาพแวดลอม (Environmental  Adaptation)  หนวยงาน
จะตองพิจารณาขอบเขตที่กวางและครอบคลุมถึงกลยุทธทุกดานของหนวยงาน  ที่จะชวยให
กิจการสามารถปรับตนเองใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น

3. การจัดระบบประสานภายใน (Internal  Coordination)  หนวยงานจะตองมีการ
ประสานกิจกรรมทางกลยุทธตาง ๆ เพื่อที่จะชวยใหเกิดการบูรณาการการปฏิบัติงานภายใน

4. การชวยใหหนวยงานมีการตระหนักถึงกลยุทธตลอดเวลา (Organizational  
Strategic  Awareness)  เพราะหนวยงานจะตองมีการพัฒนาการจัดการที่เปนระบบ   ที่จะชวย
สรางสรรคหนวยงานใหสามารถเรียนรูถึงการตัดสินใจในทางกลยุทธตาง ๆ ที่ไดทําไปแลว

จากคุณสมบัติและลักษณะของแผนยุทธศาสตรดังกลาว    การไดมาซึ่งแผน
ยุทธศาสตรที่แหลมคมและเหมาะสมตองอาศัยกระบวนการการมีสวนรวมอยางมีคุณภาพของ
ผูมีสวนเกี่ยวของกับองคกร (Stakeholders) ทั้งที่อยูภายใน เชน ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร
ระดับกลาง และเจาหนาที่ทั่วไป อีกทั้งผูเกี่ยวของที่อยูภายนอก เชน ประชาชน หรือผูทรงคุณวุฒิ/
ตัวแทนหนวยงานที่มีการทํางานรวมกัน หรือเพื่อวัตถุประสงคเดียวกัน  

กระบวนการมีสวนรวมอยางมีคุณภาพมิไดหมายถึงจํานวนครั้งของการประชุม
รวมกัน หรือจํานวนของผูเขารวมประชุม  แตหากหมายถึงการระดมสมอง การรวมกันแสดง
ความคิดเห็นทั้งที่สอดคลองและแตกตางเพื่อใหไดขอสรุปที่เปนที่ยอมรับอยางเอกฉันท  ดังนั้น 
คุณภาพของการมีสวนรวมจึงตองมาควบคูกับความสามารถ  และความพรอมของผูที่เขามี
สวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรดวย เชน ผูจัดทําแผนตองมีความสามารถในการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตาง ๆ ที่มีบริบทเกี่ยวของกับ
หนวยงาน ผูนําหรือผูบริหารตองเปนผูมีวิสัยทัศนในการกําหนดทิศทางหนวยงานใหสอดคลองกับ
บทบาทของหนวยงาน  และสภาพแวดลอม บุคลากรตองใหความรวมมือตอการใหและรวบรวม
ขอมูลจากแหลงตาง ๆ และมีความกระตือรือรนที่จะเสนอแนวทางการดําเนินงานเชิงสรางสรรค อีก
ทั้งบุคคลภายนอกที่เขามีสวนในกระบวนการตองเปนผูที่มีความเขาใจและประสบการณมาก
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พอที่จะผสมผสานหลักการปฏิรูประบบราชการเขากับบทบาทหนาที่ของหนวยงานและเสนอใหเปน
แนวทางการดําเนินงานตอไป

กรณีการจางผูเชี่ยวชาญดานการจัดทําแผนยุทธศาสตรมาเปนที่ปรึกษาสามารถ
ชวยใหการจัดทําแผนเกิดขึ้นอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และโดยภาพกวางอาจเปนทางเลือก
ที่เหมาะสมสําหรับหนวยงานที่ตองการจัดทําแผน   แตยังขาดความพรอมเพราะผูเชี่ยวชาญ
ภายนอกเปนผูที่มีประสบการณ ยอมรับจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคโดยใจเปนธรรม
แตอยางไรก็ตาม หนวยงานตองตระหนักอยูเสมอวา ที่ปรึกษานั้นคือบุคคลภายนอกจึงยากที่จะ
เขาใจและมองเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของหนวยงานอยางถองแทเทากับบุคคล
ภายใน และผูมีสวนเกี่ยวของภายนอกในบางกรณี ดังนั้นบทบาทของที่ปรึกษาจึงควรเปน
ผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) และผูสนับสนุน (Supporter) ตอการมีสวนรวมและดูแล
กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ใหผูมีสวนเกี่ยวของตาง ๆ เขารวมและมีสวนรวมรับผิดชอบ
ในการจัดทําแผน ที่ปรึกษาควรทําความเขาใจกับหนวยงานวาแผนเปนของหนวยงานมิใชแผน
ของที่ปรึกษา บุคลากรจากทุกฝายและทุกระดับจึงตองใหความสําคัญและมีสวนรับผิดชอบ
ในการจัดทํามิใชปลอยใหเปนหนาที่ของที่ปรึกษาดําเนินการฝายเดียว

อยางไรก็ตาม กระบวนการมีสวนรวมอาจสามารถสรางขึ้นโดยวิธีการตางๆ เชน 
การสัมภาษณหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยการทําใหเกิดการมีสวนรวมอยางนอยสองสวน
คือ การมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของภายในหนวยงาน (บุคลากรภายใน) และการมีสวนรวม
ของผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน  เมื่อพิจารณาการมีสวนรวมของ
ผูมีสวนเกี่ยวของภายในหนวยงาน การมีสวนรวมตองเกิดขึ้นอยางจริงจัง เริ่มตนจากผูบริหารสูงสุด
กําหนดใหการจัดทําแผนยุทธศาสตรเปนนโยบายของหนวยงาน  และทําความเขาใจกับบุคลากร
ทุกคนถึงเหตุผลและความจําเปนในการจัดทําแผน ผูบริหารทุกระดับตองแสดงถึงความมุงมั่น
ตั้งใจใหแผนยุทธศาสตรเปนเข็มทิศในการพัฒนาองคกรตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการ 
เพื่อสรางใหเกิดแรงกระตุนและความทุมเทในกลุมผูใตบังคับบัญชา 

หลังจากทุกฝายรับทราบหลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนแลว กระบวนการ
มีสวนรวมลําดับตอไปคือ คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร (อาจเปนฝายเลขานุการหรือ
ที่ปรึกษา) สัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของภายใน ไดแก ผูบริหารทุกระดับและผูแทนของแตละฝาย
เพื่อการประเมินสถานะของหนวยงาน จากการวิเคราะหสภาพแวดลอม ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอน
การระดมสมองเพื่อเอกซเรยหาฉันทามติ และจัดลําดับความสําคัญตอประเด็นจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และอุปสรรคของหนวยงาน เมื่อทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมแลว คณะทํางานจะ
ทําการยกรางวิสัยทัศน พันธกิจสมมุติ  และวัตถุประสงคหลัก เพื่อเปนรางหรือแนวทางกํากับ
เบื้องตนของแผนยุทธศาสตรและจะเปนจุดเริ่มตนของการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของทั้ง
ภายในและภายนอก  นอกจากบุคลากรตองระดมสมองรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของภายนอกที่อาจเปน
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ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหาร  หรือเปนผูที่มีความเกี่ยวของกับบทบาทของหนวยงาน ทุกฝาย
ตองมาชวยกันเสริมสรางและคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตรซึ่งเปนขอกําหนดการดําเนินงานใน
อนาคตเพื่อการบรรลุวิสัยทัศนใหมีสาระที่ชัดเจนและแหลมคม โดยอาศัยประสบการณ หลักวิชาการ 
และพิจารณาถึงความเหมาะสมกับบริบทและบทบาทของหนวยงานเพื่อใหเปนยุทธศาสตรเชิงรุก 
เปนนวัตกรรมทางเลือกที่เสริมยุทธศาสตรทั้ง 7 ของการปฏิรูประบบราชการ จากยุทธศาสตรที่ได 
ทุกฝายตองรวมกันกําหนดแผนงานรองรับและประกอบยุทธศาสตรอันจะนําไปสูการบรรลุวัตถุ-
ประสงคหลัก พันธกิจ และวิสัยทัศนในที่สุด ดังตัวอยางตอไปนี้

กรณีตัวอยางที่ 1  แผนกลยุทธสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ประกอบดวย 
7 ยุทธศาสตร 31 แผนงาน เชน ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุงสูหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี มี 10 แผนงานรองรับ คือ แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารงาน
ทั่วไป แผนงานปรับปรุงโครงสรางระบบภารกิจขององคกร แผนงานพัฒนาระบบการบริหารงาน
คลัง แผนงานพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชน แผนงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและ
ระเบียบกลาง แผนงานพัฒนาระบบการวางแผนและการติดตามประเมินผล แผนงานสงเสริมการ
วิจัยและพัฒนา แผนงานประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   แผนพัฒนาระบบงานคุมครองสิทธิการรับรูขอมูล
ขาวสารของประชาชน  แผนงานพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและเสริมสรางศักยภาพของ
ผูตรวจสอบภายใน

กรณีตั วอย างที่  2   แผนกลยุทธ คณะสั งคมศาสตร และมนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบดวย 8 ยุทธศาสตร  22 แผนงาน  เชน ยุทธศาสตรการพัฒนา
วั ฒ น ธ ร ร ม
องคการและจิตสํานึกตอสังคม มี 2 แผนงานรองรับคือ แผนงานเสริมสรางวัฒนธรรมองคการ 
แผนงานเสริมสรางจิตสํานึกตอสังคม

เมื่อหนวยงานมียุทธศาสตรและแผนงานแลว หนวยงานลําดับยอยลงมาตองไป
ดําเนินการระดมสมองภายในหนวยงานของตนเพื่อจัดทําโครงการ (กลุมของกิจกรรมที่มี
ความสัมพันธเกี่ยวของกันและแตละกิจกรรมมีเปาหมายภายใตแผนงานเดียวกัน)   ที่รองรับ
แผนงานและเพื่อที่จะแปลงเปนแผนปฏิบัติการ เชน แผนงานพัฒนาระบบการวางแผนและการ
ติดตามประเมินผลของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมี 4 โครงการรองรับ ไดแก โครงการ
ปรับปรุงการวางแผนและการประเมินผล โครงการพัฒนาระบบการติดตามและตรวจสอบภายใน 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะในการจัดทํายุทธศาสตร แผนงาน/
โครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะในการจัดทําตัวชี้วัดและ
การติดตามประเมินผล ในการกําหนดโครงการ บุคลากรในหนวยงานยอยจะเปนผูที่มีบทบาท
มากเพราะเปนผูอยูใกลชิดกับขอมูลและการแปลงแผนสูการปฏิบัติมากที่สุด การปรึกษา
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ผู เ ชี่ ย ว ช า ญ ห รื อ
ผูมีสวนเกี่ยวของภายนอกยังคงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะการกําหนดโครงการที่มีความซับซอน 
เปนเชิงเทคนิค หรือบุคลากรขาดประสบการณไมสามารถดําเนินการเองได เชน โครงการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีตามแผนแมบท ICT ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โครงการ
พัฒนาศูนยกลางธุรกิจอินโดจีน (Indo-China Business Center) ขององคการบริหารสวนจังหวัด
อุบลราชธานี คณะผูจัดทําโครงการควรทําการระดมสมองเพื่อหาคําตอบตอคําถาม เชน ทําอะไร  
ทําไมถึงตองทํา  ทําเพื่ออะไร  ทําอยางไร  จะทําเมื่อไร  ตองใชเงินและทรัพยากรเทาใด  ใครคือ
ผูรับผิดชอบ จะวัดความสําเร็จโครงการไดจากอะไร มีผลพลอยไดอยางไร 

โครงการที่ถูกกําหนดโดยแตละหนวยงานยอยจะถูกเสนอขึ้นเพื่อพิจารณาความ
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคหลัก ยุทธศาสตรและแผนงาน การมีสวนรวมของ
บุคลากรทุกระดับจะชวยใหเกิดการทํางานอยางบูรณาการภายในหนวยงานมากขึ้น  เพราะจะ
ทําใหทุกคนเขาใจถึงหนาที่ของหนวยงานยอยอื่นๆ เพื่อหาแนวทางการประสานงาน ลดการ
ทํางานซ้ําซอน เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเปนการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติการทํางานจากเดิมที่ตางคนตางทําเปนรวมกันทํา จึงเปนการสรางความ
สามัคคีและการแลกเปลี่ยนขอมูล  นําไปสูการเริ่มตนสรางบรรยากาศที่ดีของหนวยงาน  ดังกรณี
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่คณะฯ  มีโครงสรางองคกรที่
ประกอบดวย 3 ภาควิชา คือ สังคมศาสตร ศึกษาศาสตร และมนุษยศาสตร ถึงแมแตละภาคจะมี
ความเปนอิสระในเร่ืองการจัดการเรียนการสอน การบริหารงบประมาณและบุคลากร แตการระดม
สมองรวมกัน  ก็ยังเปนสิ่งสําคัญเพราะจะสงเสริมใหมีการสรางหลักสูตรที่มีความเปนสห
วิทยาการ หรือสราง/สานตอเครือขายวิชาการจากฐานของภาควิชาใดภาควิชาหนึ่ง    เพื่อให
บ ร ร ลุ
ยุทธศาสตรการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการที่มีเปาหมายคือ การพัฒนาองคความรู
และใหบริการวิชาการแกสังคม และกรณีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หนวยงานมี
แผนงานสรางเครือขายองคกรภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อสงเสริมการใชสิทธิในการรับรู
ขาวสารที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางเครือขายภาคเอกชนและภาคประชาชนในการสรางความรู
ความเขาใจกฎหมายของทางราชการ และเพื่อสงเสริมการใชสิทธิของประชาชนในการรับรูขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐเพื่อการมีสวนรวมในการบริหารและการ
ตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ แผนงานนี้ประกอบดวย 2 โครงการ คือ โครงการสัมมนาเพื่อ
สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก
ภาคเอกชนและประชาชน โครงการสรางเครือขายองคกรภาคเอกชนและภาคประชาชน  เพื่อ
สงเสริมการรับรูขอมูลขาวสาร โครงการทั้ง 2 อยูภายใตความรับผิดชอบของสํานักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
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ขอมูลขาวสารของราชการ แตก็ยังมีความจําเปนที่สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนหนวยงานยอยอีกหนวยหนึ่งตองเขามามีสวนรวม
ในการประชาพิจารณโครงการ เพราะเปนหนวยงานที่ดูแลเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั่วประเทศจึงสามารถเปนกลไกที่เอื้อตอการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ราชการในการเข าถึงทองถิ่น  ภาครัฐและประชาชน 

นอกจากการกําหนดโครงการจะตองผานการประชาพิจารณจากบุคลากรแลว 
หนวยงานควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขารวมรับฟงและแสดงความคิดเห็นดวย เพราะการ
ทํางานของหนวยงานราชการหนึ่ง ๆ ไมสามารถดําเนินไดอยางเปนเอกเทศ ในทางตรงกันขาม
ตองอาศัยการประสานงานกับหนวยงานขางเคียงที่มีบทบาทเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคเดียวกัน 
การรวมคิดกับบุคคลภายนอกในการกําหนดและเลือกโครงการเปนการสงเสริมการทํางานอยาง
บูรณาการขามหนวยงาน ลดการทํางานซ้ําซอน เพิ่มประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของหนวยงาน
ราชการโดยรวม ตัวอยางเชน ในการวางแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวน
จังหวัดอุบลราชธานี องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีควรจัดใหมีการแสดงความคิดเห็น
ของสมาชิกสภาฯ ตอความตองการของประชาชนในแตละพื้นที่ อีกทั้งตองใหผูแทนจากเทศบาล
และองคการบริหารสวนตําบลรวมประชาพิจารณดวยเพื่อลดการทํางานแบบแยกสวนหรือ
ทับซอนกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือในการกําหนดโครงการอาสาสมัครรวมสราง
ธรรมาภิบาลทองถิ่น  ที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
อุบลราชธานีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนธรรม โปรงใส จําเปนตองใหภาคประชาชนเขามามี
บทบาทสําคัญในการรวมกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการ เชน การกําหนดบทบาทและการ
คัดเลือกอาสาสมัคร เปนตน

บทสรุป การผลักดันใหการปฏิรูประบบราชการไทยบรรลุตามเปาประสงค ตอง
เริ่มตนจากการวางแผนยุทธศาสตรที่สามารถสอดแทรกสาระขององคประกอบการปฏิรูประบบ
ราชการ ที่ประกอบดวย การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน การปรับปรุงโครงสราง
การบริหารราชการแผนดิน การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ การสรางระบบบริหารงาน
บุคคลและคาตอบแทนใหม  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  วัฒนธรรม  และคานิยม การ
เสริมสรางระบบราชการใหทันสมัย และการเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
เขาใจนโยบายการทํางานของหนวยงาน  มากไปกวานั้นแผนยุทธศาสตรที่จะนําไปสูเปาหมาย
การทํางานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของหนวยงานตองมีความเหมาะสมตอสภาพแวดลอม
ของหนวยงานและมุงเนนการทํางานเชิงรุกและสรางสรรค แผนยุทธศาสตรจะมีความเหมาะสม
ตองมาจากการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกหนวยงานที่มีความเขาใจ
ในกระบวนการการจัดทําแผนยุทธศาสตร บทบาทและสภาพแวดลอมหนวยงาน  และที่สําคัญ
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การมีสวนรวมนั้นตองเปนการระดมสมองของทุกฝายเพื่อสรางนวัตกรรมการดําเนินงานใหเกิด
การใชงบประมาณแผนดินอยางคุมคาและประโยชนสุขของประชาชน

รายการอางอิง

แผนกลยุทธสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2546 - 2550)
แผนกลยุทธคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  (พ.ศ. 2548 - 2552)
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2548 - 2552)
อนันต เกตุวงศ. (2543). หลักและเทคนิคการวางแผน กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ มหาวิทยาลัย 
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ารพัฒนากลุมเพื่อยกระดับความสามารถารพัฒนากลุมเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแขงขันในการแขงขัน ((CClluusstteerr CCoommppeettiittiivveenneessss))

สถาบันคีนันแหงเอเชีย

1. บทนํา

สภาวการณการแขงขันและการกีดกันทางการคาอยางรุนแรงในตลาดการคา
โลก ทําใหประเทศไทยที่พึ่งรายไดจากการสงออกสินคาและบริการตองปรับตัวอยางรวดเร็วทั้งนี้
เพื่อรักษาตลาดการคาเดิมจากประเทศคูแขงที่มีตนทุนสินคาที่ต่ํากวา และมีประสิทธิภาพในการ
ผลิตที่เหนือกวา การเจรจาตกลงทางการคาและการสรางภาคีเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยกอใหเกิด
การรวมมือและประสานประโยชนระหวางประเทศ แตความเข็มแข็งและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคมนั้น จะตองอาศัยการพัฒนาภายในประเทศเปนสําคัญ ซึ่งจะทําใหมีความยั่งยืนและ
พึ่งพาตนเองได

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในอดีตที่ผานมา จะเปน
ลักษณะของการวางรากฐานและโครงสรางดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตอเนื่องมาถึง
การสงเสริมอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกเพื่อนํารายไดเขาประเทศ มีการเปดเสรีทางการเงินเพื่อ
อํานวยความสะดวกตอการลงทุนและการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ  ซึ่งก็นับไดวาสงผล
ใหประเทศไทยพัฒนากาวหนาอยางรวดเร็วเปนอันดับตน ๆ ของโลก รองจากญี่ปุน ฮองกง
ไตหวัน  และใกลเคียงกับเกาหลี

อยางไรก็ตาม  นับตั้งแตประเทศไทยเริ่มตนนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
มาใชตั้งแต ป  พ.ศ. 2504  เปนตนมา  อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยก็มีเปลี่ยนแปลงขึ้นลง
ตลอดเวลา  การขยายตัวและหดตัวของเศรษฐกิจเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกสวนหนึ่งและ
ปจจัยภายในประเทศสวนหนึ่ง  และเปนที่ทราบและตระหนักกันดีวา  การพัฒนาที่ผานมาสงผล
ทําใหเกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมหาศาล  ทําใหนักวิชาการและ
นักพัฒนาทั้งหลายพยายามเสนอแนวความคิดของการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable  
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Development/sustainable enterprises) โดยเนนการสรางความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ  
ทรัพยากรมนุษย  และสิ่งแวดลอม  เปนแนวทางการบริหารจัดการทั้งในระดับรัฐและเอกชน

2. การสรางความสามารถในการแขงขัน

แนวคิดของการพัฒนาอยางยั่นยืนจะสามารถนํามาปฏิบัติไดจริงหรือไม มีวิธีการ
อยางไร อะไรคือปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เราจะพัฒนาประเทศไทยใหสามารถแขงขัน
ในตลาดโลกไดอยางไร และเราจะยกระดับการครองชีพและคุณภาพชีวิตคนไทยใหดีกวาที่
เปนอยูนี้ไดอยางไร สิ่งตาง ๆ  เหลานี้มีนักคิดและนักการศึกษาไดทําการศึกษาและเขียนเปน
หนังสือเอาไวมากมาย และที่เปนที่ยอมรับและกลาวถึงกันมากคงจะไดแก หนังสือเรื่อง 
“Competitive  Advantage  of  Nations”  ที่เขียนโดยศาสตราจารยแหงมหาวิทยาลัยฮาวารด
ชื่อ  Michael  E. Porter เมื่อป ค.ศ. 1990 กับหนังสือเรื่อง “Plowing  the  Sea”  ที่เขียนโดย  
Michael  Fairbanks  กับ  Stace  Lindsay  เมื่อป  ค.ศ. 1997

แนวคิดทั้งสองทานจะคลายกันและสงเสริมซึ่งกันและกัน คือ พยายามวิเคราะหวา
อะไรคือความสามารถในการแขงขันของประเทศ และจะพัฒนาไดอยางไร ความมั่งคั่งของประเทศ
เกิดขึ้นไดจากการเพิ่มผลิตภาพไมใชอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและแรงงาน  การสรางผลิตภาพ
เกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัยที่นําไปสูนวัตกรรม และการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ  เอกชนและ
ภาคการศึกษาในลักษณะที่เปนกลุมหรือเครือขาย (Cluster  and  network)  จะสรางความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมใหกับประเทศ

ดังนั้น การสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ  จึงหมายถึง  การเพิ่ม
ผลิตภาพของผลผลิต  เพื่อเปนการยกระดับรายไดและความเปนอยูของประชาชนโดยรวม  การ
พัฒนาผลิตภาพหรืออีกนัยหนึ่งคือคุณภาพและมูลคาเพิ่มจะเกิดขึ้นไดก็โดยอาศัยการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  สรางองคความรู  การวิจัยที่นําไปสูการสรางนวัตกรรม  การทํางานรวมกัน
เพื่อกําหนดทางเลือกที่เหมาะสม  การกระจายอํานาจและการพัฒนาทองถิ่นนําโดยภาคเอกชน  
รัฐเปนผูสนับสนุน  และมีสถาบันการศึกษารวมคนควาวิจัย

3. การพัฒนากลุม/เครือขายวิสาหกิจ

สถาบันคีนันแหงเอเชีย มูลนิธิไทยเพื่อการพัฒนา ซึ่งเนนการพัฒนาอยางยั่งยืน
และความสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ไดทําการศึกษาแนวคิดของ
ศาสตราจารยไมเคิล  พอรเตอร  พรอมทั้งเชิญผูเชี่ยวชาญมาจัดสัมมนาเพื่อทดสอบความสนใจ
ของธุรกิจเอกชนในหลายกลุมอุตสาหกรรม เมื่อป พ.ศ. 2544 ไดแก กลุมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร
และซอรฟแวร อุตสาหกรรมยานยนต  อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร  อุตสาหกรรมสิ่งทอ  และ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว  ผลปรากฏวาแนวคิดนี้เปนสิ่งที่ภาคเอกชนและหนวยงานรัฐไดใหความ
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สนใจมาก  สถาบันคีนันฯ  จึงรวมกับบริษัท  J.E. Austin  and  Associate  ดวยการสนับสนุน
ทางการเงินจากองคกร USAID ดําเนินโครงการยกระดับความสามารถในการแขงขันสําหรับ
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจและอุตสาหกรรม
ใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก  ตั้งแตป  พ.ศ. 2545  เปนตนมา

สถาบันคีนันฯ  มีสวนรวมในการพัฒนากลุมในหลายลักษณะ  คือ  การเผยแพร
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ  Cluster Competitiveness  การทําหนาที่ประสานงานเพื่อพัฒนากลุม  
การวิเคราะหและกําหนดยุทธศาสตร  การจัดหาผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานใหกับกลุม  และการจัด
ประชุมสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของ เปนตน

สถาบันคีนันฯ  ไดเขารวมเปนผูประสานงานโครงการพัฒนากลุมธุรกิจในพื้นที่
ตาง ๆ ดังนี้

1) กลุมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  และจังหวัดเชียงใหม
2) กลุมธุรกิจมัลติมีเดียในกรุงเทพ
3) กลุมผูผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษภาคตะวันตก
4) กลุมผูผลิตและคาอัญมณีจังหวัดจันทบุรี
5) กลุมผูผลิตอาหารทะเลและผลิตภัณฑสัตวน้ํา  จังหวัดสงขลา
6) กลุมผูปลูกหมอนและผลิตเสนใยไหมและทอผาไหม  จังหวัดนครราชสีมา
7) การพัฒนาเครือขายการพัฒนาผลิตภัณฑในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ จังหวัดอุดรธานี

4. ขั้นตอนการพัฒนากลุม

ในการดําเนินโครงการนํารองพัฒนากลุมเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน  
สถาบันคีนันฯ กําหนดแนวทางเพื่อใหสามารถติดตามประเมินผล โดยมีลําดับขั้นตอนที่สําคัญ  
ดังนี้

1) กระบวนการสรางความเขาใจและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  (Changing   
mind  set)

2) การคัดเลือกกลุมและผูนํา  (Leader  for  change  management)
3) การวิเคราะหสภาวะตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดยุทธศาสตร  (Diagnosis)
4) กําหนดทางเลือกและแผนปฏิบัติ  (Strategic  Issues &  action  plans)
5) ติดตามประเมินผลและทบทวนแผน (Monitoring & evaluation)
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5. วิธีดําเนินการ

โดยพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยแลว  คนไทยสวนใหญจะมีลักษณะที่ออนนอม
ถอมตน  มีความเกรงอกเกรงใจผูอื่น  เมื่อมีปญหาก็มักจะเก็บไวไมคอยปรึกษาใครและขี้อาย  แต
คนไทยก็เปนผูที่มีความสามารถในการปรับตัวไดด ีและพรอมยอมรับในวัฒนธรรมใหม ๆ ลักษณะ
ดังกลาวถือเปนทั้งขอเดนและขอดอยสําหรับการพัฒนากลุม ซึ่งผูที่ทําหนาที่ประสานงานกลุม
จําเปนตองมีความเขาใจ  เพื่อจะไดหาทางแกไขและปรับวิธีการใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะของแตละกลุม  ดังที่จะไดขยายความดังตอไปนี้

ปรับกระบวนทัศน

จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการสรางความรูความเขาใจในกลุมอยางชัดเจนถึง
วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีดําเนินการ บทบาทของแตละฝาย  และผลประโยชนที่กลุมและสมาชิก
กลุมจะไดรับ ทั้งนี้ เนื่องจากผูประกอบธุรกิจสวนใหญมักจะไมยอมแลกเปลี่ยนความคิดและกลา
ที่จะพูดถึงปญหาของตน  เพราะเกรงวาจะเปนการเปดเผยความลับใหกับคูแขงและทําให
เสียเปรียบในการคา

ฝายเจาหนาที่หรือองคกรของรัฐซึ่งมีความคุนเคยกับการออกกฎ ระเบียบ  การ
ควบคุม และการกําหนดนโยบายและสั่งการ ก็อาจจะลําบากในการปรับตัวมาเปนผูใหบริการและ
รวมแกปญหา รวมถึงสถาบันการศึกษาสวนใหญที่มีบทบาทหนาที่ในการสอนและการวิจัยที่เปน
ทฤษฎี  อีกทั้งมีภารกิจมากจึงมักไมคอยไดมีการทํางานรวมกับภาคเอกชนบอยนัก

นอกจากนี้วิธีการทํางานแบบเดิม  ไมวาในภาครัฐหรือเอกชนที่ทํางานแบงแยก
กันตามลักษณะหนาที่งาน  (Functional) เชน ฝายบัญชี ฝายปฏิบัติการ ฝายบุคลากร หรือ
แมกระทั่งในสถาบันการศึกษา  มักจะเนนไปที่ลักษณะวิชา  เชน  คณะวิทยาการจัดการ  
การตลาด  คณะคอมพิวเตอร ฯลฯ  ซึ่งทําใหแตละฝายมุงผลสําเร็จของฝายตนเองมากกวาจะมุง
ที่ผลสัมฤทธิ์หรือเปาหมายขององคกร ทําใหเกิดภาวะตางคนตางทํา ทํางานซ้ําซอน ไมรวมมือกัน 
ไมแลกเปลี่ยนความคิด ชิงดีชิงเดน

สิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนกระบวนความคิดและความเคยชินที่ปฏิบัติกันมานาน ดังนั้น 
จําเปนที่จะตองมีการสรางความเขาใจที่ถูกตอง ตองพยายามใหทุกฝายมีความเขาใจและเกิด
ความเชื่อมั่นในการปรับเปลี่ยนแนวคิด และทาทีใหหันมากําหนดเปาหมายรวมกัน กลาที่จะ
แสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอสวนรวม และมีความมุงมั่นจะพัฒนาตนเองรวมกับกลุม 
โดยอาศัยผูนําหรือผูประสานงานที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีประสบการณในการบริหารจัดการ

คัดเลือกกลุม สรรหาผูนํา

ในความหมายทั่วไปกลุมธุรกิจมักจะมีอยูตามธรรมชาติอยูแลว เปนวิวัฒนาการ
ทางสังคมที่มักมีความหนาแนนของกิจกรรมในแตละพื้นที่ ทั้งนี้ อาจเกิดจากสภาพทางธรรมชาติ
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Related and supporting
Industries

(ตลาดน้ํา หรือทาเรือ) ตามความเปนมาทางประวัติศาสตร (ชุมชนปนหมอเกาะเกร็ด) หรือจาก
การสงเสริมของรัฐ (นิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ ) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกกลุมจึงควรเปนกลุม
กิจกรรมที่มีความหนาแนน หรือกระจุกตัวอยูในระดับหนึ่งอยูแลว มีความพรอมและศักยภาพที่
ยกระดับความสามารถในการแขงขัน และมีผูนําที่มีความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาตนเอง

ผูนํากลุมหรือผูทําหนาที่ประสานงานกลุมถือเปนองคประกอบที่สําคัญมากใน
การริเริ่มการรวมกลุมและดําเนินกิจกรรมกลุมใหมีความตอเนื่อง และเปนที่ยอมรับของทุกฝาย 
ในขั้นตอนนี้จะมีการจัดทําแผนภูมิกลุมหรือเครือขาย (Cluster Map) เพื่อกําหนดขอบขายใหเกิด
ความชัดเจนวาใครมีบทบาทในฐานะอะไร ใครทําหนาที่เปนแกนหลักหรือกลุมสนับสนุน ดังตัวอยาง
แผนภูมิของเครือขายธุรกิจอัญมณีจังหวัดจันทบุรีในแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1  แผนภูมิเครือขายธุรกิจอัญมณีจังหวัดจันทบุรี

ผูนําควรจะเปนผูที่ประกอบการในพื้นที่ เพื่อจะไดมีความผูกพันและเปน
ผูสามารถประสานความรวมมือกับทุกฝายในอนาคต แตในบางกรณีอาจตองอาศัยผูนําภาครัฐใน

Financial Service
 Local Commercial Bank
 IFCT

Business Line: Gold &
Jewelry Setting

Market

Core of Cluster
Area : Chantaburi Province

Among National
Less

271 entrepreneurs / 300,000      Chantaburi Gems & Jewelry
Cluster Map

Business Line :  Sapphire
Gem Processing / loose
 gemstone

Business Line 
Precious and Semi 
Precious

Packing

Equipment Manufacture
& Service

Gem Stone Dealer :
Africa, Sri Lanka,

Business Line : Ruby
Gem Processing /
Loose gemstone

Brokers from BKK
Chantaburi Precious
Stone
Factory Group
Local Jewelry Shops
www.Thaigems.com
BKK Dealers
International Buyers
Jewelry Factory

Linkage Established

Transportation and Logistic

Police & Security
Economic

Foundation

University
 Silapakorn U
 Burapha
U

Training Institute
 Chantaburi Polytechnic

 Non-formal Education
center

Industry  Association
 Thai Gem & Jewelry Traders
Association
 Chantaburi Gem & Jewelry
Traders  Association
 Chantaburi Thai Chamber of 
commerce

Government
 MOI
 MOC
 MOL
 MOE
 Custom Department
 DEP
 Department of Skill 
Development

Upgrading & Innovative Institutions
 Gem & Jewelry Institute of Thailand
 Gem College – Burapha University

Hard Infrastructure Road Telecommunications Utilities
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ทองถิ่นที่มีวิสัยทัศน และความเขาใจเขามาสนับสนุนทําหนาที่ประสานงานพัฒนากลุม บทบาท
หนาที่ของผูนํากลุม หรือผูประสานงาน คือ การทําความเขาใจ และเชิญชวนใหผูประกอบการ
ไดมารวมประชุมหารือกันอยางสม่ําเสมอ ดูแลและสงเสริมใหที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิด
กันอยางสรางสรรค ตองมีความเขาใจในปญหาและสามารถระบุเปาหมายรวมกันได ตองวางตัว
เปนกลางและสรางความเชื่อมั่นใหกับกลุม สามารถติดตอประสานงานกับหนวยงานรัฐและ
สถาบันการศึกษาในทองถิ่นได รวมถึงติดตามการดําเนินงานใหเปนตามมติของที่ประชุม และ

ประโยชนของสวนรวม

การวิเคราะหสภาวะตาง ๆ 

การพัฒนากลุมธุรกิจเปนเรื่องของการบริหารจัดการที่จําเปนตองอาศัยทั้งศาสตร
และศิลป และเปนเรื่องของการบริหารขอมูล ดังนั้น การประชุมหารือและการตัดสินใจในเรื่องใดๆ 
จําเปนตองอาศัยขอมูลและการวิเคราะหตามหลักธุรกิจและวิชาการ เชน  การวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน  ขอจํากัด และโอกาส (SWOT) เพื่อหาความไดเปรียบ รวมถึงการวิเคราะหปจจัย 4 
ดานที่มีผลกระทบตอกลุม ไดแก โครงสรางและสภาวะของธุรกิจ ปจจัยดานอุปสงค ปจจัยดาน
อุตสาหกรรมสนับสนุน และปจจัยพื้นฐานที่เรียกวา  Diamond Model  ดังตัวอยางการวิเคราะห
กลุมอุตสาหกรรมเลี้ยงกุงของประเทศไทยในภาพที่ 1

ภาพที่ 1  Diamond Model ของอุตสาหกรรมกุง

Diamond Model : Shrimp

+  High competition among processors and farms
+  Low  entry  barrier (Farming)

+  Suitable  climate and good  
     workforce skills
+  High productivity  due to  intensive  
    farming  method
-   Availability  and  quality of   Broodstock  
    are  uncertain
-   Limited  cultivable  area 
-   Insufficient  supplies  of   local  raw 
    material  for  feed 
-   Degraded  environment  from 
    improper – managed farms

+  Strong  supporting  industries and  
    good  infrastructure i.e. cold  storage, 
    animal feed, port   transportation. etc. 
-   Weak in R&D and  support
    from  financial  institutions

+  High quality (Food  Safety 
    included) & image 
+  High & sophisticated   world  
     demand
-   Very  low  domestic  demand
-   Dependent on  selected few 
    Markets for  export
-   Non – Tariff Barriers from    
     Importing  countries

Factor 
Conditions 

-   Non proactive  policy
-   Trade  disadvantage

-   Pressure  from  lower  cost  competitors
-   Price  volatility of commodity-type product

Demand 
Conditions

Realted and 
Supporting Industries

Economic  PolicyStrategy, Structure
And Rivalry

Source :  Institute for Management  Education for Thailand Foundation



33

ตอจากนั้นจะเปนการวิเคราะหตลาด (Market Assessment) เพื่อศึกษาถึงอุปสงค 
และความตองการของลูกคา ตามดวยการวิเคราะหคูแขง (Benchmarking Study) เพื่อใหทราบ
ชัดเจนวา ใครเปนคูแขงที่สําคัญและฐานะของกลุมอยูในลําดับใด ดังตัวอยางการวิเคราะห
สําหรับกลุมอุตสาหกรรมสาระดิจิตอล (Digital Content Industry) หรือมัลติมีเดีย (Multimedia) 
ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1  การศึกษาภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมสาระดิจิตอล

Country

Innovation
And 

Creativity in
Digital 

Content 
Products*

Animation
Game/Effects

Workforce
Skill*

Quality of
Workforce
Attitudes 
and Labor 
Relations*

Technical
And 

Process
Quality *

Global
Marketing 

& 
Promotion*

Intellectual
Property
Rights*

Affordable
Bandwidth*

Subjective
Rating

(10 is high)

JAPAN World Leader World Leader World 
Leader

World 
Leader

Excellent Excellent Good 9.0

S.KOREA High World Leader High World 
Leader

Excellent High World 
Leader

8.5

AUSTRALIA High High High High Excellent High Excellent 8.0

SINGAPORE Medium Excellent World 
Leader

Excellent World 
Leader

Excellent World 
Leader

8.0

HK (SAR) Excellent Excellent World 
Leader

Excellent Very high Very high World 
Leader

7.5

TAIWAN High Excellent World 
Leader

Excellent Excellent High Excellent 6.5

THAILAND Very high High Good Good Medium,  
improving

Low Medium, 
improving         

5.0

INDIA Medium Medium High Good Medium Low-
Medium

Good 4.5

CHINA High Medium High Medium Medium Very Low Good 4.0

MALAYSIA Low -Medium Medium –
high

 Medium –
high

Good Excellent Medium Medium 3.5

PHILIPPINES  Low -
Medium

Medium -
high

Medium Medium Low -
Medium

Medium Medium -
Good

3.0

Source :  Development Informatics, J.E. Austin field work and desk studies
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กลุมจะตองจัดทําแผนปฏิบัติใหชัดเจนวา ใครจะทําอะไร เมื่อใด งบประมาณ
เทาใด มาจากไหน ผลที่คาดหวังคืออะไร ทั้งนี้ เพื่อจะสามารถติดตามประเมินผลได

การพัฒนาในลักษณะกลุมจะชวยใหผูประกอบการแตละรายในกลุมมีขอมูลที่
ถูกตองชัดเจน สามารถกําหนดทิศทางการผลิตและการคาใหเหมาะสมกับธุรกิจและความพรอม
ของตนได และสามารถดําเนินการตาง ๆ เพื่อประโยชนรวมกันได เชน การรวมกันจัดซื้อ จัดหา
วัตถุดิบ การวิเคราะหตลาด การฝกอบรมทรัพยากรบุคคล หรือแรงงานฝมือ  การศึกษาวิจัย 
การลงทุน ฯลฯ

ติดตามและประเมินผล

การพัฒนากลุมจําเปนจะตองกําหนดเปาหมายและแผนปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถ
วัดผลไดเพื่อแสดงใหสมาชิกกลุมตระหนักถึงประโยชนของการเขารวม และยินดีเขารวม
กิจกรรมโดยสมัครใจ

ตัวอยางของสิ่งที่ใชเปนเครื่องชี้วัด ไดแก ปริมาณผลผลิตตอคน มูลคาเพิ่ม การ
จางงาน การวิจัยพัฒนา การผลิตสินคาใหม การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  

การวัดผลในภาพรวมของกลุมใหไดอยางสมบูรณและถูกตองยังคงเปนปญหา
ใหญสําหรับประเทศไทย เนื่องจากระบบฐานขอมูลของเรายังไมมีหรือมีแตไมทันตอเหตุการณ
ดังนั้น ในทางปฏิบัติอาจจะใชวิธีสุมตัวอยางจากสมาชิกกลุม หรือสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น

6.  ประโยชนของการรวมกลุม

สําหรับธุรกิจ

- สามารถเรียนรูจากประสบการณของผูอื่นในธุรกิจเดียวกันและธุรกิจที่ตอเนื่อง
- สามารถกําหนดทิศทางและเนนการพัฒนากิจการและผลิตภัณฑโดยอาศัย 

จุดแข็งและโอกาส
- สามารถลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานโดยการรวมกิจกรรม      
      กลุม เชน การฝกอบรมบุคลากรรวมกัน การจัดซื้อจัดหาแหลงวัตถุดิบและ
     ตลาดรวมกัน หรือทําการคนควาวิจัยรวมกัน
- เพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจแทนการสรางศัตรู

สําหรับเศรษฐกิจ

- เปนการลดตนทุนการผลิตรวม (Economy of scale)
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- ชวยใหเกิดการไหลเวียนของเงินทุนไปสูการลงทุนที่คุมคากวา  เกิดการจางงาน
และกระจายรายได

- เพิ่มผลิตภาพ (Productivity)
- พัฒนาทุนทางสังคม (Social capital)

7.  ขอสังเกตและสิ่งที่เรียนรู

ในระยะเวลาเกือบ 3 ปที่ผานมา จากประสบการณในการพัฒนากลุมธุรกิจดวย
ตนเอง รวมถึงศึกษาและประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูเชี่ยวชาญ และหนวยงาน
ทั้งในประเทศ และตางประเทศ พอจะสรุปเปนขอสังเกตได  ดังนี้

1) ยังมีความเขาใจที่แตกตางกันเกี่ยวกับแนวความคิดและความหมายของ
คําวา “Cluster” แตที่สําคัญมีไมนอยที่มอง “Cluster” เปนเปาประสงคมากกวาจะใชเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน

2) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเปนกระบวนการพัฒนาที่ตอง
อาศัยเวลา นอกจากนี้ บอยครั้งที่ภาครัฐยังใชวิธีกําหนดมาตรการโดยไมมีการปรึกษาหารือ 
รับฟงขอคิดเห็นจากภาคเอกชน ทําใหผูประกอบการเอกชนขาดแรงจูงใจและกําลังใจที่จะวางแผน
และพัฒนาในระยะยาว เพราะมองไมเห็นประโยชน

3) เจาหนาที่ของรัฐขาดแรงจูงใจและกําลังใจที่จะพัฒนาตามแนวคิดสมัยใหม 
เนื่องจากยังมีความไมชัดเจนในเปาหมาย และวิธีการวัดผลงาน

4) หนวยงานภาครัฐใหความสําคัญในนโยบายและสงเสริมกิจกรรมทางดาน
การตลาดมากกวาการพัฒนากลไกสงเสริมองคความรู และการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานที่จะ
นําไปสูการคิดคนนวัตกรรมและการเพิ่มผลิตภาพอยางแทจริง

5) หนวยงานรัฐขาดเอกภาพในการดําเนินงาน ทําใหเกิดการทํางานซ้ําซอน 
บางครั้งมีการแกงแยงงาน เชน โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

6) องคกรธุรกิจและสมาคมการคาสวนใหญ ซึ่งนาจะมีบทบาทเปนแกนนําใน
การพัฒนากลุมยังยึดติดอยูกับอํานาจการตอรอง   ไมพรอมที่จะปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาความสามารถในการแขงขันในระบบใหม

7) ผูประกอบการบางรายเขามารวมกลุมเพื่อผลประโยชนระยะสั้นมากกวาที่
จะชวยพัฒนากลุมในระยะยาว

8) องคกรภาคชุมชนไมเขมแข็ง ขาดการมีสวนรวม และขาดความรูความเขาใจ
ในการพัฒนาแบบองครวม
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8.  ประยุกตแนวคิดกลุมกับการบริหารแบบบูรณาการ

จากขาหลวงไปสูขาราษฎร
ผูวาราชการจังหวัดเมื่อสมัยกอนมักถูกเรียกขานกันในหมูประชาชนวา 

“ขาหลวง" ซึ่งมีความหมายวาเปนขาของหลวง ดวยที่มีสถานภาพเปนขาราชการที่เปนตัวแทน
ของในหลวง (รัฐบาลของพระเจาอยูหัว) มีหนาที่ดูแลบําบัดทุกข บํารุงสุข ใหแกประชาชนใน
ทองถิ่น ขาหลวงสวนใหญจึงมักเปนผูที่มีอาวุโส ทรงคุณวุฒิและวัยวุฒิ มีคนเคารพยกยองและ
นับหนาถือตา และถือเปนเกียรติแกวงศตระกูล

นับตั้งแตตุลาคม 2546 เปนตนมา บทบาทผูวาราชการจังหวัดไดเปลี่ยนแปลงไป 
เนื่องจากมีการนําแนวคิดและวิธีการบริหารวิสาหกิจเอกชนมาใช นัยวาเพื่อใหเกิดความคลองตัว
และเปนไปตามหลักการกระจายอํานาจสูทองถิ่น ดังนั้น บรรดา “ขาหลวง” ทั้งหลายจึงตอง
ปรับเปลี่ยนบทบาทมาเปน “ขาราษฎร” หรือที่เรียกกันวา “ผูวา ซี.อี.โอ.” เพราะไมไดทําหนาที่
สั่งการและควบคุมดูแลขาราชการแตอยางเดียวเหมือนเมื่อกอน แตจะเนนการอํานวยการใหเกิด
การประสานงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน และชุมชน และมีอํานาจหนาที่ในการ
ตัดสินใจอยางเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ และงบประมาณของจังหวัด ซึ่งนับวาเปน
ความรับผิดชอบที่ใหญหลวงกวาเดิมมาก

ยุทธศาสตรตองมากอนนโยบาย

ผูวา ซี.อี.โอ ใชวาจะทําอะไรไดตามอําเภอใจ หรือมีอํานาจเบ็ดเสร็จเหมือนกับ
ผูบริหารสูงสุดของวิสาหกิจเอกชน หากแตจะตองดําเนินการใหสอดคลองกับเปาประสงคและ
ยุทธศาสตรของชาติ ซึ่งมุงที่ประโยชนของประชาชนเปนใหญ ทําอยางไรจะใหเกิดความสมดุล
ระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาสังคมและความสงบสุขในทองถิ่น

ยุทธศาสตรสําคัญที่รัฐบาลนํามาใชในการพัฒนาประเทศในปจจุบัน คือ การนํา
แนวคิดของการสรางความสามารถในการแขงขันและการพัฒนากลุมธุรกิจ (Cluster 
Competitiveness) มาเปนการบริหารในแบบบูรณาการ การทํางานรวมกันระหวางภาครัฐและ
เอกชน (Public and private participation) การกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรโดยอาศัย
ความตองการของตลาดและผูบริโภคเปนหลัก (Market/customers oriented)

ความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness) ไมใชการแขงขันทางการคา 
(Competition) ซึ่งอาศัยความไดเปรียบของราคาสินคาและเงื่อนไขทางการคาตางๆ ไมวาจะเปน
การกีดกันทางการคา กําแพงภาษี การสนับสนุนการลงทุนโดยรัฐ ที่หมายถึงการมีผูชนะและผูแพ
(Win - Loss) ความสามารถในการแขงขันเปนการสรางเงื่อนไขของผลประโยชนรวมกัน (Win -
Win) ดังนั้น  การกําหนดยุทธศาสตร (Strategy) ใหเหมาะสมจึงเปนเรื่องที่สําคัญที่ตองทําเปน
ลําดับแรกกอนการกําหนดนโยบาย (Policy)
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องคกรภาคธุรกิจ

หอการคาจังหวัด

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด

สมาคมธนาคาร
จังหวัด

การบริหารงานราชการแบบวิสาหกิจเอกชน

เพื่อใหการบริหารราชการทั้งประเทศเปนไปในแนวทางเดียวกัน เปนเอกภาพ 
และมีประสิทธิภาพ รัฐบาลไดกําหนดใหมีองคกรบริหารแบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับ
กลุมจังหวัด และระดับจังหวัด โดยมุงวัตถุประสงคในการบริหารรวมกันเพื่อสรางประโยชนสุข
ของประชาชน อีกทั้งลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

เมื่อเปนอยางนี้แลว การกําหนดโครงการและงบประมาณในทุกระดับจะเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงคือ แทนที่ฝายราชการจะเปนผูกําหนดโครงการและงบประมาณเอง ก็
กลายเปนทุกฝายตองมากําหนดรวมกันโดยยึดผลประโยชนของประชาชนเปนที่ตั้ง

แตละจังหวัดและกลุมจังหวัดจะกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคอยางไรเพื่อให
เกิดบูรณาการ ไมมีการซ้ําซอนหรือขัดแยงกัน การกําหนดแผนงานและโครงการจะเริ่มกันอยางไร 
หนวยงานทั้งหลายที่มีอยูจะประสานกันอยางไรและรับฟงนโยบายจากใคร หนวยงานใดจะทํา

หนาที่เปนหนวยประสานงานกลาง

ดังนั้น  ผลสัมฤทธิ์ของแนวคิดนี้จึงขึ้นอยูกับความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่
ของผูที่เกี่ยวของ และความรวมมือของทุกฝายเปนสําคัญ

แผนผังการประสานงานการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

คณะกรรมการสนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กสจ.)

คณะกรรมการยุทธศาสตรกลุมจังหวัด (กกจ.)

ผูวาซี.อี.โอ

ผูแทนสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

สถาบันการศึกษาทองถิ่น

องคกรภาค
ประชาชน
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ความสําคัญของการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ หรือจะเรียกวา “คลัสเตอร”
อยูที่กระบวนการปฏิบัติมากกวาการออกแบบโครงสราง เปนการเชื่อมโยงทางความคิดมากกวา
การเชื่อมโยงทางกายภาพ “คลัสเตอร”  เปนกระบวนการที่กิจกรรมทั้งหลายในพื้นที่เกี่ยวโยงกันมา
รวมกันคิดแตแขงกันทํา (Collaboration and Competition) รวมกันคิดวากลุมของตนตองการ
อะไร การพัฒนาอยางไรจะดี และเปนประโยชนกับทองถิ่น อะไรเปนจุดแข็ง จุดออน ใครควรจะ
ทําอะไร เพื่อเปนกรอบและกติกา ตอจากนั้นตางฝายก็ตางปฏิบัติในสวนของตนใหดีที่สุดเพื่อบรรลุ
เปาประสงคที่กําหนด

การกําหนดขอบเขตของ “คลัสเตอร”  อาจทําไดหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับสภาพ
พื้นที่ทางภูมิศาสตร ความหนาแนนของกิจกรรม และความเชื่อมโยงของกิจกรรมตาง ๆ ในพื้นที่
นั้น ๆ ตัวอยางเชน การแบงกลุมตามเขตเศรษฐกิจ เปนพื้นที่เกษตรกรรมและเพาะปลูกสําหรับ
ภาคกลางตะวันตก เขตการเลี้ยงปศุสัตวสําหรับภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก เขตอุตสาหกรรมทองเที่ยวภาคใต และภาคเหนือ ฯลฯ

แตไมวาจะกําหนดอยางไร แตละ “คลัสเตอร”  ควรจะตองมีองคประกอบสําคัญ   
4  ฝาย คือ ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคชุมชน

ภารกิจหลักของคลัสเตอร  คือ  การระดมความคิดของผูที่มีสวนไดเสีย
(Stakeholders) เพื่อนําไปสูการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตร ตามดวยการแสวงหา
กิจกรรมที่จะกอใหเกิดประโยชนตอทุกฝาย เชน การคนควาวิจัย การพัฒนาบุคลากร หรือ
แมกระทั่งการหาตลาดใหม

การสรางองคความรู

เนื่องจาก “คลัสเตอร” เปนกระบวนการปฏิบัติที่ตองอาศัยผูนําและผูประสานงาน
ที่มีความเขาใจในการวิเคราะห การวางแผน การแกปญหาและการตัดสินใจ อีกทั้งมีประสบการณ
ในการทํางานรวมระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในระดับหนึ่ง ดังนั้น การบริหารงานจังหวัด
ในรูปแบบบูรณาการจึงจําเปนที่จะตองสรางบุคลากรดานนี้เปนเบื้องตน เพื่อใหกลุมบุคคลเหลานี้
นําความคิดและความเขาใจไปขยายผลสูการทํางานในลักษณะเครือขาย และสามารถประสาน
เชื่อมโยงกับเปาหมายในระดับที่เหนือขึ้นไปตั้งแตระดับชุมชน ระดับจังหวัด ไปจนถึงระดับชาติได 
ซึ่งปญหาการขาดบุคลากรนี้เปนเรื่องหนักอกของ ผูวา ซ.ีอี.โอ สวนใหญ

ภารกิจหลักของผ ู วาฯ

นอกเหนือไปจากการทําหนาที่เปนผูอํานวยการและประสานงานในพื้นที่  ใน
แผนงาน โครงการเฉพาะดานแลว ผูวาราชการจังหวัดยังมีภารกิจที่สําคัญที่จะตองดําเนินการ
ควบคูกันในอีกหลายดาน เชน
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การพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล เพื่อใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
(Knowledge based economy) นอกจากความรูพื้นฐานแลว ทําอยางไรจึงจะพัฒนาทักษะชุมชน
ทองถิ่น และฝมือแรงงานใหกาวทันกับวิทยาการและเทคโนโลยีใหม ๆ สงเสริมทักษะและพัฒนา
ความคิดสรางสรรค  และสงเสริมใหรูจักการใชเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อเปนเครื่องมือในการ
รับขาวสาร รวมถึงการเขาถึงสังคมโลก

การสรางปจจัยสนับสนุนใหเกิดสภาวะแวดลอมที่ดีเพื่อสงเสริมการประกอบ
อาชีพ การคา และการลงทุนในพื้นที่ เชน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการสื่อสาร
โทรคมนาคมที่รวดเร็ว การขนสง กฎระเบียบ ทัศนียภาพ สิ่งแวดลอมและธรรมชาติ สุขอนามัย  
ความปลอดภัยในทรัพยสินและบุคคล ฯลฯ

การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และภาค
การศึกษา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ความโปรงใส และมีการพัฒนาดานนวัตกรรมอยูตลอดเวลา

กองทัพเดินดวยทอง

ประเทศไทยเปนประเทศกสิกรรม ประชากรสวนใหญของไทยเรายังประกอบ
อาชีพเกษตร และเปนกลุมที่มีรายไดต่ํา นอกจากนี้ผลิตผลทางการเกษตรนั้นเปนสินคาที่ใช
ปจจัยการผลิตมหาศาล (พื้นที่ แหลงน้ํา แรงงาน ปุย และยา) มีมูลคาเพิ่มต่ํา (Low value) มี
ผลกระทบของฤดูกาลสูง (Seasonality) และมีความเนาเสียงาย (Perishable) และการเกษตรก็
เปนภาคสําคัญที่รัฐบาลจะตองใหความสนใจและถือเปนยุทธศาสตรที่สําคัญในการพัฒนา
ประเทศ เพราะประเทศไทยเปนแหลงผลิตอาหารปอนประชากรทั้งในประเทศและสงออก ดังนั้น 
ถาภาคการเกษตรของไทยไดรับการพัฒนาอยางถูกทางและจริงจัง ก็เทากับสามารถเพิ่มรายได
ใหกับประเทศชาติ และยกฐานะความเปนอยูของเกษตรกรใหดีขึ้น ฉะนั้น จึงนับเปนสิ่งที่ทาทาย
ความสามารถของผูวา ซ.ีอี.โอ ในยุคนี้เปนอยางยิ่ง

จากตัวอยางดังกลาว ทุกฝายจะตองเขาใจจุดมุงหมายของการพัฒนาการเกษตร
อยางยั่งยืน ที่มีองคประกอบไดแก ความมั่นคง (Security) ในอาชีพเกษตรที่ขึ้นอยูกับผลผลิต
และรายได ความปลอดภัยของอาหารกับความปลอดภัยที่มีตอผูบริโภค (Safety) ความหลากหลาย
ของผลิตผล (Diversity) และความเปนมิตรตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่จะสรางใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนของการเกษตรควรเนนที่การ
พัฒนาดานคุณภาพ และมูลคาของผลผลิตเกษตรมากกวาที่จะเลือกการเพิ่มปริมาณการผลิต 
เริ่มตั้งแตการพัฒนาองคความรูของเกษตรกรในการเพาะปลูก การสรางปจจัยสนับสนุนในทุก
ขั้นตอนตั้งแตการเลือกพื้นที่ ชนิดพืช การเตรียมพื้นที่ การผลิต การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การ
ขนสง และการคาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะบริหารจัดการอยางไรที่จะทําให
สินคาไปสูผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว ทันความตองการ จะเชื่อมโยงกับธุรกิจใดบางเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 
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และจะทําการวิจัยในเรื่องใด จะใชเทคโนโลยีใดที่เหมาะสมในการรักษาคุณภาพและความคงทน
ของสินคา รวมถึงการสงเสริมความรู ความเขาใจใหกับผูบริโภคและประชาชนใหตระหนักถึง
สุขอนามัย ความปลอดภัยของอาหาร และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปน
ตน

การวาดฝนที่จะทําใหประเทศไทยเปนครัวของโลก จึงเปนเรื่องที่ไมงายเพราะ
เกี่ยวของกับบุคคลทุกฝายที่ตางระดับความคิด ตางระดับรายได และมีหลายหนวยงานที่รับผิดชอบ 
ใครจะเปนเจาภาพในการเปนจุดเชื่อมโยงการดําเนินงาน ใครจะเปนผูลงทุน

อีกทั้งเปนความทาทายสําหรับผูประกอบการไทยที่จะรวมกับนักวิชาการและ
นักวิจัยที่จะศึกษาวิจัย เพื่อหาทางสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรใหเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ
โดยเร็วในทุกขั้นตอน เชน กําหนดพื้นที่ยุทธศาสตรที่จะพัฒนาเปนแหลงผลิตอาหารครบวงจร 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาปจจัยสนับสนุน สะดวกตอการทําวิจัย จัดระบบมาตรฐาน
และการควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและแปรรูป สรางประสิทธิภาพในการกระจายสินคา
และบริการ (Distribution Center : DC) สะดวกตอการสรางองคความรูและการเผยแพร รวมถึง
การพัฒนาแหลงงานในทุกระดับ

การพัฒนาความสามารถในการแขงขันในระดับมหภาค จึงเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต เปนกระบวนการที่ทุกฝายมีสวนรวมคิด รวมทํา 
เปนการดําเนินการยกระดับอยางตอเนื่องเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน และถือเปนภารกิจหลักของ
ภาครัฐ สวนในระดับจุลภาค หรือภาคการผลิต ผูประกอบการควรปรับกระบวนทัศนที่จะยึด
แนวทางการพัฒนาโดยเนนในสิ่งที่ดีกวา (Better) ไมใชมากกวา (More) เนนเรื่องของคุณคา 
(Value) มากกวาตัวเงิน (Money) และทายที่สุดตองคํานึงถึงประโยชนสวนรวมควบคูกันไปกับ
ผลประโยชนทางธุรกิจ
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ภาคผนวก

ตัวอยางการเชื่อมโยงการพัฒนากลุมระดับทองถิ่นไปสูระดับประเทศ

กรณีศึกษาของเครือขายผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษตามระบบเกษตรที่ดีและเหมาะสม

ระดับทองถิ่น ระดับกลุมจังหวัด ระดับประเทศ
 พื้นที่
โครงการ

4 จังหวัดในเขตภาคกลาง
ตะวันตก (นครปฐม ราชบุรี 
กาญจนบุรี สุพรรณบุร)ี

กลุ ม จั ง หวั ดภาคกลาง
ตอนลางกลุม 1 และกลุม 2

เขตการผลิตอาหารกระจาย
ตามแหลงตาง ๆ เชน 
อาหารทะเลในภาคใต 
ป ศุ สั ต ว ใ น ภ า ค ก ล า ง
ตอนบน  ผล ไม ใ นภาค
ตะวันออก

วิสัยทัศน ศูนยกลางการผลิตพืชผัก
ส ง อ อ ก แ ล ะบ ริ โ ภ ค ใ น
ประเทศที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัยของประเทศ

เขตการผลิตอาหารครบ
วงจร (Food Belt) ภาค
กลางเพื่อการสงออก

ครัวของโลก (Kitchen of 
the World)

ยุทธ
ศาสตร
(strategic 
Issues)

ขยายการผลิตพืชผักที่มี
คุณภาพและปลอดภัยจาก
สารพิษตามระบบเกษตรที่
ดีและเหมาะสม (GAP) สู
เกษตรกรทุกรายในพื้นที่

ขยายไปสูการผลิตอาหาร
และผลผลิ ต เกษตรที่ มี
คุณภาพและปลอดภัยจาก
สารพิษตามระบบ GAP 
GMP HACCP

ศู น ย ก ล า ง ข อ ง
อุตสาหกรรมอาหารและ
บ ริ ก า ร  (ภั ต ต า ค า ร 
โรงแรม)ระดับภูมิภาค

แผนปฏิบัติ กําหนดมาตรฐานสําหรับ
ทองถิ่น (GAP)

ปรับปรุงและพัฒนาแหลง
เพาะปลูกและพัฒนาเขต
อุตสาหกรรม

การวางกลไกเพื่อสงเสริม
การตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพ

วางระบบตรวจประเมิน พัฒนาตลาดกลางเกษตร
และอาหารระดับภูมิภาค

ปรับปรุงกฎระเบียบให
ทันสมัย

อบรมเกษตรกรในระบบ
การปลูกเก็บเกี่ยว และการ
ขนสง

เขตอุตสาหกรรมอาหาร
ครบวงจร

บังคับใชกฎหมายอยาง
เครงครัดและเปนธรรม

พัฒนาระบบการกระจาย
สินคา

พัฒนาแหลงน้ํา พลังงาน
และระบบการขนสง และ
กําจัดของเสีย
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ระดับทองถิ่น ระดับกลุมจังหวัด ระดับประเทศ
กลุมแกนนํา
ภาคเอกชน

ผูคาและสงออก กลุม
เกษตรกรผูปลูก ผูจําหนาย
ปจจัยการผลิต องคกร
ธุรกิจและการคาทองถิ่น

สมาคมผูคาและสงออก 
สถาบันเกษตรกร สมาคม
อุตสาหกรรมและผูผลิต 
องคกรธุรกิจและการคา
ระหวางประเทศ

หนวยงาน
หลักภาครัฐ

เกษตรจังหวัด/ตําบล 
สาธารณสุขจังหวัด  
อุตสาหกรรมจังหวัด

ก.เกษตร ก.อุตสาหกรรม  ก.
พาณิชย อย. สศช. ก.
มหาดไทย

สถาบัน
เฉพาะทาง 
/ การศึกษา

ม.เกษตรศาสตร 
กําแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาลัยเกษตร ม.ราชภัฎ          
ม.ราชมงคล

สถาบันการศึกษา/วิจัย 
สถาบันอาหาร  สถาบัน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กลุมประชา
สังคม

ผูนําชุมชน องคกรเอกชน
ในพื้นที่

ผูนําชุมชน องคกรเอกชนใน
ระดับภาค

ผูนําทางความคิด นักพัฒนา 
และหนวยงานอื่น ๆ ที่ไมใช
ภาครัฐ (NGO)

ปจจัยแหง
ความสําเร็จ

- ความตระหนักในปญหาและ
วิสัยทัศนของผูประกอบการ

- วิสัยทัศนของ
ผูประกอบการและการอาศัย
เทคโนโลยี

- ความเขาใจปญหาและ
วิสัยทัศนของผูบริหาร
ประเทศ

-  ความรูความเขาใจของ
เกษตรกร

- ความพรอมในการลงทุน - การประสานงานรัฐและ
เอกชน

-  ความรวมมือในระดับ
ทองถิ่น

- การประยุกตใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม

- ความรูความเขาใจและ
ความพิถีพิถันของผูบริโภค
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ารใชศักยภาพดานที่ตั้งของกลุมจังหวัดารใชศักยภาพดานที่ตั้งของกลุมจังหวัด
ในการกําหนดยุทธศาสตรดานในการกําหนดยุทธศาสตรดาน

การคาชายการคาชายแดน

เผดิมเดช  มั่งคั่ง1

ในการกําหนดยุทธศาสตรด านการค าชายแดนของกลุ มจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (กลุมจังหวัด 6.1) จากการที่กลุมจังหวัดมีเขตพื้นที่ติดตอกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2 จังหวัด คือ จังหวัดเลย และจังหวัดหนองคาย มีจุด
ผานแดนถาวร 7 แหง อยูในความรับผิดชอบของดานศุลกากร 4 ดาน 

ดานจังหวัดเลย คือ ดานศุลกากรทาลี่ และดานศุลกากรเชียงคาน  
จังหวัดหนองคาย คือ ดานศุลกากรหนองคาย และดานศุลกากรบึงกาฬ 
มูลคาการคาชายแดนรวมกันมากกวาหนึ่งหมื่นลานบาทตอป เปนการสงออก

ประมาณรอยละ 85 ของมูลคาการคาชายแดนทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีสินคาผานแดนตามความ
ตกลงวาดวยการขนสงทางถนนระหวาง ไทยกับ สปป.ลาว ที่มีการขนสงผานประเทศไทย ประมาณ 
8 พันลานบาทตอป ทําใหเกิดแนวคิดในการอาศัยศักยภาพดานที่ตั้งของกลุมจังหวัด กําหนด
ยุทธศาสตรการคาชายแดนเชื่อมโยงกลุมจังหวัดกับประเทศในอนุภูมิภาค โดยเฉพาะจีนตอนใต 
สปป.ลาว และเวียดนาม โดยการเสริมสรางความสัมพันธทางการคาของกลุมจังหวัดสูอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขง เชื่อมโยงเครือขายการคมนาคมขนสง เพื่อใหกลุมจังหวัดเปนศูนยกลางการผลิต 
และกระจายสินคา (Distribution Center) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเสนทาง 
จีนตอนใต – ลาว – ไทย – ลาว – เวียดนาม - จีนชายฝงทะเล และเชื่อมโยงกับฐานการผลิต
และการขนสงของประเทศ  ทั้งนี้ไดกําหนดใหจุดผานแดนแตละจุด ทําหนาที่ที่แตกตางกันตาม
ศักยภาพของพื้นที่และศักยภาพของประเทศเพื่อนบาน 
                                                          
1 สํานักงานศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ กรมศุลกากร



44

ดานศุลกากรทาลี่ มีจุดผานแดนถาวร 2 แหง คือ ดานพรมแดนบานปากหวย 
และดานพรมแดนบานนากระเซ็ง เชิงสะพานมิตรภาพแมน้ําเหือง ไทย - ลาว ทั้งสองจุดติดตอ
กับเมืองแกนทาว แขวงไชยบุรี มีเสนทางขนสงทางบกเชื่อมตอไปยังเมืองหลวงพระบาง และ
ทางตอนใตของจีนดานตะวันตกได การเปดใชสะพานขามแมน้ําเหือง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2547 
เปนการอํานวยความสะดวก และเพิ่มศักยภาพในเสนทางการคาของจุดนี้ ซึ่งแตเดิมในฤดูฝน
การขนสงสินคาขามแมน้ําเหืองจะพบอุปสรรคจากระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหไมสามารถขนสง
สินคาไดตอเนื่องตลอดทั้งป นอกจากนี้เมื่อมีการประกาศใชสะพาน ทาง สปป.ลาว ไดประกาศ
ยกระดับใหจุดผานแดนนี้เปนดานสากล เปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูที่เดินทางเขา - ออก 
สปป.ลาว ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ สินคาที่มีการสงออกในจุดนี้นอกจากมีตลาดหลักที่แขวง
ไชยบุรีแลว สวนหนึ่งมีการสงผานไปถึงแขวงหลวงพระบางดวย

ดานศุลกากรเชียงคาน มีจุดผานแดนถาวร 2 แหง คือ 1) ดานพรมแดนเชียงคาน 
เปนทาเรือริมฝงแมน้ําโขง สินคาที่ขนสงมาจากพื้นที่ทางภาคเหนือของ สปป.ลาว สามารถขนสง
ทางเรือมาขึ้นฝงที่จุดนี้ได ปจจุบันการขนสงทางน้ําตามลําแมน้ําโขง สินคาที่มาจากจีนตอนใต
จะขนขึ้นบกที่อําเภอเชียงแสน และอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตอจากนั้นแมน้ําโขงจะไหล
เขาในเขตพื้นท่ีของประเทศลาว และมาออกเปนเสนกั้นอาณาเขต ไทย - ลาว อีกครั้งที่อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย ปจจุบันเรือสินคาที่เทียบทาที่อําเภอเชียงคาน จึงเปนเรือสินคาของ สปป.ลาว 
จุดผานแดนถาวรแหงที่สอง คือ ดานพรมแดนบานคกไผ อําเภอปากชม จังหวัดเลย เปนจุด
ผานแดนทางบกที่ใชแพขนานยนตบรรทุกรถขนสงสินคาขามแมน้ําโขงไปยังแขวงเวียงจันทนซึ่ง
เปนแขวงที่มีสินคาดานผลผลิตการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ เชน ไม และแรแบไรท เปน
สินคาหลักที่สงออกมาประเทศไทย จุดผานแดนของดานศุลกากรเชียงคานทั้งสองแหงจึงมีลักษณะ
เปนจุดนําเขาวัตถุดิบจาก สปป.ลาว เปนหลัก 

ดานศุลกากรหนองคาย มีจุดผานแดนถาวร 2 แหง คือ 1) ดานพรมแดน
ทาเสด็จ ซึ่งทาง สปป.ลาว กําหนดใหเปนดานทองถิ่นสําหรับประชาชนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่เดิน
ทางผานเขาออกประเทศ เนื่องจากสภาพที่ตั้งอยูใกลกับสะพานมิตรภาพ หนองคาย-เวียงจันทน 
ซึ่งมีฐานะเปนดานสากลของ สปป.ลาว การเดินทางเขาออกประเทศทางดานพรมแดนทาเสด็จ 
จะใชเรือเปนยานพาหนะในการเดินทาง สินคาที่ขนสงผานมีเพียงของติดตัวผูโดยสารและการคา
เล็กนอยของคนทองถิ่น ไมมีการขนสงสินคาในลักษณะการคาระหวางประเทศ 2) ดานพรมแดน
หนองคาย ตั้งอยูเชิงสะพานมิตรภาพ หนองคาย - เวียงจันทน จากการที่มีที่ตั้งติดตอกับนครหลวง
เวียงจันทน ทําใหจุดผานแดนนี้เปนจุดผานแดนหลักระหวาง ไทย - สปป.ลาว มูลคาการคารวม
ประมาณ 8 พันลานบาทตอป คิดเปนรอยละ 50 ของมูลคาการคาชายแดนระหวางไทยกับ สปป.ลาว 
ทั้งหมด สินคาที่นําเขาจากไทยนอกจากใชอุปโภค บริโภค ในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทนและ
พื้นที่ใกลเคียงแลว ยังเปนศูนยกลางกระจายสินคาไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ของ สปป.ลาว ดวย 
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นอกจากนี้ในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทนยังเปนแหลงผลิตภาคอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศ โดยเฉพาะสินคาประเภทสิ่งทอและเครื่องนุงหม ซึ่ง สปป.ลาวไดสิทธิพิเศษทาง
ภาษีอากรจากกลุมประเทศยุโรป และญี่ปุน จึงพบวาสินคานําเขาหลักของ สปป .ลาวในจุดนี้
นอกจากน้ํามันเชื้อเพลิง และวัสดุกอสราง ยังมีสินคาวัตถุดิบอื่นประเภทผาผืนและอุปกรณตัดเย็บ
เปนสินคาที่มีมูลคาการคาสูงเชนกัน

ดานศุลกากรบึงกาฬ มีจุดผานแดนถาวร 1 แหง คือ พื้นที่อําเภอบึงกาฬ 
จังหวัดหนองคาย สินคาที่สงออกทางดานศุลกากรบึงกาฬสวนใหญ จะเปนสินคาที่ผานทางหลวง
หมายเลข 13 และหมายเลข 8 ของ สปป.ลาว ไปยังเมืองวินน ประเทศเวียดนาม ระยะทาง
ประมาณ 300 กิโลเมตร สภาพถนนสามารถใชขนสงไดตลอดทั้งป เมืองวินนเปนเมืองในตอนกลาง
ของประเทศเวียดนาม มีระบบการคมนาคมขนสงทั้งทางถนนและทางรถไฟเชื่อมโยงไปยังเมือง
ฮานอยทางตอนเหนือ และเมืองโฮจิมินนทางตอนใตของประเทศได นอกจากนี้ยังมีทาเรือขนสง
สินคาที่สามารถเชื่อมตอการขนสงไปยังประเทศในกลุมทะเลจีนใต มูลคาการคาชายแดนในจุดนี้
ประมาณ 2 พันลานบาทตอป 

ศักยภาพดานการคาและการผลิตของกลุมจังหวัด 

จังหวัดอุดรธานี แมจะไมมีพื้นที่ชายแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบาน  แตมี
ลักษณะของการเปนศูนยกลางทางพาณิชยกรรมและการกระจายสินคาในภูมิภาคนี้ สามารถ
เชื่อมโยงกับเมืองหลักอื่น ๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน ขอนแกน นครราชสีมา มี
สนามบินนานาชาติ แมปจจุบันจะยังไมมีเสนทางการบินเชื่อมโยงกับตางประเทศ แตไดมีการนํา
เครื่องเชาเหมาลําจากไตหวันเพื่อขนสงแรงงานไทยที่ไปทํางานกลับบานในชวงหนาเทศกาล  

จังหวัดหนองบัวลําภู พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ทางการเกษตร แตดวยศักยภาพ
ทางปจจัยการผลิตดานแรงงานและที่ดิน  ทําใหเปนพื้นที่ที่ไดรับความสนใจจากนักลงทุนภาค
อุตสาหกรรมในการขยายฐานการผลิตมายังจังหวัดหนองบัวลําภูมากขึ้น  

จังหวัดเลยและจังหวัดหนองคาย มีศักยภาพดานการคาชายแดนกับประเทศ
เพื่อนบาน มีกลุมผูประกอบการนําเขา - สงออกในพื้นที่ รวมถึงกลุมผูรับขนสงสินคาขามแดน 
ทั้งนี้ในสวนของจังหวัดเลยมีความไดเปรียบดานการคมนาคมที่สามารถเชื่อมตอไปยังพื้นที่
ภาคเหนือของไทย และพื้นที่ภาคเหนือของประเทศเพื่อนบาน ในขณะที่จังหวัดหนองคายมี
ความไดเปรียบในการเปนฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม  เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงปจจัยการ
ผ ลิ ต
ภายในประเทศและจากประเทศเพื่อนบาน ประกอบกับการที่สามารถผนวกตลาด สปป.ลาว และ
ตลาดเวียดนามเขามารวมกับตลาดในประเทศทําใหเปนตลาดผูบริโภคที่มีขนาดใหญมาก
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จากเสนทางการคมนาคมดานจังหวัดเลย จะอาศัยดานศุลกากรทาลี่ซึ่งมีศักยภาพ
ในการขนสงทางบกเชื่อมตอกับ สปป.ลาว ไปถึงจีนดานฝงตะวันตก ในการสงออกสินคาทั้งในรูป
ของวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป เนื่องจากการสงออกจะเนนที่การสงถึงมือผูรับโดยเร็วและสะดวก  
ในขณะที่ดานศุลกากรเชียงคานซึ่งมีศักยภาพในการขนสงทางน้ําจะทําหนาที่เปนจุดนําเขาสินคา
ประเภทวัตถุดิบและผลิตผลการเกษตรจากจีนตอนใตดานตะวันตก และสปป.ลาว เนื่องจากในการ
นําเขานี้เปนการนําเขามาเพื่อแปรรูป หรือสรางมูลคาเพิ่ม จึงใหความสําคัญกับการใชตนทุน
คาขนสงสินคาที่ต่ําที่สุด นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับฐานการผลิตในภูมิภาคอื่นของประเทศ ใชดาน
ศุลกากรหนองคายเปนประตูการคาเพื่อรองรับตลาดหลักใน สปป.ลาว และดานศุลกากรบึงกาฬ
เปนประตูการคาดานประเทศเวียดนาม เช่ือมตอการคมนาคมและการกระจายสินคาไปสูจีนตอนใต
ดานตะวันออก หรือจีนดานชายฝงทะเลซึ่งเปนพื้นที่ที่มีกําลังซื้อสูง

กลุมจังหวัดไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาดานการคาชายแดนใน 3 สวนหลัก คือ 

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการคาชายแดน 
1.1 ผลักดันใหภาคเอกชนจัดตั้งเขตปลอดอากร (Free Zone) ตาม

กฎหมายศุลกากร ในเขตพื้นที่กลุมจังหวัด เพื่อใชเปนฐานการ
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม เชื่อมโยงวัตถุดิบการเกษตรในพื้นที่
และจากประเทศเพื่อนบานในกลุมอนุภูมิภาค 
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1.2 จัดหาพื้นที่การตรวจสินคาแหงใหมของดานศุลกากรหนองคาย เพื่อ
รองรับการขนสงผานแดนทางรถไฟไปถึง สปป.ลาว และรองรับการ
ขยายตัวของการคาชายแดนที่เพิ่มสูงขึ้น 

1.3 เรงรัดการกอสรางสะพานขามแมน้ําเหือง ที่อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย 
เชื่อมกับแขวงไชยบุรี สปป.ลาว พรอมกอสรางดานพรมแดน และ
จัดหาพื้นที่เพื่อสรางดานศุลกากรทาลี่แหงใหม   ใหสอดคลองกับ
เสนทางการขนสงที่เปลี่ยนไป 

1.4 จัดตั้งดานพรมแดนพรอมทาเทียบแพขนานยนต ที่อําเภอบึงกาฬ 
จังหวัดหนองคาย เพื่อเชื่อมตอเสนทางการคา จากกลุมจังหวัดไปสู
แขวงบอลิคําไช และเมืองวินน (ตามเสนทางหมายเลข 8 ของ สปป.
ลาว และเสนทางหมายเลข 1 ของเวียดนาม) 

1.5 พัฒนาระบบการขนสงทางรถไฟ ใหมีการกอสรางตอเนื่องจากนครหลวง
เวียงจันทน และแขวงบอลิคําไช  สปป.ลาว ไปเชื่อมตอเสนทาง
รถไฟของเวียดนาม ที่เมืองวินน  (462 กม.)

1.6 พัฒนาทาเรืออําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ใหสามารถรองรับการขนสง
สินคาทางเรือตามลําแมน้ําโขง จากยูนานมาหลวงพระบาง และ
เชื่อมตออําเภอเชียงคาน 

2. พัฒนาความรวมมือทางการคาและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน
ในอนุภูมิภาค 
2.1 จัดตั้งองคกรรวมภาครัฐและเอกชน ระหวางกลุมจังหวัดกับแขวง 

ของสปป.ลาว เพื่อเปนองคกรในการประสานงานและความรวมมือ
ทางดานการคาและการลงทุน 

2.2 สรางระบบ Account Trade เพื่อลดปญหาความไมแนนอนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและการไมยอมรับคาสินคาเปนสกุล
เงินทองถิ่น

2.3 ใหมีการรวมมือผลิตสินคาเกษตร ประมง ปศุสัตว แลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีการผลิตเพื่อเปนแหลงวัตถุดิบ และตลาดของกลุมจังหวัด
เชื่อมโยงกับฐานการผลิตของประเทศ โดยผลักดันการกําหนดสินคา
ยุทธศาสตรรวม เพื่อใหเกิดความรวมมือดานการผลิต และการตลาด
รวมกัน 
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3. ผลักดันใหมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.1 ผลักดันใหมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (อุดรธานี – หนองคาย -

เวียงจันทน) เชื่อมโยงปจจัยการผลิตทั้งดานทุน แรงงาน และวัตถุดิบ 
รวมกัน

สรุป

การจัดวางยุทธศาสตรดานการคาชายแดน ในการเสริมสรางความสัมพันธทาง
การคาของกลุมจังหวัดสูอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง โดยเชื่อมโยงเครือขายการคมนาคมขนสง 
เพื่อใหกลุมจังหวัดเปนศูนยกลางการผลิต และกระจายสินคา (Distribution Center) ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเสนทาง จีนตอนใต – ลาว – ไทย – ลาว – เวียดนาม - จีน
ชายฝงทะเล และเชื่อมโยงกับฐานการผลิตและการขนสงของประเทศ ไดกําหนดใหจังหวัดเลย
และจังหวัดหนองคายทําหนาที่เปนประตูการคาสูอนุภูมิภาค โดยมีจังหวัดอุดรธานีทํา
หนาที่เชื่อมโยงกับกลุมจังหวัด และฐานการผลิตสําคัญของไทยในภูมิภาคอื่น ทั้งนี้จังหวัด
หนองบัวลําภูจะทําหนาที่ เปนฐานการผลิตและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา 
โดยเฉพาะสินคาประเภทผลิตผลทางการเกษตร  และเปนแหลงสนับสนุนปจจัยการผลิตใหกับ
พื้ น ที่ อื่ น ใ น ก ลุ ม จั ง ห วั ด 
แนวคิดในการเชื่อมโยงการคาชายแดนของกลุมจังหวัดกับกลุมประเทศในอนุภูมิภาค จะเปนไป
ในลักษณะของการอาศัยปจจัยการผลิต และการตลาดรวมกัน โดยใชศักยภาพที่ไดเปรียบของ
แตละพื้นที่ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตอยางตอเนื่อง หรือในลักษณะของการรวมกันผลิต 
รวมกันจําหนาย และรวมกันบริโภค



ารบริหารจัดการของกลุมจังหวัดในการารบริหารจัดการของกลุมจังหวัดในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นท่ีพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นท่ี

สถาบันดํารงราชานุภาพ1

โครงการวิจัยเรื่อง  การบริหารจัดการของกลุมจังหวัดในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมระดับพื้นที่ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดและจังหวัด แผนงาน 
โครงการของกลุมจังหวัด/จังหวัด ศึกษาการบริหารจัดการของกลุมจังหวัดที่เปนอยูในปจจุบัน 
และปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการของกลุมจังหวัดเพื่อใหเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุมพื้นที่ และแกไข
ปญหาความยากจนของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลใหเปนไปอยางยั่งยืนในอนาคต

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยที่ เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และการวิจัย
ภาคสนาม (Field Research) โดยใชแบบสอบถาม การสัมภาษณในเชิงลึก (In - Depth  Interview)  
ผูบริหารระดับสูงในจังหวัดเปาหมาย รวม 18 จังหวัด จํานวนทั้งสิ้น 180 คน ประกอบดวย ผูวา
ราชการจังหวัด  รองผูวาราชการจังหวัด  หัวหนาสวนราชการจังหวัด  หัวหนาสํานักงานจังหวัด  
ประธานหอการคาจังหวัด  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  ประธานชมรมธนาคารพาณิชย
จังหวัด  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  นายกองคการบริหารสวนตําบล  
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  และผูทรงคุณวุฒิ
ที่เกี่ยวของ  ตลอดจนจัดใหมีการระดมความคิดเห็นจากผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งในระดับจังหวัด 
และในสวนกลาง ซึ่งผลการศึกษามีขอสรุป  ดังนี้

                                                     
1  สรุปโดย กลุมงานวิจัยและพัฒนา สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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1. สรุปผลการศึกษา

1.1 แนวคิดการจัดกลุมจังหวัดของรัฐบาล
1.1.1 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  28  เมษายน  2546  เห็นชอบใหทุกจังหวัด 

(ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ใชการบริหารงานแบบบูรณาการตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2546  เปน
ตนไป  (ปงบประมาณ  2547)  และมีมติเมื่อวันที่  6  พฤษภาคม  2546  และวันที่  22  
กรกฎาคม  2546  เห็นชอบใหมีรองนายกรัฐมนตรีกํากับการปฏิบัติราชการในสวนภูมิภาค  โดย
ติดตามดูแลการเตรียมความพรอม     และการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัดในเขตตรวจ
ราชการที่รับผิดชอบ    และเห็นชอบแนวทางการบริหารงานแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดและแนวทางการกํากับการปฏิบัติราชการในสวนภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี

1.1.2. แนวคิดในการจัดกลุมจังหวัดของรัฐบาล   ประกอบดวย   2   มิติ  คือ   (1)  มิติ
ความสัมพันธและความเชื่อมโยงระหวางพื้นที่  (Area - based)  ที่มีลักษณะหรือปญหาเฉพาะที่
เชื่อมโยงสําหรับพื้นที่    ซึ่งตองการการผนึกกําลังเพื่อแกไขปญหาพื้นที่คาบเกี่ยวระหวางจังหวัด  
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุมจังหวัด และ (2) มิติความสัมพันธเชิงยุทธศาสตร  
(Agenda   based)  ที่มีความเกี่ยวเนื่องทางเศรษฐกิจ การผลิต  การคาและการลงทุน  การเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน  และการสรางมูลคาเพิ่มรวมทั้งการแกไขปญหาเรงดวนรวมกัน
ของประเทศตามประเด็นยุทธศาสตรที่เกิดขึ้น  สวนแนวคิดการบริหารงานในลักษณะกลุมจังหวัดคือ  
การจัดการเพื่อประสานความรวมมือ  สรรพกําลัง และใชทรัพยากรระหวางจังหวัดรวมกัน  การ
มีเจาภาพรับผิดชอบตามยุทธศาสตรการพัฒนา  ผูวาราชการจังหวัดเปนผูนําการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง  โดยมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัดเปนเครื่องมือสําคัญใน
การบริหารงาน

1.2 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด  

1.2.1 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)  ซึ่งไดรับ
มอบหมายจากรัฐบาลใหศึกษาและเสนอแนะแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุม
จังหวัดและจังหวัด ไดกําหนดกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและ
จังหวัด  โดยแตละแผนประกอบดวย  7  ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1. กําหนดวิสัยทัศน  (Vision)  ซึ่งจะตองมีฐานขอมูลจากผลการวิเคราะห
ศักยภาพของจังหวัด  โดยใชเทคนิค  SWOT Analysis

2. กําหนดเปาประสงค  (Goals)  ซึ่งจะสัมพันธกับตัวชี้วัด  (KPI)  ขอมูล
พื้นฐานปจจุบัน  (Baseline  Data)  และเปาหมายการพัฒนา (Targets)

3. กําหนดประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)  ในแตละเปาประสงค
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4. กําหนดยุทธศาสตรหรือกลยุทธตาง ๆ  (Strategies)  ภายใตประเด็น
ยุทธศาสตรนั้น ๆ

5. กําหนดโครงการตาง ๆ (Projects)  ภายใตยุทธศาสตรนั้น ๆ  ซึ่งจะ
สัมพันธกับตัวชี้วัด  ขอมูลพื้นฐานปจจุบัน  และเปาหมายการพัฒนา

6. ขอเสนอการปรับเปลี่ยนของกลุมจังหวัดหรือจังหวัด (Blueprint  for  
Change)  ประกอบดวย  4  ดาน  ไดแก  ดานโครงสราง (Structure)  กระบวนการทํางาน 
(Process)  บุคลากร (People)  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information  Technology)

7. ขอเสนอสิ่งจูงใจ  (Incentives)  ที่ตองการไดรับ  

1.2.2 จากการศึกษาภาคสนาม (Field  Research)  พบวา  ในทางปฏิบัติมีการ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากกลุมจังหวัดในการจัดทําวิสัยทัศนของกลุมจังหวัด  โดยยึด
ยุทธศาสตรชาติ  นโยบายรัฐบาล  และความตองการเชิงพื้นที่  (Area  Approach)  เปนหลัก
ในการจัดทํายุทธศาสตร  มีขั้นตอนในการจัดทํา  โดยสรุป ดังนี้

1. การเตรียมการ  มีการจัดตั้งคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัด  มี
ผูแทนของแตละจังหวัดเปนคณะทํางาน  ประกอบดวย  ผูวาราชการจังหวัด  ผูแทนหัวหนาสวน
ราชการ  และผูแทนภาคเอกชนของแตละจังหวัดในกลุมจังหวัด

2. การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่กลุมจังหวัด  มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
กลุมจังหวัด  เพื่อวิเคราะหศักยภาพของกลุมจังหวัด  โดยใชเทคนิค  SWOT  Analysis

3. การจัดทําวิสัยทัศน  เปาประสงค  ประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด
4. การกําหนดยุทธศาสตร / กลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตร  และกําหนด

แผนปฏิบัติการของกลุมจังหวัด ประกอบดวย  แผนงาน  โครงการ  งบประมาณ  และเปาหมาย
ดําเนินการในแตละป

1.2.3 จากการวิเคราะหแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดและจังหวัด  อาจจัดแบง
ยุทธศาสตรออกไดเปน  7 ดาน  คือ (1) การคา  การลงทุน  (2) อุตสาหกรรม  (3)  เกษตรกรรม  
(4) หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (5) การทองเที่ยว (6) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
และ (7) การพัฒนาฝมือแรงงาน   เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
กลุมจังหวัดแลว  พบวาวิสัยทัศนของกลุมจังหวัดโดยสวนใหญยังมิไดแสดงถึงภาพอนาคต  หรือ
ทิศทางการพัฒนาของกลุมจังหวัดที่ชัดเจนมากนัก  การแบงภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตรของ
กลุมจังหวัดวา  ใหจังหวัดใดเปนเจาภาพในเรื่องใด ก็เปนการแบงแบบหลวม ๆ แยกตางหาก
จากกัน โดยดูวาจังหวัดใดมีศักยภาพในเรื่องใด หรือมีพื้นฐานในเรื่องใด ก็ใหเปนเจาภาพใน
เรื่องนั้น ๆ ประเด็นความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตรระหวางจังหวัดเพื่อใหเกิดการสงเสริม  
สนับสนุน  และเกื้อกูลซึ่งกันและกันยังไมเดนชัด  เมื่อจังหวัดไปจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรของ
จังหวัดหรือวิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัด ก็เปนเรื่องเฉพาะของแตละจังหวัดรวมไปถึงการจัดทํา
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แผนงาน โครงการรองรับโครงการตามแผนยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด มีลักษณะเปนโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตรของจังหวัดมากกวา

1.2.4 การจัดแบงภารกิจระหวางจังหวัด แมวาจะมีเจาภาพแตละจังหวัดดูแลตาม
ประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนด  โดยมีเจาภาพหลักและเจาภาพรองรับผิดชอบชัดเจน  แตในทาง
ปฏิบัติไมเกิดประสิทธิภาพเทาใดนัก  เพราะบางจังหวัดเจาภาพก็จัดใหมีการประชุมหารือกัน
ระหวางจังหวัดในประเด็นยุทธศาสตรของกลุม  แตบางจังหวัดก็แทบจะไมมีการประชุมเลย  
ประกอบกับขาดกลไกหลักที่จะทําหนาที่ เชื่อมประสานระหวางจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนให
ยุทธศาสตรมุงไปสูเปาหมายรวมกัน  หรือไมมีภาพของการบริหารจัดการที่ชัดเจน   จังหวัดหลัก
ของกลุมจังหวัดบางครั้งก็ไมมีการตกลงกัน แบงมอบกันใหชัดเจน หรือหากมีการตกลงแบงมอบกัน
ชัดเจนจังหวัดนั้น ๆ  ก็ยังจะตองรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด  และตาม
ตัวชี้วัดของจังหวัดที่ตนรับผิดชอบดวย  จึงไมมีเวลามาดูแลในระดับกลุมจังหวัด  และบางกรณี
ความแตกตางกันของสภาพพื้นที่ของจังหวัดในกลุมก็เปนอุปสรรคตอการบูรณาการแผนงาน 
โครงการรวมกันดวย  ดังกรณีตัวอยาง  กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบนกลุมที่ 2 จังหวัดสระบุรี 
และลพบุรีมีพื้นฐานทางดานอุตสาหกรรม  ขณะที่จังหวัดสิงหบุรีและชัยนาท  เปนจังหวัดที่มี
พื้นฐานทางดานการเกษตร  ซึ่งบูรณาการแผนงานโครงการรวมกันไดยาก  หรือกรณีกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุมที่ 2 ระยะทางที่หางไกลระหวางจังหวัดก็เปน
อุปสรรคตอการประสานการดําเนินงานของกลุมจังหวัด   เชน  กรณีจังหวัดกาฬสินธุ  – 
นครพนม ซึ่งมีระยะทางระหวางจังหวัดถึง  221 กิโลเมตร เปนตน  อุปสรรคดังที่ยกมาขางตน  
ลวนสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของกลุมจังหวัด

1.2.5 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตรกลุมจังหวัดที่สวนกลาง (สํานักงาน 
ก.พ.ร.) กําหนดขึ้น   มีลักษณะเปนผลผลิตรวมของแตละจังหวัด  โดยคาดวาเมื่อผลผลิตรวม
ตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดบรรลุเปาหมาย  ก็จะสงผลตอความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตรกลุมจังหวัดดวย ซึ่งก็นาจะเปนเชนนั้น  แตในความเปนจริงจังหวัด
แตละจังหวัดภายในกลุมจังหวัดก็มิไดมีศักยภาพที่เทาเทียมกัน  จังหวัดใหญและมีศักยภาพสูง  
อาจชวยทําใหตัวชี้วัดของกลุมจังหวัดบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดในภาพรวม  แตอาจมิได
ชวยดึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดที่เล็กและมีศักยภาพต่ําในกลุมใหมีการเติบโต
ตามไปดวย   หากมิไดมีการคิดแผนงาน โครงการรวมกันของกลุมจังหวัดในลักษณะที่จะใหเกิด
การเอื้อและสนับสนุนซึ่งกันและกันตามแนวทางของการจัดแบงกลุมจังหวัดของรัฐบาล  ฉะนั้น  
จึงควรที่จะใหพื้นที่ คือกลุมจังหวัดและจังหวัดสามารถกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของตนตาม
ศักยภาพของพื้นที่มากขึ้น และในบางกรณีก็ควรใหน้ําหนักตอตัวชี้วัดทางดานสังคมมากขึ้นดวย  
นอกจากนี้ในการประเมินผลก็ควรใหน้ําหนักความสําคัญกับแผนงาน  โครงการของจังหวัดที่
เชื่อมโยงกันเปนกลุมจังหวัดดวยเชนกัน
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1.3 การบริหารจัดการกลุมจังหวัด

1.3.1 หลังจากที่รัฐบาลไดกําหนดใหมีการจัดทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัดและยุทธ-
ศาสตรการพัฒนาจังหวัด  และยังไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรกลุมจังหวัด  (กกจ.)  
ในทางปฏิบัติแตละจังหวัดไดมีการบริหารจัดการภายในกลุมจังหวัด  โดยใชคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  (กบจ.)  เปนกลไกในการบริหารจัดการ  โดยจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  และใหภาคเอกชน NGO  ใหขอคิดเห็น / 
ขอเสนอแนะ  จังหวัดในกลุมจังหวัดจะประชุมและตกลงใหมีจังหวัดเปนจังหวัดที่รับผิดชอบ  
ทําหนาที่เปนจังหวัดประธานกลุม  รับผิดชอบในภาพรวมของกลุมจังหวัด   จัดตั้งคณะทํางานใน
สวนที่จังหวัดในกลุมรับผิดชอบในแตละดาน   การบริหารงานเปนแบบไมเปนทางการ  
(Informal)  ทุกระดับ  ตั้งแตระดับบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติ  โดยใหทุกจังหวัดมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการในประเด็นที่เกี่ยวของกับกลุมจังหวัด   การบริหารงานภายในกลุมจังหวัด  มี
การประชุมหนวยที่เกี่ยวของ  (เจาภาพ)  ทุกจังหวัดปรึกษาหารือ  หาขอยุติ  แบงภารกิจ  และ
ดําเนินการตามขอตกลงของการประชุม  โดยยึดยุทธศาสตรกลุมจังหวัดเปนตัวชี้ทิศทางการ
ดําเนินงานใหบรรลุตามวิสัยทัศนของกลุมจังหวัด

1.3.2 อยางไรก็ตามแมวาในระยะตอมาจะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการยุทธ-
ศาสตรกลุมจังหวัด (กกจ.) ทุกกลุมแลว  ในทางปฏิบัติก็พบวา  กกจ.  มิใชองคกรที่ขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดที่แทจริง  แตมีลักษณะเปนองคกรเชิงนโยบายและเชิงกํากับติดตามผล
มากกวา  ในการบริหารจัดการกลุมจังหวัดในทางปฏิบัติ ยังไมมีระบบการทํางานกลุมจังหวัดที่
ชัดเจน การดําเนินงานของกลุมจังหวัดที่ผานมาใชการประชุมปรึกษาหารือกัน หรือในรูป
คณะทํางานรวมของแตละจังหวัด แลวแบงงานกันทําตามประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด 
(Strategic Issue) ที่จังหวัดรับผิดชอบ หรือเปนเจาภาพ  การขับเคลื่อนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 
ไมมีเจาภาพที่ชัดเจน เพราะไมมีกลไกกลางในการดําเนินงาน  ที่ผานมามักจะฝากงานกลุม
จังหวัดไวกับจังหวัดที่เปนแกนกลางของกลุมจังหวัดนั้น ๆ  ซึ่งบางครั้งก็ไมมีประสิทธิภาพ
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มากนัก เพราะจังหวัดที่เปนแกนกลางของกลุมจังหวัดก็ตองพะวงกับการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตรจังหวัดของตนดวยเชนกัน    และบางครั้งระยะทางระหวาง
จังหวัดในกลุมจังหวัดก็เปนอุปสรรคตอการประชุมติดตอประสานงาน หรือการบริหารจัดการของ
กลุมจังหวัด  

1.3.3 นอกจากนี้จากการจัดเก็บขอมูลภาคสนามพบวา
1. กลุมตัวอยางทั้งหมดเห็นวา  การจัดทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัดมีความ

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติในระดับมากถึงมากที่สุด  โดยในทางปฏิบัติไดยึดยุทธศาสตรชาติ
หรือ  “วาระแหงชาต”ิ  เปนหลักในการดําเนินการ   ภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดอยูในระดับมาก  ขณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดเขามามีสวนรวมฯ  อยูในระดับปานกลางเทานั้น

2. ในการบริหารจัดการกลุมจังหวัดพบวา  สวนใหญตอบวามีจังหวัดที่เปน
แกนกลางในการบริหารจัดการของกลุมจังหวัด  มีการจัดแบงภารกิจความรับผิดชอบกันระหวาง
จังหวัดภายในกลุมจังหวัด  และมีจังหวัดใหญในกลุมเปนแกนกลาง  อยางไรก็ตามการแบงมอบ
ภารกิจระหวางจังหวัดยังเปนไปแบบหลวม ๆ  จังหวัดที่เปนจังหวัดใหญ  หรือมีผูวาราชการ
จังหวัดที่มีอาวุโสสูงๆ มักจะไดรับเลือกใหเปนแกนของกลุม  กลุมจังหวัดไมมีโครงสราง
องคกรรับผิดชอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดอยางชัดเจน   คณะกรรมการ
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด  (กกจ.)  ที่มีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน
กรรมการ  มีหนาที่แตในเชิงกํากับ  ใหคําแนะนํา  ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานภายใน
กลุมจังหวัดที่รับผิดชอบ  ไมใชองคกรระดับปฏิบัติการที่จะริเริ่ม และขับเคลื่อนแผนงาน  โครงการ
ตามแผนยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวโดยตรง

3. กลุมเปาหมายสวนใหญเห็นวา  การบริหารจัดการของกลุมจังหวัด ควรมี
รูปแบบที่ชัดเจน  มีองคกรถาวรรองรับ  เปนองคกรที่เปนทางการ   และมีความเห็นในจํานวนที่
ใกลเคียงกันระหวางเปนรูปแบบที่ใชไดเฉพาะพื้นที่กับรูปแบบที่ใชไดทั่วไป  ทั้งนี้  โครงสราง
แบบบริหารจัดการของกลุมจังหวัดควรยืดหยุนไปตามความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ

1.4 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกลุมจังหวัด

1.4.1 ไมมีองคกรรองรับในระดับปฏิบัติการ  คณะกรรมการยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 
(กกจ.)  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  
พ.ศ. 2546  ก็เปนองคกรที่มีหนาที่กํากับ  ใหคําแนะนํา ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ภายในกลุมจังหวัดที่รับผิดชอบ  แลวรายงานคณะกรรมการสนับสนุนระบบการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (กสจ.) เปนสําคัญ แตองคกรที่จะขับเคลื่อนแผนงาน โครงการของกลุม
จังหวัดไปสูการปฏิบัติไมมี
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1.4.2 ไมมีระบบการทํางานในรูปกลุมจังหวัด ไมมี CEO กลุม ไมมีกลไกการทํางาน
ในลักษณะของกลุม  การดําเนินงานของกลุมที่ผานมาใชการประชุมปรึกษาหารือกันแลว
แบงงานกันทําตามประเด็นยุทธศาสตร  (Strategic  Issue)  ของกลุมจังหวัด  กลุมจังหวัดที่มี
การรวมกันอยางเหนียวแนน  มีการพูดคุยกันเปนประจําของ CEO แตละจังหวัด กลุมจังหวัดนั้น
ก็จะขับเคลื่อนไปดวยดี  แตกลุมจังหวัดที่ขาดการหารือพูดคุยกัน กลุมจังหวัดนั้น ๆ  ก็มัก
ประสบปญหาในดานการบริหารจัดการของกลุม  และสะทอนใหเห็นถึงยุทธศาสตรของแตละ
จังหวัดที่ตางคนตางทํา  และขาดการคิดแผนงานโครงการรวมกันในลักษณะโครงการของกลุม
จังหวัดที่จะสงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันระหวางจังหวัด

1.4.3 การจัดแบงกลุมจังหวัดไมเหมาะสม หรือไมสอดคลองกันในแงของพื้นที่หรือ 
สภาพทางภูมิศาสตร ทําใหสงผลกระทบตอการทํางานในลักษณะกลุมดวย เชน กรณีกลุมจังหวัด  
ภาคกลางตอนบน  กลุมที่  2  ประกอบดวย  จังหวัดสระบุรี  ลพบุรี  สิงหบุรี  และชัยนาท  ซึ่งมี
ปญหาตั้งแตการกําหนดกฎเกณฑ  (Formulation)  ของกลุม  ซึ่งเปนการรวมกลุมของจังหวัดที่อยู
ใน  2  ลุมน้ํา  คือ  แมน้ําเจาพระยากับแมน้ําปาสัก   กลาวคือ  จังหวัดชัยนาท  และสิงหบุรี  อยู
ในลุมน้ําเจาพระยา  สวนจังหวัดสระบุรีและลพบุรี  อยูในลุมน้ําปาสัก  ทําใหกลุมจังหวัดนี้ไม
กลมกลืนกันในดานพื้นที่รวมถึงในดานยุทธศาสตรรวมกัน

1.4.4 ขาดการบูรณาการงบประมาณของหนวยงานสวนกลางในจังหวัดและงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในจังหวัดเขาดวยกัน  เพื่อมาสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด ทั้งนี้ เนื่องจากหนวยงานสวนกลางซึ่งเปนเจาของงบประมาณ
จะจัดสรรงบประมาณตามภารกิจ  (Function)  หนวยงานของตนเองในพื้นที่เปนหลักมากกวาที่
จะจัดสรรตามยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด (Area) ขณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดซึ่งเปนแหลงงบประมาณกอนใหญอีกแหลงหนึ่ง ก็ยังไมไดเขามาสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรมากเทาที่ควร ซ่ึงมาจากสาเหตุหลายประการ ประการแรกเกิดจากมีการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหาร อปท. ในชวงที่มีการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด  ทําใหผูบริหาร
ทองถิ่นฝายประจําไมกลาเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน  โครงการรวมกับทางจังหวัด  
ดวยเกรงวาจะขัดกับนโยบายของผูบริหารชุดใหม ประการที่สอง องคกรปกครองสวนทองถิ่น
บางสวนยังคิดวา แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด เปนแผนของภาครัฐไมเกี่ยวของกับ 
อปท. จึงไมไดเขามามีสวนรวม และประการที่สาม เกิดจากการบูรณาการแผนงานโครงการใน
ระดับเจาหนาที่ผูปฏิบัติของจังหวัดกับ อปท. ยังมีไมมากนัก ทําใหแผนยุทธศาสตรของจังหวัด
และกลุมจังหวัดไมบรรลุผลตามตัวชี้วัดไดเทาที่ควร

1.4.5 แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยังไมมีลักษณะเปนองครวม (Holistic) 
ที่จะสะทอนภาพทิศทางการพัฒนาของพื้นที่หรือศักยภาพของกลุมพื้นที่ไดอยางแทจริง
ในอนาคต เนื่องจากขาดการรวมคิดรวมประชุมปรึกษาระหวางจังหวัดตาง ๆ ในกลุมที่จะวางแผน
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ยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดอยางจริงจัง  บางกลุมจังหวัดก็ขาดแกนนําของกลุมที่จะขับเคลื่อนใน
เชิงยุทธศาสตรของพื้นท่ี ทําใหยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด   มีลักษณะของการนําวิสัยทัศน
ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแตละจังหวัดมารอยเรียงเขาดวยกันหรือเชื่อมตอกัน  และ
ไมมีเจาภาพหลักที่จะมามองภาพรวมการพัฒนาของพื้นที่หรืออนุภาคที่มีการประเมินศักยภาพ 
จุดแข็ง จุดออน  โอกาส  ภัยคุกคาม (SWOT Analysis) ตามกระบวนการอยางแทจริง

2.  ขอเสนอแนะ

2.1.ขอเสนอระดับนโยบาย

2.1.1 ใหมีการแกไขปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยระบบการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ. 2546   จัดตั้งสํานักงานยุทธศาสตรกลุมจังหวัดขึ้น  
เปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตรกลุมจังหวัด  (กกจ.)  เพื่อทําหนาที่ ชวยเหลือ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการยุทธศาสตรกลุมจังหวัด  โดยมีเจาหนาที่ดูแลรับผิดชอบกลุม
จังหวัดเปนการเฉพาะ  โดยเกลี่ยอัตรากําลังมาจากหนวยงานตาง ๆ  ประกอบดวย  เจาหนาที่
จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (สศช.) สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (สํานักงาน ก.พ.ร.) สํานักงบประมาณ  และกระทรวงอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวของตามประเด็นยุทธศาสตร  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และผูแทนภาคเอกชน  
โดยมีหัวหนาสํานักงานจังหวัดของจังหวัดที่เปนแกนกลางกลุมจังหวัด เปนเลขาธิการ  ทั้งนี้  
อัตรากําลังที่มาปฏิบัติงานที่สํานักงานดังกลาวเปนการชั่วคราว  โดยใหสามารถปรับเปลี่ยนได
ตามสถานการณหรือตามนโยบายของรัฐบาล

2.1.2 ทบทวนปรับกลุมจังหวัดบางกลุมใหม  โดยรวมจังหวัดที่มีสภาพพื้นที่
ทางภูมิศาสตรเชื่อมตอกัน หรือมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ไมแตกตางกันมากนักเขาไวดวยกัน 
และมีขนาดไมใหญจนเกินไป เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการของกลุมจังหวัดในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันและการแกไขปญหาของพื้นที่  ทั้งนี้ เพราะการจัดแบงกลุม
จังหวัดที่ไมเหมาะสมโดยขาดความกลมกลืนในทางพื้นที่ หรือสภาพทางภูมิศาสตร  ระยะทางที่
หางไกล ตลอดจนวัฒนธรรมทองถิ่นที่แตกตางกันดังเชนกรณีกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน   
กลุมที่ 2  หรือกลุมภาคเหนือตอนบนที่มีขนาดใหญเกินไป  ทําใหการบูรณาการแผนงานโครงการ
ของจังหวัดในกลุมไมสอดคลองกลมกลืนกัน และเปนปญหาตอการบริหารจัดการกลุมจังหวัด
ตามมาดวยนั้น ยอมสงผลใหการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐบาลในอันที่จะ
ใหแตละจังหวัดในกลุมจังหวัดเสริมสรางศักยภาพและเกื้อกูลซึ่งกันในลักษณะแผนงาน  โครงการ
รวมกันไมบรรลุผล

2.1.3 รัฐควรจัดสรรงบกลาง เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุม
จังหวัด/จังหวัดไวจํานวนหนึ่ง   แลวจัดแบงไปยังกลุมจังหวัด/จังหวัดตามแผนงาน  โครงการที่
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กลุมจังหวัด / จังหวัดจัดลําดับไวแลว และเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงบประมาณกําหนด 
โดยอาจจัดสรรเปนเงินกอน (Lump Sum) เพื่อที่กลุมจังหวัด/จังหวัดจะไดมีความคลองตัวในการ
บริหารจัดการ อันจะเปนพื้นฐานที่จะนําไปสูการจัดตั้งงบประมาณของจังหวัดเองตอไป

2.1.4 เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ที่ผูประกอบการ 
และ/หรือภาคธุรกิจเอกชนดําเนินการอยูในพื้นที่จังหวัด  ใหขยายเครือขาย (Networking) ใน
ขอบเขตที่กวางขวางขึ้นระหวางจังหวัดในกลุม หรือเชื่อมโยงไปยังกลุมจังหวัดอื่นมากขึ้น โดยมี
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด/จังหวัด เพื่อใหเกิดพลังความรวมมือ
ระหวางพื้นที่ และความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนใหเปนไปอยางเขมแข็ง ทั้งนี้ โดย
อาจอาศัยกลไกที่รัฐจัดตั้งขึ้น คือ คณะอนุกรรมการสงเสริมความรวมมือภาครัฐและเอกชน ทั้งใน
สวนกลางและระดับจังหวัด และหรือหารูปแบบหรือแนวทางความรวมมือในลักษณะตาง ๆ ให
เปนไปอยางหลากหลาย   ซึ่งจะชวยเพิ่มศักยภาพของพื้นที่  และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศโดยรวม

2.1.5 ปรับโครงสรางของสํานักงานจังหวัดใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง
สามารถนําวาระแหงชาติ และแปลงนโยบายของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่ใหเกิด
สัมฤทธิ์ผลอยางแทจริง โดยยกฐานะใหสํานักงานจังหวัดเปนสํานักผูวาราชการจังหวัด เพื่อ
ทําหนาที่ชวยเหลือผูวาราชการจังหวัด CEO ในดานการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/
กลุมจังหวัด การบูรณาการงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัดกับของกระทรวง / กรมเขาดวยกัน  
รวมทั้งการประสานความตองการของจังหวัด/กลุมจังหวัดเขากับความตองการของกระทรวง / 
กรมใหเกิดการบูรณาการกันทั้งในมิติของวาระแหงชาติ (Agenda)  มิติของพื้นที่ (Area) และมิติ
ของหนวยงาน  (Function)  การปรับโครงสรางของสํานักงานจังหวัดในลักษณะนี้จะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของจังหวัดและกลุมจังหวัดดวย

2.2 ขอเสนอระดับปฏิบัติ

2.2.1 จัดใหมีคณะกรรมการรวมกลุมจังหวัด โดยประกอบดวย ผูตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  เปนประธานคณะกรรมการ   ผูวาราชการจังหวัด 
หรือรองผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับมอบหมายของแตละจังหวัด หัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดที่เกี่ยวของ ผูแทนภาคเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตัวแทนองคกรเอกชน 
และประชาชน ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิของแตละจังหวัด  เปนกรรมการ และหัวหนาสํานักงาน
จังหวัด จังหวัดที่เปนแกนกลางกลุมจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ  

คณะกรรมการรวมกลุมจังหวัดตามขอเสนอนี้  จะทําหนาที่ในการ
ริเริ่ม จัดทําแผนงาน  โครงการของกลุมจังหวัด การบูรณาการยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดและจังหวัด  
การบูรณาการงบประมาณระหวางหนวยงานในพื้นที่ และบูรณาการแผนงาน โครงการของกลุม
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จังหวัดและจังหวัด โดยจะทําหนาที่เชื่อมโยงกับ “ คณะกรรมการยุทธศาสตรกลุมจังหวัด “ 
(กกจ.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2546 และ “ คณะกรรมการกํากับยุทธศาสตรและการบริหารจังหวัด ”  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกํากับยุทธศาสตรและการบริหารจังหวัด  พ.ศ. 2547  ซึ่งมี
หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เปนประธานกรรมการ มีหนาที่ใหความเห็นและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางการพัฒนาการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
กลุมจังหวัด  และภาคตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาเสนอรองนายก
รัฐมนตรีที่กํากับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของกลุมจังหวัด 

2.2.2 กระทรวง  กรม  ในสวนกลางควรปรับยุทธศาสตรของหนวยงานให
สอดคลองกับยุทธศาสตรของพื้นที่ เนื่องจากในปงบประมาณ 2547  ที่ผานมา ยุทธศาสตรของ
จังหวัดและกลุมจังหวัดไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสวนกลางนอยมาก งบประมาณที่มา
ดําเนินการในพื้นที่สวนใหญเปนงบประมาณตามแผนงานปกติของหนวยงาน ไมใชงบประมาณ
ตามยุทธศาสตรที่สอดคลองสัมพันธกับพื้นที่ การที่ยุทธศาสตรของกระทรวง กรม ยังไม
สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัดเทาที่ควร ทําใหความสําเร็จตามยุทธศาสตร
ของพื้นที่เปนไปไดยากหรือเปนไปไดนอย  ดวยขอจํากัดดังกลาวขางตน การปรับยุทธศาสตร
ของกระทรวง  กรม ในสวนกลางใหสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด และ/หรือกลุมจังหวัดตาม
ขอเสนอนี้  อยางนอยจะทําใหแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัดไดรับการตอบสนองดาน
งบประมาณมากขึ้น ในชวงที่จังหวัดยังไมสามารถตั้งงบประมาณของจังหวัดไดเอง

2.2.3 ควรจัดใหมีการศึกษาเพื่อพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ในพื้นที่ 
และหาทางเชื่อมโยงวิสาหกิจตาง ๆ ที่ผูประกอบการ และ/หรือภาคธุรกิจเอกชนดําเนินการอยู
อยางเปนเอกเทศ ใหรวมกันในธุรกิจที่เกี่ยวของตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา เพื่อใหมีศักยภาพใน
เชิงการแขงขันทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงกัน
ระหวางเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ตาง ๆ ในพื้นที่เขากับยุทธศาสตรการพัฒนาของกลุม
จังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการ ซึ่งจะเปนการแกไขปญหาความยากจนและเพิ่มพูนรายได
ใหแกประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล และเปนแนวทางในการพัฒนาความรวมมือภาครัฐและ
เอกชนใหเขมแข็งอีกทางหนึ่งดวย

2.2.4 กระทรวงมหาดไทย ควรสงเสริมใหทุกจังหวัดจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
สงเสริมความรวมมือภาครัฐและเอกชนระดับจังหวัดขึ้นทุกจังหวัด  เพื่อเปนเวทีในการเสนอ
ความตองการ และการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัดของภาคเอกชนเปนการเฉพาะ  
แยกตางหากจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)  เนื่องจาก
คณะกรรมการความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจระดับ
จังหวัด หรือ “กรอ.จังหวัด” เดิม  ไดถูกยุบเลิกไป  โดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยระบบ
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การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546  ซึ่งแมวาระเบียบดังกลาวจะไดกําหนดใหมี
ผูแทนภาคเอกชนรวมอยูในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ดวยแลว
ก็ตาม แตคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการก็มิใชองคกรเชนเดียวกับ “ กรอ. 
จังหวัด”  คณะอนุกรรมการสงเสริมความรวมมือภาครัฐและเอกชนระดับจังหวัดนี้จะมีบทบาท
ในการพิจารณาสนับสนุนขอเสนอความตองการของจังหวัด/กลุมจังหวัด ตลอดจนสงเสริม
การพัฒนาความรวมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในระดับจังหวัด/กลุมจังหวัด  
เชื่อมโยงเขากับเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ในพื้นที่และระหวางพื้นที่ และจะเปนพื้นฐานรองรับ
บทบาทของภาคเอกชนที่จะเขามามีสวนขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดมากขึ้นใน
อนาคตตอไปดวย

2.2.5 สํานักงาน ก.พ.ร. ควรปรับเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตร โดยใหสัดสวนน้ําหนักคะแนนเพิ่มขึ้น และ
เทาเทียมกันระหวางความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดกับความสําเร็จตาม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ซึ่งในปงบประมาณ 2547 ไดใหน้ําหนักคะแนนกลุมจังหวัด
นอยกวาจังหวัด (20 : 30) โดยอาจกําหนดเปนสัดสวนน้ําหนักคะแนนระหวางกลุมจังหวัดกับ
จังหวัดเปน 30 : 30 ทั้งนี้ เพื่อใหจังหวัดหันมาใหความสําคัญตอความสําเร็จตามตัวชี้วัดแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดมากขึ้น

2.2.6 สํานักงาน ก.พ.ร. ควรใหจังหวัดมีสวนในการกําหนดตัวชี้วัดแผน
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัดไดเองมากขึ้น เนื่องจากเปนเจาของพื้นที่ และรูศักยภาพของ
จังหวัดไดดีกวาสวนกลาง และบางครั้งความสําเร็จตามตัวชี้วัดก็ขึ้นอยูกับปจจัยภายนอกหรือ
ขึ้นกับนโยบายของสวนกลาง  เชน  ความสําเร็จของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน  หรือ
ความสําเร็จของการลงทุนในเขตเศรษฐกิจชายแดน  (จังหวัดเชียงราย)  เปนตน  นอกจากนี้ควร
ใหความสําคัญกับตัวชี้วัดทางดานสังคม และดานการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
เชนเดียวกับตัวชี้วัดทางดานเศรษฐกิจ เพราะในบางพื้นที่อาจตองใหความสําคัญกับมิติทางดาน
สังคมมากกวาพื้นที่ปกติ  เชน  ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งมีปญหาดานความสงบเรียบรอย 
การใชเกณฑมาตรฐานตัวชี้วัดตัวเดียวกัน  อาจมิไดแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตรทั้งของจังหวัด และกลุมจังหวัดที่แทจริง



าวะซับซอนของยุทธศาสตรกลุมจังหวัดาวะซับซอนของยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ตอศูนยปฏิบัติการภูมิภาคตอศูนยปฏิบัติการภูมิภาค

((RReeggiioonnaall OOppeerraattiioonn CCeenntteerr :: RROOCC))

ไพศาล  วิมลรัตน 1

กระทรวงมหาดไทย ไดมีโอกาสจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการทํางาน
รวมกันระหวางเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการใน 5 ประเทศเพื่อนบานของไทยกับผูวาราชการจังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด เมื่อเดือนธันวาคม 2547 ที่ผานมานี้  ซึ่งไดมีการประชุมใน
ลักษณะนี้กับทางกลุมจังหวัดภาคเหนือไปแลวครั้งหนึ่ง ผลการประชุมรวมในคร้ังนั้นสรุปได ดังนี้ คือ

ผลการประชุมรวมระหวางเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญที่จังหวัดเชียงใหม

1. ใหมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวม (Regional Operation Center : ROC) ทํา
หนาที่ประสานเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด/จังหวัด หนวยงานในประเทศ/ตางประเทศ 
เชื่อมโยงขอมูลระหวางกลุมจังหวัด/จังหวัด และเชื่อมโยงการทํางานระหวางเอกอัครราชทูต CEO 
กับผูวาราชการจังหวัด CEO มีการจัดทําฐานขอมูล 8 จังหวัด 9 ประเทศ รูปแบบการทํางานของ 
ROC มีลักษณะเปนองคกรเสมือนจริง (Virtual Organization)

2. จัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางเอกอัครราชทูตกับผูวาราชการจังหวัด ปละ 
2 ครั้ง เพื่อแลกเปล่ียนขอมูล และสรางความเขาใจรวมกันในประเด็นปญหา และทิศทางที่จะดําเนินการ
รวมกัน พรอมกําหนดชองทางการประสานโดยตรงในการแลกเปล่ียนขาวสาร การติดตอระหวาง

เอกอัครราชทูตและผูวาราชการจังหวัด
                                                       
1 สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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3. จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมระหวางเอกอัครราชทูตและผูวาราชการจังหวัด 
รวมกัน โดยใหสถาบันการตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ และสถาบันดํารงราชานุภาพ 
กระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานหลัก

ผลการประชุมรวมระหวางเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญที่จังหวัดขอนแกน

สําหรับผลการประชุมรวมระหวางเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ 5 ประเทศ (กัมพูชา 
จีน เวียดนาม ลาว และพมา) กับผูวาราชการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด ซึ่งจัดขึ้น
ที่จังหวัดขอนแกน  เมื่อกลางเดือนธันวาคม 2547 ที่ผานมาก็มีขอสรุปใกลเคียงกับขอสรุปที่จังหวัด
เชียงใหม คือ

1. จัดประชุมศูนยปฏิบัติการรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพิจารณาระบบ
การบริหารงาน และระบบสนับสนุน ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. จะเปนผูรับผิดชอบจัดการประชุม

2. กําหนดยุทธศาสตรและตัวชี้วัดของศูนยปฏิบัติการรวมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

3. จัดทําแผนปฏิบัติการ
4. ดําเนินการโครงการที่มีศักยภาพ และมีความพรอมสูง 
ผลการประชุมที่จังหวัดขอนแกนมีความชัดเจนมากขึ้น เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยขอนแกนมีการจัดตั้งสถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นมาสนับสนุนการ
ทํางานของ ROC ซึ่งนาจะไดรับความรวมมืออยางดี เพราะบรรดาอาจารยตางก็มีความกระตือรือรน

ในการเขามามีบทบาททางดานวิชาการอยางมาก
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นโยบายสําคัญของรัฐบาล

เพื่อความเขาใจในเรื่องนี้ ขอยอนกลับไปพูดถึงนโยบายสําคัญของรัฐบาล  2 เรื่อง
กอนที่จะโยงกลับมาในเรื่องนี้ภายหลัง

1. นโยบาย Dual Track คือ นโยบายที่รัฐบาลมุงฟนฟูเศรษฐกิจระดับรากหญา 
ควบคูไปกับการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงออกและการเปน
หุนสวนทางเศรษฐกิจกับตางประเทศ หลายทานอาจไมทราบวา จากวิกฤตเศรษฐกิจป 40 ที่ประเทศไทย
ไดรับผลกระทบอยางมาก ประเทศไทยสามารถพลิกฟนกลับมาไดภายในเวลาไมนานนัก ถึงแมแรก ๆ 
จะซวนเซไปบางแตอาการก็ไมหนักหนาสาหัสเหมือนกับหลาย ๆ ประเทศในแถบละตินอเมริกา เพราะ
ประเทศไทยยังมีภาคชนบทที่สมบูรณคอยดูดซับแรงงานที่ไหลกลับ จากแหลงงานในเมืองที่ตองหยุด
หรือปดกิจการกลับมาเปนแรงงานในชนบทระดับรากหญาที่รอเศรษฐกิจในเมืองดีขึ้น จึงคอยกลับมาเปน
แรงงานในเมืองตามเดิม ซึ่งในขอเท็จจริงตองใชเวลาคอนขางมาก

แนวทางการสงเสริมเศรษฐกิจระดับรากหญา จึงเกิดขึ้นภายใตภูมิปญญาชาวบาน 
คือ การสงเสริมผลิตภัณฑจากภูมิปญญาชาวบานหรือที่เรารูจักกันทั่วไปวา “OTOP” (One tambol 
one product) โดยมี “กองทุนหมูบาน“ เปนแหลงเงินที่สําคัญ และหาก OTOP มีทิศทางการตลาด
ที่ดีก็สามารถขยายธุรกิจ OTOP จากชาวบานไปสูธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดยอม ซึ่งก็จะมีธนาคาร 
S M E s  เปนแหลงเงินในระดับตอไป

2. นโยบาย Local Link Global Reach นโยบายนี้เปนแนวทางการพัฒนาที่สรางความ
ชัดเจนไดดีมาก คือ สามารถบอกทิศทางการพัฒนาไดวาเมื่อกิจการภายในประเทศพัฒนาถึงขีดสุดแลวจะ
ไปไหนตอ การเชื่อมโยง (Link) ของกิจการภายในก็ชัดเจนวาเปน “Local” คําถามคือ Local กับ Local 
จะ L i n k s  กันอยางไร

หลังจากที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดมีการปรับปรุงการบริหาร
ราชการแผนดิน ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ทั้งในเรื่องของโครงสรางและการบริหารจัดการ 
ดานโครงสรางมีการแบงจัดหมวดหมูภารกิจ หนาที่ใหชัดเจน ในสวนกลางมีการจัดตั้ง กระทรวง กรม 
เพิ่ม ในขณะที่สวนภูมิภาคก็มีการปรับปรุงโครงสรางเปนจังหวัด กลุมจังหวัด (C l us te r )  ดานการ
บริหารจัดการก็มีการปรับปรุง โดยใหผูวาราชการจังหวัด เปนประธานคณะทํางานของทุกสวนราชการ
ในจังหวัด CEO ใหจังหวัดเปนเสมือนหนวยยุทธศาสตรธุรกิจหนึ่ง (Strategic Business Unit : 
S B U )

เพราะฉะนั้นตามรูปแบบการบริหารราชการแผนดินแนวใหม ราชการบริหารสวน
ภูมิภาค คือ จังหวัดจึงถูกเปรียบเทียบเปนหนวยยุทธศาสตรหนึ่ง แตละจังหวัดจะตองถูกบังคับให



63

จัดทํายุทธศาสตรของจังหวัด และขยายออกเปนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด (Cluster) โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร.จะเปนเจาภาพในเรื่องนี้

ในระบบการจัดทํายุทธศาสตร  รูปแบบทฤษฎีที่เรานิยมใชกัน คือ SWOT Analysis 
ไมวาจะทําการอบรม จัดทําหรือทําความเขาใจในระดับใด ตั้งแตผูวาราชการจังหวัดจนถึงเจาหนาที่
ผูจัดทําแผน จะถูกสอนใหรูจักกับปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน วิกฤติ โอกาส จุดออน จุดแข็ง จะ
ถูกสอนใหสรางวิสัยทัศน กําหนดเปาหมาย กําหนดภารกิจ และสุดทายจะถูกบังคับใหปฏิบัติ 
( I m p l e m e n t )  โดยมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ( K P I s )  เปนตัวตัดสิน

ลักษณะการจัดทํายุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด จึงเปนการคนหาศักยภาพที่
เขมแข็งของตนเอง แลวนํามาสรางเปนวิสัยทัศน อยากเปนอยางนั้น อยางนี้ การสรางวิสัยทัศนที่ดี
ตองสรางบนพื้นฐานของขอมูลที่เปนความจริงมากที่สุด วิสัยทัศนที่สรางหรือกําหนดขึ้น  ยิ่งหางจาก
ขอเท็จจริงหรือความจริงมากเทาใด วิสัยทัศนนั้นก็จะเปนเหมือนความเพอฝน ชองวางระหวางวิสัยทัศน
กับความเปนจริงยิ่งมากเทาใด ความเครียด ความกังวลของผูกําหนดยุทธศาสตรก็จะมากขึ้นเทานั้น

กระบวนการยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด อาจจะกลาวไดวาเกือบทั้งหมด จึง
มีลักษณะเปนการมองจากศักยภาพภายในของตนเปนหลัก (Inside Out) อาจจะมีบางจังหวัดที่ทํา
ยุทธศาสตรแลวมองศักยภาพของตนออกไปเปรียบเทียบกับจังหวัดที่มีสินคา/กิจกรรมเหมือน ๆ กัน 
แตที่แน ๆ คือไมเคยมีการเปรียบเทียบศักยภาพในเชิงคุณภาพ สิ่งเหลานี้นาคิดวาเปนจุดออนของ
การทํายุทธศาสตรหรือไม  การที่แตละจังหวัด/กลุมจังหวัดตางก็มียุทธศาสตรที่มีฐานการคิดมาจาก 
Inside Out ปญหาการขายผลไมตัดราคากันเองระหวางกลุมจังหวัดภาคตะวันออกกับกลุมจังหวัด
ของภาคใต จึงเกิดขึ้น

ลักษณะของยุทธศาสตรจริง ๆ แลวจึงเปนเรื่องที่ไมควรเปดเผยกัน ชื่อก็บอกอยาง
ชัดเจนวา “เปนวิชาการเพื่อการรบ”  เปนเรื่องของการชวงชิงแขงขัน จึงเปนการชิงความไดเปรียบ
เสียเปรียบ ยิ่งถาคิดจากกระบวนการ SWOT Analysis แลว SWOT ที่ดี คือ  SWOT ที่วิเคราะหได
จากพื้นฐานขอมูลที่ใกลเคียงความจริง/ขอเท็จจริงไดมากท่ีสุด เพราะฉะนั้นคูแขงขันใดที่ไดยุทธศาสตร
ของฝายตรงขามไปก็จะทําใหไดเปรียบอยางมาก อาจเปนเพราะเหตุนี้เราจึงเห็นแตยุทธศาสตรของ
กระทรวง ทบวง กรมอื่น แตเราจะไมเคยเห็นยุทธศาสตรของกระทรวงกลาโหมเลย อยางไรก็ตาม
สําหรับจังหวัด/กลุมจังหวัดชายแดนที่จะตองทํามาคาขาย ผมคิดวาการจะไดมาซึ่งยุทธศาสตรของ
ประเทศเพื่อนบานคงจะเปนเรื่องไมยาก ดูจากประเทศไทย  ยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด ใคร
ตองการยังหาไดงาย ๆ เพราะสํานักงาน ก.พ.ร.จัดประชุมกันก็หลายครั้ง เอกสารแจกก็เยอะแยะ
ไปหมด ที่สําคัญใน W e b s i t e  ก็มีหาไดงาย ๆ
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จังหวัด/กลุมจังหวัดที่ถูกกําหนดใหเปนประตูสูตางประเทศ  ภาระที่ยิ่งใหญของ
จังหวัด คือ การไปสรางสัมพันธภาพกับฝงตรงขามเอาไวใหได เชน สถาปนาเปนบานพี่เมืองนอง 
เมืองคูแฝด ซึ่งลวนแลวแตเปนลักษณะ “ความสัมพันธสวนตัว” ขอดีก็คือเวลามีปญหากระทบกระทั่ง
ก็จะไดเจรจาพูดคุยกันงาย ๆ ขอเสียก็คือเวลาเปลี่ยนผูวาราชการจังหวัดไมรูวาผูวาฯ คนใหมจะนับ
ญาติเปนพี่นองกันตอหรือไม หรือจะไปผูกไมตรีเปนบานพี่เมืองนองกับอีกแขวง/เมืองหนึ่งจนมีการ
พูดกันเลน ๆ วาเปนเพราะเหตุนี้หรือเปลาที่ทําใหตามบริเวณชายแดนคนหลบหนีเขาเมืองของไทย
จึงมีเต็มไปหมด  เพราะเราไปนับญาติผูกไมตรีเปนบานพี่เมืองนองกันทั่วไปหมด

ที่กลาวมาทั้งหมดตองการเพียงจะสื่อใหเห็นวาการ L i n k  ของ Lo c a l  กอนที่จะ 
G l o b a l  R e a c h  นั้น จะมี 3 มิติ กลาวคือ 

มิติแรก   การ Link ภายในจังหวัดซึ่งสําคัญมาก ถาเปรียบจังหวัดเปนหางสรรพสินคา
ใหญ ๆ หางหนึ่งก็จะตองคิดวาเราจะสามารถผลิตหรือมีสินคาอะไร ผลิตและพัฒนาอยางไร จะทํา
การตลาดอยางไร จะวิเคราะหตลาดเพื่อแขงขันอยางไร จะบริหารอยางไร ฯลฯ ซึ่งผูวาราชการ
จังหวัดแบบบูรณาการหรือผูวา C E O  จะเปนเสมือนผูจัดการใหญของหางที่มีอํานาจบริหารจัดการ

เพื่อให
สินคาขายไดและมีกําไร โดยใชยุทธศาสตรจังหวัดเปนเครื่องมือ ซึ่งมิตินี้นายกรัฐมนตรีให
ความสําคัญมากกวาอีก 2 มิติที่จะไดกลาวตอไป เพราะมิตินี้สิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดเสมอวาจะใชเปน
ตัววัดความสามารถของผูจัดการหางฯ คือ ตัวผูวา CEO  ก็คือ ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross 
P r o v i n c i a l  P r o d u c t  :  G P P )  นั่นเอง
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มิติที่สอง   การ Link ระหวางจังหวัดกับจังหวัด หรือที่เรารูจักกันวาในกลุมจังหวัด 
(Clusters) เดียวกัน แตละกลุมก็จะประกอบดวยจังหวัดที่อยูติด ๆ กัน ซึ่งมีถึง 19 กลุมจังหวัดดวยกัน 
โดยแตละกลุมก็จะมียุทธศาสตรกลุมจังหวัดเปนเครื่องมือในการโยงใยรอยศักยภาพของจังหวัดใน

กลุมใหเกื้อกูลกัน เชน จังหวัดนี้เปนแหลงวัตถุดิบก็ทําหนาที่ผลิตสงใหอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งมีศักยภาพ
ดานการเปนศูนยกลางการขนสงก็จะทําหนาที่กระจายหรือจําหนาย  Cluster  ในความหมายของ
กลุมจังหวัดจึงดูเหมือนเปนการเชื่อมโยงของกระบวนการผลิต (Productivity Linked) ซึ่งจะแตกตาง
กับ Cluster  ในความหมายของธุรกิจ (Firm) โดยทั่วไป  ที่ประกอบกิจการเหมือน ๆ กัน เชน ราน
ทองตองเยาวราช ดอกไมตองปากคลองตลาด เปนตน ซึ่งมีความชัดเจนในเรื่องของแหลงหรือยาน 

การใหความสําคัญกับความหมายของ Clus te r  เปนสิ่งสําคัญเพราะหากหมายถึง
การเชื่อมโยงของกระบวนการผลิต จะมีการเพิ่มมูลคา ( V a l u e  A dd ed ) ในทุกข้ันตอนจนถึงการ
จําหนาย  สินคาก็จะมีราคาแพง ซึ่งเปนเรื่องธรรมดาเพราะแตละขั้นตอนแยกจากกัน  ทุกขั้นตอน
ตองการกําไร ดังนั้นเราจะเห็นไดวาจังหวัดที่เปนสินคาตนน้ํา ทายสุดแลวก็จะพัฒนาตนเองมาเปน
ผูจําหนายสินคาปลายน้ําดวยในที่สุด สินคาเศรษฐกิจรากหญาของไทยจึงมีเหมือน ๆ กันไปหมด

ตางจากความหมายของ C l u s t e r  ในทางธุรกิจเนื่องจากเปนการประกอบธุรกิจที่
เหมือน ๆ กันหรือคลายกัน (Homogeneous) การแขงขันจึงสูง  การวิจัยและพัฒนาจึงเปนส่ิงสําคัญของ 
Cluster ในความหมายนี้ มากกวาการที่จะแขงขันกันดานราคาเพื่อใหสินคาของตนขายได เพราะนั่น
จะทําใหเกิดการหายนะของ  C l u s t e r  ดังนั้นพวกเราจึงอยาไดแปลกใจที่รานคาทองคํายาน
เยาวราชมีมากมายหลากหลายรูปแบบใหเราเลือก แตราคาเราไมสามารถเลือกไดเลยไมวาจะเปน

รานใด
ปจจุบันนี้ถึงแมเราจะมีกลุมจังหวัด (Cluster) ถึง 19 กลุมก็ตามและแตละกลุมก็จะมี

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดเปนเครื่องมือในการทํางานรวมกัน แตในขอเท็จจริงมีหลายกลุมจังหวัดที่ใน
ขั้นปฏิบัติตามแผน (Implement) ยังขาดความเขมแข็งยังดูเหมือนหลวม ๆ อยู ถามวาทําไมเปน
เชนนั้น คําตอบที่สรางความชัดเจนไดดีที่สุดก็คือ คําพูดของ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
ที่กําหนดจะวัดความสามารถของผูวา C E O  ของเราดวยคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ( G P P ) 
นั่นหมายความวาชะตากรรมของผูวา CEO อยูที่คา GPP ยุทธศาสตรจังหวัด จึงเปนยุทธศาสตรที่
ชี้เปนชี้ตาย  จําเปนที่ผูวาราชการจังหวัดจะตองใหความสําคัญกับบานของตนเองกอน ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดเปนเรื่องของกลุมของภูมิภาคจึงดูเปนเรื่องไกลตัว การจัดลําดับความสําคัญจึงเปนรอง 
วันนี้ผูวาราชการจังหวัดทุกทานจึงพยายามไปใหถึงจุดปลอดภัย คือ การบรรลุเปาหมายตามกําหนด
ของตัวชี้วัด นั่นเอง
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มิติที่สาม   การ Link ระหวาง Cluster กับ Cluster หรือกลุมจังหวัดกับกลุมจังหวัด 
ซึ่งความจริงแลวเปนมิติที่สําคัญมากเพราะจะเปนมิติที่จะนําไปสู G l o b a l  โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม
จังหวัดที่ยุทธศาสตรกําหนดใหเปนประตูสูชายแดนประเทศเพื่อนบาน (จะเห็นวา C l u s t e r แบบนี้
เนนสิ่งที่มีเหมือนกันคือชายแดน  ไมเนนในเรื่องของกระบวนการ)    แตผลพวงจากการจัดลําดับ
ความสําคัญของยุทธศาสตรในมิติที่สอง มีอิทธิพลตอความเขมแข็งในการ L i nk  ของมิติที่สามอยาง
รุนแรง ชองวางประการหนึ่งของมิติที่สาม คือ การขาดกลไกในพื้นที่ที่ชัดเจนในการ L ink Cluster 
เขาดวยกัน ศูนยปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operation Center : ROC)  จึงถูกคิดคนขึ้นมาเพื่อ

อุดชองวางนั้น 

บทบาทของกระทรวงมหาดไทยที่ควรจะเปน

การวางตําแหนงใน ROC ความจําเปนในการมีศูนยกลางสําหรับทําหนาที่เปนตัว
ประสานหรือองคกรบริหารกลุมจังหวัด ยังเปนสิ่งจําเปนสําหรับกลุมจังหวัด ดังปรากฏใน Blueprint 
for change ของหลาย ๆ กลุมจังหวัดและวันนี้สํานักงาน ก.พ.ร. กําลังพยายามที่จะ Global Reach 
โดยใช ROC เปนกลไกในการขับเคลื่อน เทาที่ดูใน CEO Retreat เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 
ก.พ.ร. ไดกําหนดโครงสรางการทํางานภายในกลุมจังหวัดโดยไดวางตําแหนงผูตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรีเปนกลไกสําหรับการประสานงานกลุมจังหวัด ซึ่งเขาใจวา ก.พ.ร. อาจคลอยตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 ขอ 13 
ที่กําหนดใหมีคณะกรรมการยุทธศาสตรกลุมจังหวัด หรือ กกจ.ที่มีผูตรวจสํานักนายกรัฐมนตรี  เปน

กรรมการและเลขานุการก็เปนได 

จุดมุงหมายของการใชตําแหนงผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขามากํากับ
ดูแลการกําหนดยุทธศาสตรกลุมจังหวัด อาจดวยเหตุผลที่วาเรื่องการบูรณาการเปนเรื่องที่จะตอง
เกี่ยวของสัมพันธกับทุกกระทรวง ทบวง กรม การใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยดําเนินการ
สั่งการ อาจไมไดรับการยอมรับหรือถูกตอตานจากกระทรวงอื่น ๆ จะทําใหการบูรณาการขาด
ประสิทธิภาพ ซึ่งถาคิดในแงประสานงานดูผิวเผินก็อาจจะเชื่อไดตามนั้น แตในทางปฏิบัติไมนาจะ
เปนเชนนั้น ถาหากหนวยเหนือรวมถึงสํานักงาน ก.พ.ร. จะใหความสําคัญกับการมอบอํานาจของ
กระทรวงตาง ๆ ในสวนกลางอยางจริงจัง

มีประเด็นที่เปนขอนาสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ ในเรื่องของความรับผิดชอบตอ
จังหวัดและกลุมจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งการผานเกณฑประเมินตามตัวชี้วัด การทํางานตามแผน
ยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 



67

และจังหวัด ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทั้งส้ิน คําถามที่ถามก็คือวาในเมื่อภาระความรับผิดชอบ
ตอจังหวัด/กลุมจังหวัด ตามคํารับรองเปนเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยตองรับผิดชอบ แลวทําไมการ

กํากับดูแลจึงมิใชเปนความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย

 เปนไปไดหรือไมถาหากเราจะแยกการดําเนินงานตามยุทธศาสตรนับตั้งแตการบูร
ณาการการจัดทํายุทธศาสตรไปจนถึงการปฏิบัติเพื่อใหยุทธศาสตรบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยใหการบูร
ณาการการจัดทําตลอดจนถึงการกํากับดูแล อยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2546 โดยมีผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เปนกรรมการและเลขานุการ   สําหรับการประสาน
การบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดเพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์ (ตามตัวชี้วัด)  ควรใหอยูในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทยควรปรับบทบาทของคณะกรรมการกํากับยุทธศาสตร
และการบริหารจังหวัด  ซึ่งผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเปนคณะกรรมการฯ ขึ้นมารองรับตาม
รูปแบบโครงสรางของ R O C  ซึ่งนอกจากจะทําใหคณะกรรมการกํากับยุทธศาสตรและการบริหาร
จังหวัดมีภารกิจที่ชัดเจนแลว ยังเปนการดําเนินการตามขอเสนอของกลุมจังหวัดใน Blueprint for 
c h a n g e  อีกดวย

การกําหนดยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัดสําหรับ R O C

จากที่ไดกราบเรียนไวในขางตนวา  กระบวนการจัดทํายุทธศาสตรจังหวัด/กลุม
จังหวัด ลักษณะของการวิเคราะห SWOT มีลักษณะเปน Inside out ดังนั้นการที่ ก.พ.ร. มุงหวังที่จะ 
Local Link นั้นยังพอแกไขปรับปรุงได แตการไปสู Global Reach ตามแนวทางของยุทธศาสตร
จังหวัด/กลุมจังหวัด ยังคงตองมีการเพิ่มเติมแกไขเพราะวาการ SWOT จนออกมาเปนยุทธศาสตร
แทบจะไมมีการวิเคราะหยุทธศาสตรของตางประเทศเลย โดยเฉพาะอยางยิ่งยุทธศาสตรของ
ประเทศเพื่อนบานที่เราจะอาศัยเขาเปนประตูออกไปสู Global ดังนั้นกระบวนการจัดทําจนบรรลุเปน
ยุทธศาสตรทั้งของจังหวัด/กลุมจังหวัด โดยนําไปเชื่อมโยงกับ G loba l  ถึงแมไมใชเรื่องยาก แตก็
ไมใชเรื่องงายที่จะทําใหยุทธศาสตรทั้ง 2 ฝาย เอื้อประโยชนรวมกันได โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศ
เพื่อนบานที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจคลายคลึงกัน การมีขอมูลทางยุทธศาสตรของตางประเทศจึงเปน
เรื่องสําคัญ ซึ่งนาแปลกที่กระบวนการจัดทํายุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัดดานตางประเทศ

หายไป

อยางไรก็ตามวันนี้ ก.พ.ร. กําลังพยายามที่จะ “Global Reach” โดยใช  ROC  เปน
จุดเชื่อมตอการระดมทูต CEO และ ผวจ. CEO มาพบกัน 2 ครั้งแลวที่จังหวัดเชียงใหม และจังหวัด
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ขอนแกน อันที่จริงบทบาทของตําแหนงผูทําหนาที่ทูตก็เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ 
การประพฤติปฏิบัติของบรรดาทานทูตทั้งหลายในเวทีตางประเทศลวนแลวแตกระทําดําเนินการไป

ในฐานะตัวแทนประเทศ  แตวันนี้เรากําลังจะเพิ่มบทบาทใหกับทานทูตในเรื่องเศรษฐกิจการคาขาย 
ถึงแมจะเปนบทบาทที่ควรจะเปนของทูตพาณิชย  แตในฐานะที่กําหนดใหเอกอัครราชทูตเปน
ประธานคณะทํางานของทุกสวนราชการที่มีหนวยงานปฏิบัติในตางประเทศหรือเปนทูต CEO ตาม
กรอบการทํางานของ Team Thailand  เราจึงคาดหวังกับทานทูตในเรื่องขอมูลของตางประเทศที่
จําเปนสําหรับยุทธศาสตรอยางมาก แนวทางการหารือ 2  ครั้งที่ผานมาดูเหมือนเปนการนํา CEO 
ตางประเทศกับ C E O  จังหวัดมาพบปะพูดคุยปญหา/ความตองการซึ่งกันและกัน ประเด็น
การสนทนาที่ควรระวังคือ ปญหา/ความตองการของจังหวัดและภูมิภาค ซึ่งเปนกิจการภายใน
จะเหมาะสมกับบทบาทที่แทจริงในเวทีสากลของทานทูตทั้งหลายหรือไม สิ่งที่ผูวา CEO หรือ Local 
สมควรจะขอรับความรวมมือจากทูต CEO ก็คือการไดมาซึ่งยุทธศาสตรของตางประเทศ เปนลําดับ
แรก แลวจึงวิเคราะหเพื่อจัดทํายุทธศาสตรเชิงรุกรวมกัน เปนการเพิ่มฐานคิดจาก Inside Out และ 
Outside In เขาไปอีก โดยยุทธศาสตรของตางประเทศ มิไดเฉพาะเจาะจงเพียงวาตางประเทศกับ
ประเทศไทยเทานั้น ยังหมายถึงยุทธศาสตรตางประเทศที่ติดตอประเทศอื่น ๆ ดวย

กลาวโดยสรุปคือ แนวทางการสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหมีศักยภาพสู G l o b a l 
โดยอาศัยกลไกของ ROC นั้น ปจจัยสําคัญ 2 ประการที่มีความสําคัญสมควรจะไดมีการพิจารณาถึง 

คือ
- การจัดทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด ควรจะไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ใหมีลักษณะของ O u t s i d e  I n  มากขึ้น โดยอาศัยกลไกของทูต C E O  ชวยเหลือ
- ในการบริหาร  ROC    กระทรวงมหาดไทยสมควรเขาไปมีบทบาทในฐานะ

ผูประสานการดําเนินการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด/จังหวัด ใหบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด ที่กระทรวงมหาดไทยจะตองรวมรับผิดชอบดวย

ดังนั้น แนวทางดังกลาวขางตน หากไมมีการปฏิบัติใหเปนรูปธรรมแลว ถึงแมวาทุก
ภาคสวนจะใหความรวมมือเต็มที่ มันก็จะไมตางอะไรกับการ “ชวยกันเข็นครกขึ้นภูเขา”  เลย
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““         ปของการบริหารราชการจังหวัดปของการบริหารราชการจังหวัด
แบบบูรณาการแบบบูรณาการ””

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด 1

สวนที่ 1 ความนํา/ แนวคิดการบริหารราชการจงัหวัดแบบบูรณาการ

เมื่อรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสวน
ราชการในการใหการบริการประชาชน และปรับปรุงการบริหารราชการสวนภูมิภาคอยางจริงจัง 
คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที่  7 สิงหาคม 2544 ใหความเห็นชอบตามขอเสนอของ ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการปรับปรุงการบริหารงานจังหวัด ดังนี้

1. ปรับใหจังหวัดมีฐานะเสมือนหนวยธุรกิจเชิงยุทธศาสตร   (Strategic 
Business Unit : SBU) 

2. ปรับเปลี่ยนบทบาทและอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดใหเปนผูบริหาร
สูงสุดของจังหวัด (Chief Executive Officer : CEO) สามารถบังคับบัญชา สั่งการหัวหนาสวน
ราชการตาง ๆ ภายในจังหวัดไดอยางเบ็ดเสร็จโดยตรง ทั้งนี้  โดยกําหนดใหมีการทดลองปฏิบัติ
ใน 5 จังหวัด คือ จังหวัดลําปาง ศรีสะเกษ ชัยนาท ภูเก็ต และนราธิวาส โดยมีจังหวัดคู
เปรียบเทียบ 5 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก สุรินทร อางทอง พังงา และปตตานี ซึ่งผล
การประเมินจังหวัดทดลองปรากฏวา มีนัยที่ดีกวาจังหวัดคูเปรียบเทียบ ตอมาคณะรัฐมนตรี ได
มีมติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 และวันที่ 6 พฤษภาคม 2546 เห็นชอบใหทุกจังหวัดใชการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 โดยมุงหวังใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่
สําคัญ คือ บูรณาการเพื่อสรางวาระระดับพื้นที่ (Area Agenda) ดวยการสงเสริมใหเกิดระบบงานท่ี
มีกระบวนการสรางความเห็นพองตองกันของทุกภาคสวนในพื้นที่ กําหนดใหเปนวาระของพื้นที่ 
ดังนี้

                                                          
1 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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2.1 การริเริ่มแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ (Area Initiative) ดวยการ
สงเสริมใหเกิดระบบงานที่สามารถนําปญหา  และความตองการของพื้นที่มากําหนดเปนแนวทาง
ริเริ่มเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ (Area Initiative)

2.2 ผลักดันวาระแหงชาติ (Nation Agenda) สูความสําเร็จ
2.3 ลดภาระที่รัฐบาลจะตองมาแกไขปญหาในระดับพื้นที่

สวนที่  2 ผลสรุปของการดําเนินงาน

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการนี้ จะตองปฏิบัติงานโดยยึดประชาชนเปน
เปาหมายที่สําคัญ และตองมีเปาหมายตัวชี้วัดที่ทุกหนวยงานในจังหวัด จะตองรวมมือกันทํางาน
ใหบรรลุตามเปาหมายตัวชี้วัดเพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนในพื้นที่ จึงมีการจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการเพื่อเปนเปาหมายการปฏิบัติงานของจังหวัด โดยจังหวัดนํายุทธศาสตรการ
พัฒนากลุมจังหวัด/จังหวัดเปนกรอบการจัดทําคํารับรองดังกลาว และตองปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์
และสอดคลองกับภารกิจของรัฐ โดยคํานึงถึงเปาหมายตัวชี้วัด ทรัพยากรที่มีอยูในพื้นที่  การสราง
มาตรฐานแผนปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ 
(ตาม มาตรา 3/1 แหง พรบ. ระเบียบราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - 2550) และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ใน 4 มิติ น้ําหนักกําหนด รอยละ 100 ดังนี้

มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ   รอยละ  70 
มิติที่  2 มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ   รอยละ  10
มิติที่ 3 มิติดานคุณภาพใหบริการ  รอยละ 10
มิติที่  4 มิติดานพัฒนาองคกร   รอยละ 10

จากการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จตามมิติตาง ๆ เปนตัวบงชี้วาจังหวัดจะตองมี
ระบบฐานขอมูล เพื่อรองรับการรายงานตัวชี้วัดตามมิติตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
การวัดผลตามตัวชี้วัดเปนการวัดผลประสิทธิภาพในภาพรวมทั้งจังหวัด จังหวัดตองประสานการ
จัดเก็บ การสงตอ ประมวลและวิเคราะห  จังหวัดจะตองเปนผูรับผิดชอบในการรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตางๆ ของจังหวัด ซึ่งเปนการประเมินตนเอง (Self Assessment
Report System : SARS) และจะตองมีการจัดทํารายงานเปนระยะ ๆ สงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่ง
ไดมอบใหบริษัท TRIS (Thai Rating  Information and Services) ออกไปติดตามผลการดําเนินงาน
ของจังหวัด

สําหรับการประเมินตนเองของจังหวัดตามแบบรายงาน SARS ซึ่งสํานักงาน 
ก.พ.ร. และ บริษัท TRIS ไดวิเคราะหและประมวลขอมูลในเบื้องตนแลว พบวา จังหวัดสวนใหญ
ไดผานเกณฑตัวชี้วัดที่กําหนดไว สําหรับผลการประเมินฯ ในรอบ 12 เดือน ซึ่งสวนดุสิตโพลได
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ทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ประมาณ 60,000 คน พบวา ในรอบ  1 ป
ที่ผานมาประชาชนกวารอยละ 70 มีความพึงพอใจในผลงานของผูวาราชการจังหวัดแบบ
บูรณาการ ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูทิศทางที่ดีขึ้นในหลาย ๆ ดาน สรุปได ดังนี้

1. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
โครงการของรัฐหลายโครงการ ไดสงผลใหสภาวะทางเศรษฐกิจฐานราก

ดีขึ้นเปนลําดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งไดสงเสริมสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) จนประสบ
ผลสําเร็จสามารถทํารายไดรวมประมาณ 24,000 ลานบาท และมีสินคา OTOP ที่มีคุณภาพดีมากกวา 
580 ชนิด ซึ่งไดสงผลใหประชาชนที่อยูในชนบทมีงานทําและมีรายไดเพิ่มขึ้น รวมทั้งสามารถแกไข
ปญหาความยากจนไดในระดับหนึ่ง

2. การพัฒนาระบบการวางยุทธศาสตรจังหวัด
จังหวัดไดรับความรวมมือจากสวนราชการในการแกไขปญหาและพัฒนา

จังหวัดจากทุกภาคสวนมากขึ้น   ทําใหจังหวัดสามารถใชยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเปน
ทิศทางในการพัฒนาจังหวัดไดตรงตามสภาพปญหาของจังหวัดอยางมีประสิทธิภาพ

3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ในอดีตที่ผานมาจังหวัดอาจจะใหความสําคัญกับระบบขอมูลสารสนเทศไม

มากนัก แตเมื่อไดมีการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ มีผลใหจังหวัดเกิดความตื่นตัว
ในการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของจังหวัด เพื่อเปนเครื่องมือในการตัดสินใจของผูบริหาร
ของจังหวัด ซึ่งทุกจังหวัดไดมีการจัดทําระบบฐานขอมูลของจังหวัดเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูล
ของสํานักนายกรัฐมนตรี (PMOC) และขอมูลของกระทรวง (MOC) 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รัฐบาลไดมีการออกระเบียบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวของเพื่อสนับสนุนและเปนกลไก

ผลักดันใหมีการทํางานรวมกันในระดับจังหวัดขึ้น ไดแก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
ระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546  และหนังสือสั่งการเรื่องมอบอํานาจดาน
การบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด ของสํานักงาน ก.พ. ทําใหสวนราชการในจังหวัดให
ความรวมมือในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเปนอยางดี

5. การพัฒนาระบบการสั่งการที่มีเอกภาพ
มีปญหาสําคัญของชาติหลายดานที่รัฐบาลไดมอบใหผูวาราชการจังหวัด

เปนเจาภาพในการแกไขปญหา เชน ปญหายาเสพติด และปญหาไขหวัดนก เปนตน ซึ่งผูวาราชการ
จังหวัดสามารถแกไขปญหาดังกลาวลุลวงไปดวยดี ในกรณีนี้ทําใหไดบทเรียนวาในการเขาตอสู
กับปญหารายแรงบางอยาง จําเปนตองมีเจาภาพรับผิดชอบที่ชัดเจนและมีระบบการสั่งการที่มี
เอกภาพเพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการเขาตอสูกับปญหาใหไดอยางมีประสิทธิภาพ



 72

6. การพัฒนาพฤติกรรมการบริหาร
ผูวาราชการจังหวัด มีภารกิจเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในจังหวัด โดยจะตอง

บริหารงานจังหวัดใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายในและภายนอกจังหวัด ซึ่งใน 1 ป ของ
การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ มีผลทําใหพฤติกรรมทางการบริหารของผูวาราชการ
จังหวัดเปลี่ยนแปลงไปสูนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Management of Change)  อยางเห็นได
ชัดเจน เชน มีมุมมองการแกไขปญหาอยางเปนระบบ มีการสรางทีมงาน และเครือขายในการ
ทํางานรวมกับทุกภาคสวนในจังหวัด และมีการคิดยุทธศาสตรจังหวัดรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ 
เพื่อมุงสูความสําเร็จตามวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาจังหวัดที่ไดวางไว

สวนที่ 3  ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะการดําเนินงานตอไป

โดยทั่วไป การริเริ่มการดําเนินการสิ่งใดดวยนวัตกรรม (Innovation) จะพบ/
ประสบกับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน จากการประมวลการปฏิบัติราชการในรอบ 1 ป 
ที่ผานมา และสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลง (CEO Retreat)  
ระหวางวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2547 มีขอสรุปปญหา  อุปสรรค และขอเสนอแนะ จําแนก
ตามยุทธศาสตรสําคัญของรัฐบาล 5 ยุทธศาสตร และประเด็นการบริหารจัดการ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการทองเที่ยว

ปญหา ขอเสนอแนะ

1.   การเขาถึงและการคมนาคม  1. สรางทาง คัดเลือกจังหวัด ถนน 4 ชองทาง
2. ควรมีเสนทางการบินที่เชื่อมโยงโครงการตามยุทธศาสตร
3. เปดสายการบินเพิ่มเติม
4. เรงรัดโครงการ Speed Train

2.   มาตรฐานของแหลง
ทองเที่ยว/ การบริการ 
ความเพียงพอของสิ่ง
อํานวยความสะดวก

1. พัฒนาดานคุณภาพแหลงทองเที่ยวชายแดน
2. ใหมีหนวยงานจัดทํามาตรฐานดานตาง ๆ
3. จัดระดับของแหลงทองเที่ยว / การบริการ (Positioning)

3.   ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ/แหลง
ทองเที่ยว

1. ใหมีหนวยงานดําเนินการรักษา ฟนฟู
2. สรางกฎ ระเบียบ มาตรการควบคุมอยางจริงจัง
3. จัดวางผังเมืองที่ดี
4. ใหผูวาฯ สํารวจวาในพื้นที่ของตนมีธรรมชาติอะไรที่

เสียหายและมีวิธีการฟนฟูอยางไรโดยอาจจะตองมีการ
คิดหาวิธีรวมกันกับจังหวัดขางเคียง
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ปญหา ขอเสนอแนะ

4 .    ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ค ว า ม
หลากหลายของสินคาและ
บริการ

- สรางแรงจูงใจดวยการประกวด แขงขันสินคาและ 
    บริการ

5.  การสงเสริมการตลาดเชิงรุก 1. พัฒนาศูนยบริการ
2. บรูณาการฝายผลิตและฝายขาย
3. ภาครัฐสนับสนุนดานการตลาด
4. จัดทํา Road Show ในระดับกลุมจังหวัด
5. ดําเนินการสงเสริมใหคนไทยเที่ยวไทยใหมากขึ้น

6.   มาตรฐานความปลอดภัย 1. จัดอาสาสมัครพิทักษนักทองเที่ยว
2. เพิ่มองคกรเครือขาย
3. พัฒนาภาษาอังกฤษใหตํารวจ
4. จัดหนวยปฐมพยาบาล (First Aid) ที่ไดมาตรฐาน
5. ใหมีหนวยงานรักษาความปลอดภัยใหนักทองเที่ยว

7.   การเชื่อมโยงกิจกรรม 
     ทองเที่ยวระดับจังหวัด 
     และระดับภาค

1. เชื่อมโยงกิจกรรมในแตละภาคเขาดวยกัน
2. สรางแหลงทองเที่ยว Man – Made โดยหาวิธีการทําให

ดิน น้ํา ลม ไฟ มาปนเปนเงิน

8.   ดานการบริหารจัดการ 1. ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณโดยการยึดโครงการ
บูรณาการเปนหลัก

2. ปรับโครงสรางการบริหารจัดการและบุคลากรดานการ
ทองเที่ยว เนนการปรับวัฒนธรรมองคกรใหม

3. พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวโดยเฉพาะมัคคุเทศก
4. เชื่อมโยงขอมูลระหวางรัฐและเอกชน
5. แกไขกฎหมายดานการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในเขต

อุทยานแหงชาติ
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2. ยุทธศาสตรการลงทุน นิคมอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดยอม และสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

2.1 หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

ปญหา ขอเสนอแนะ

1. ยุทธศาสตร
- สิ่งที่จังหวัดกําหนดเปน
ยุทธศาสตรยังไมตรงกับ
ที่ สนง.คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนสงเสริม

- โครงการสวนใหญรัฐเปน 
       ผูลงทุน แตสนง.

คณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนเนนใหเอกชน
ลงทุน

1.   สนง.คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและจังหวัดรวมมือ
กันศึกษาเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตรจังหวัด

2.   กลุมจังหวัดควรกําหนดวาโครงการใดใหเอกชนลงทุน  
เพื่อไดรับการสนับสนุนจาก สนง.คณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน

2. เครื่องมือสงเสริมการลงทุน
  - เครื่องมือของ สนง.

คณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน ไมครอบคลุม
ทุกประเภทการลงทุน 
โดยเฉพาะ SMEs, 
OTOP

-   เนนมาตรการสนับสนุนดานอื่น ๆ เชน การเงิน 
การตลาด การผลิต และสงเสริมให สนง.คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนเพิ่มบทบาทดานการใหคําปรึกษา

3. บทบาทดานการลงทุน
- หลายกลุมจังหวัดไมมีการ

ดูแลเรื่องการลงทุนใน
จังหวัด โดยเฉพาะดาน
การจัดทําฐานขอมูล

-   กลุมจังหวัดตองใหความสําคัญโดยอาศัยกลไกคณะ
กรรมการบริหารจังหวัดดานอุปทาน (Supply Side) 
ตลอดจนจัดทําสื่อเผยแพรการลงทุนรายจังหวัด/กลุม
จังหวัด

4. เศรษฐกิจชายแดน
-  ยังไมมีความรวมมือ
ระหวางจังหวัดและสนง. 

1.  สนง.คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและกลุมจังหวัด  
    ประสานงานและจัดทําแผนงานรวมกัน
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ปญหา ขอเสนอแนะ
คณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน เรื่องการสงเสริม
การลงทุนไทยในประเทศ
เพื่อนบานและเศรษฐกิจ
ชายแดน

2.  สนง.คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เผยแพรขอมูลและ
     ยุทธศาสตรสงเสริมการลงทุน

5. ดานการบริหารจัดการ
  -  กลุมจังหวัดขาดความ  

เชี่ยวชาญดานการลงทุน
ทําใหไมมีเจาภาพ
ผูรับผิดชอบดานการ
ลงทุน

-   หลายกลุมจังหวัดไมให
  ความสําคัญกับการจัด
กิจกรรมชักจูงการลงทุน

-   สนง. คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนไม
สามารถสงเสริมการ
ลงทุนไดทั่วถึงทุกจังหวัด

    ทั้งประเทศ

- จัดอบรมเพื่อชักจูงการลงทุน

-  จังหวัดรวมกับ สนง.คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนทํา 
กิจกรรมชักจูงการลงทุนรวมกัน

-  จังหวัดตองมีบทบาทมากขึ้นในการชักจูงการลงทุน

2. การคา  การลงทุน

ปญหา ขอเสนอแนะ

1. ผลิตภัณฑ
- การออกแบบรูปแบบและ
Packaging

1. พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑโดยเนนเอกลักษณของไทย
     และสราง Brand Name
2.  ทําการวิจัยลักษณะรูปแบบผลิตภัณฑที่ลูกคาทั้งในแล

ตางประเทศตองการ
3.   ตั้งศูนยประสานงานกลางเพื่อพัฒนาสินคา OTOP
4.   ตั้งศูนยสินคาเฉพาะอยาง เชน ศูนยอัญมณี
5.   สงเสริมสินคาเกษตรใหเปนสินคาหลักในการสงออก
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ปญหา ขอเสนอแนะ

      - การกระจายสินคา 1.   เพิ่มชองทางการกระจายสินคา เชน ศูนยจําหนายสินคา
     ประจําจังหวัดใหครบทุกจังหวัด
2.   เพิ่มการประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาด
3.   จางบริษัทระดับนานาชาติทําตลาดสินคา OTOP เพื่อ 
      เปนศูนยรวมและกระจายสินคา
4.   สรางเครือขายวิสาหกิจแบบครบวงจร
5.   จัดทําคูมือการผลิตสินคา

      - คุณภาพสินคา 1. ปรับปรุงคุณภาพสินคา ดวยการตั้งศูนยวิจัยมาตรฐาน    
สินคาแตละประเภทอยางชัดเจน

2.   ตั้งศูนยทดสอบและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ

2. ระบบขอมูล
- ขาดขอมูลทางดานผลิต  

      ภัณฑและ SMEs

-     จัดตั้งศูนยขอมูลกลางพัฒนาระบบขอมูลโดยมีเจาภาพที่ 
      ชัดเจน

3. การบริหารจัดการ
- ปรับปรุงกฎระเบียบที่ไม
  เอื้อตอการลงทุน
- ผูประกอบการขาดความรู   
ในเชิงบริหารจัดการและ
ทักษะที่จําเปน

-    ประชุมทบทวนกฎระเบียบตาง ๆ 

-     สงเจาหนาที่เขาไปแนะนําหรือจัดศูนยใหคําแนะนํา
      จัดอบรมอยางตอเนื่อง

3.  ยุทธศาสตรการเกษคร

ปญหา ขอเสนอแนะ

1. ดานยุทธศาสตร
- ขาดการบูรณาการยุทธ 

      ศาสตรระดับชาติและ  
      กระทรวง

- ไมสอดคลองกัน
- ไมครอบคลุมทุกประเด็น

1. เนนยุทธศาสตรกระทรวงเปนหลัก
2. ควรมีคูมือการจัดทํายุทธศาสตรแตละระดับและสอดคลอง

กัน
3. ควรมีหนวยงานตาง ๆ รวมกันทําแผนงานและ

ยุทธศาสตร
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ปญหา ขอเสนอแนะ
- ตีความไมชัดเจน

    - ขาดความรูในการแปลง   
      ยุทธศาสตร

- ยุทธศาสตรขึ้นอยูกับตัว
บุคคลมาก

4. คัดเลือกและพัฒนาผูบริหารใหมีความรูและทักษะ
เพียงพอในการแปลงยุทธศาสตรลงสูการปฏิบัติ

2.   ขอมูลบางสวนยังไม 
สมบูรณ

-     กําหนดหนวยงานรับผิดชอบขอมูลใหชัดเจนเพื่อทํา                 
หนาที่ปรับปรุงขอมูลใหชัดเจนและสมบูรณ

3.   ดานการบริหารการจัดการ
- ขาดการเชื่อมโยงระหวาง  
กลุมจังหวัด ตางคนตาง
ทํางาน

- งบประมาณไมสมดุลกับ 
ยุทธศาสตร

- สวนราชการระดับกรมใน
พื้นที่ยังไมคอยเขาใจใน
เรื่องการบูรณาการ

- ผูนําดานเกษตรกรมีสวน
รวมนอยเพราะไมกลา
แสดงออก

- การสนับสนุนของ
เกษตรกรจังหวัดตอการ
ปฏิบัติงานยังไมสราง
แรงจูงใจในการทํางาน

1. จัดหัวหนากลุมจังหวัด
2. เพิ่มการพบปะระหวางกลุมจังหวัด
3. ใหสํานักงบประมาณหาวิธีการใหกรมฯ ไปพิจารณางบ

ตามคําขอ
4. จัดอบรมขาราชการระดับจังหวัดใหเขาใจระบบบูรณา

การมากขึ้น
5. สรางระบบใหเกษตรเขามีสวนรวมตั้งแตเริ่มตนวางแผน
6. สรางระบบการตอบแทนและความกาวหนาเพื่อเพิ่ม

ขวัญกําลังใจ
7. สรางระบบมาตรฐานและมีระบบคุณธรรม

4. ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาสังคมและความเดือดรอนของประชาชน

ปญหา ขอเสนอแนะ

1.   การจัดการทรัพยากรธรรม 
ชาติใหกับศูนยอํานวยการ
ตอสูเพื่อเอาชนะความ 
ยากจนแหงชาติ (ศตจ.) 

1. จัดสรรพื้นที่ประกอบอาชีพและที่อยูอาศัย
2. กอสรางแหลงน้ํา ระบบสงน้ํา
3. การแปลงสินทรัพยเปนทุน
4. การพัฒนาทรัพยากรที่ดินและน้ํา
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ปญหา ขอเสนอแนะ
แกปญหาที่ดินทํากิน/
พัฒนาแหลงน้ํา

5. การจัดที่ดินใหเกษตรกรในพื้นที่นิคมสรางตนเอง
6. การจัดที่ดินใหเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
7. การจัดทรัพยากรที่ดินและปาไม
8. การบริหารจัดการการใชประโยชนที่ดินของรัฐเพื่อแกไข

ปญหาความยากจน

2. การพัฒนาระบบคุมครอง 
ทางสังคม (Social Safety 
Net) 
- การสนับสนุนใหทองถิ่น 
ดําเนินการ

- การแกไขปญหาที่อยู
อาศัย

- การแกไขปญหาหนี้สินภาค
ประชาชน

1. พัฒนาสังคมในพื้นที่เฉพาะ
2. การฟนฟูชุมชนและทองถิ่น
3. การพัฒนาความมั่นคงในชุมชนแออัด (โครงการบาน   

มั่นคง)
4. การแปลงสินทรัพยเปนทุน
5.   การพัฒนาที่อยูอาศัย
6.   การแกไขปญหาที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย (บานเอื้อ

อาทร)
7.   การแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกร
8.   การชดเชยรายได คาดอกเบี้ยเงินกูและหนี้เสีย

ตองทําสงครามกับการทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งนับเปนการลด
ตนทุนแกผูบริโภค

3.  การเพิ่มศักยภาพและ
โอกาสคนจน

    - สงเสริมอาชีพและการมี
งานทํา

1. สงเสริมธุรกิจชุมชน
2. การใหบริการจัดหางาน
3. จัดทําและพัฒนาระบบขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
4. การใหบริการแนะแนวอาชีพ
5. การคุมครองคนหางาน
6. การพัฒนาเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ
7. การพัฒนาฝมือแรงงาน

5. การปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการภาครัฐเพื่อ
แกปญหาความยากจน

    - การจัดทําแผนชุมชน
   - การบริหารจัดการแก 
     ปญหาความยากจน

1. บูรณาการแผนความรวมมือระหวางองคกรชุมชนภาคี
การพัฒนาในระดับนโยบายและทองถิ่น

2. การใหคําปรึกษาแนะนําดานการประชาสัมพันธ การเพิ่ม
ศักยภาพและโอกาสคนยากจน

3. การผลิตและการจัดหารายการทางสื่อของกรม
ประชาสัมพันธเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสคนยากจน
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ปญหา ขอเสนอแนะ
4. การสงเสริมและพัฒนาชุมชนดานบริหารจัดการ
5. การสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน
6. การพัฒนาระบบฐานขอมูลพื้นฐานเพื่อบริหารจัดการชุมชน

7. ตองเริ่มบริหารจัดการเชิงรุกดวยการเขาไปพบประชาชน
ที่ขึ้นทะเบียนคนจนไวใหถึงที่อาจใชเปนรูปคาราวานเขา
ไปทุกอําเภอ แลวหาทางพัฒนาและเพิ่มศักยภาพใหพวก
เขาอยางนอยใหมีงานทําตั้งแต 05.00 น. – 17.00 น.

5. ยุทธศาสตรการคาชายแดน

ปญหา ขอเสนอแนะ

1. ดานยุทธศาสตร 1. ตั้งหนวยประสานงาน (Regional Operation Center) 
คณะกรรมการดานการคาชายแดนในกลุมจังหวัดเพื่อ
พัฒนาศักยภาพความรวมมือและเขตเศรษฐกิจพิเศษ

2. เปดใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม
3. เนนความเปนเอกภาพดานนโยบายระดับประเทศกับ

ประเทศตาง ๆ 

2. ดานขอมูลสารสนเทศ 1. สนับสนุนวิชาการ/นักวิจัยในการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกให
ตรงตามความตองการของพื้นที่

2. จัดตั้งศูนยขอมูลกลางพัฒนาระบบขอมูลเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจในการคา

3. ดานงบประมาณ -   ปรับปรุงระเบียบวิธีการเบิกจายงบประมาณใหสอดคลอง
ตามความตองการ

4. ดานบุคลากร -   สรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดทําขอตกลง 
    ระหวางประเทศ

5. ดานกฎและระเบียบ -   ผอนปรนกฎระเบียบดานการคาชายแดน ดานการคา
ระหวางประเทศ

6.  ดานการบริหารจัดการ 1. เนนตัวชี้วัดดานคุณภาพมากขึ้น
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ปญหา ขอเสนอแนะ
- ระดับนโยบาย 2. จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการคาการลงทุน

3.  การจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรระดับประเทศดาน
การคาชายแดน

4.   จัดทํายุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ 
เพื่อนบาน

         - ระดับปฏิบัติ 1. พิธีการดานศุลกากร
2. กําหนดมาตรฐานสินคากลาง
3. จัดระบบขนถายสินคา (Logistics)
4. จัดการโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure)

6. ประเด็นการบริหารจัดการ

ปญหา ขอเสนอแนะ
ก. โครงสรางและระบบ

บริหารจัดการ
1. โครงสรางการ
บริหารงานของผูวาซีอีโอ
มีหลายชั้น (multi layer) 
1) ภายในจังหวัด
2) ภายในกลุมจังหวัด
3) ระหวางกลุมจังหวัด
4) ระหวางผูวาซีอีโอ

และกระทรวง/กรม 
(สวนกลาง)

5) ระหวางผูวาซีอีโอ
และทูตซีอีโอ

-     ควรพัฒนาระบบการทํางานใหมีความยืดหยุนไมติดยึด
รูปแบบตายตัวโดยผูวาซีอีโอ   ตองมีภาวะผูนําและมี
เปาหมายยุทธศาสตร

-     ควรมีการทํางานขามกลุมจังหวัด เชน ยุทธศาสตรการ
ทองเที่ยว

-    ใหมีการทํางานระหวางทูตซีอีโอและผูวาซีอีโอ โดยมี 2 
แนวทาง
1) ทูตประเทศเพื่อนบานมาประชุมในไทย
2) ทูตไทยและผูวาซีอีโอที่เกี่ยวของ ไปประชุมที่ประเทศ
เพื่อนบาน

2. โครงสรางการทํางาน
ภายในกลุมจังหวัด

       1) ควรใหมีหัวหนากลุม
จังหวัด

-    ใหผูตรวจราชการสํานักนายกฯ เปนผูประสานงานกลุม
จังหวัด

ข. ดานการบริหารงาน
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บุคคล

 ระยะสั้น
- ขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความสามารถ

-     พัฒนาใหขาราชการทํางานแบบเชิงรุก (Proactive) 
-     จังหวัดจางที่ปรึกษาหรือบุคคล (พนักงานราชการ) เขา

มาชวยปฏิบัติงานดานตาง ๆ เชน เศรษฐกิจการคาการ
ลงทุน

-     ประสานงานเครือขายกับสถาบันการศึกษาและภาค  
เอกชนใหมารวมดําเนินการ

-     จัดใหมีทีมงานสัญจรของกระทรวงตาง ๆ 

 ระยะกลาง
- ปรับโครงสรางรองผูวา 
ราชการจังหวัด

- จัดทํา CEO Succession  
Plane

- ไมมีระบบการแตงตั้งโยก   
ยายที่เปนธรรม

-     พัฒนาขีดสมรรถนะ (Capacity Building) ของขาราชการ 
-     ควรมีรองผูวาราชการจังหวัดดูแลยุทธศาสตรตาง ๆ 
-     เตรียมความพรอมรองผูวาราชการจังหวัด
       * คนภายในกระทรวงมหาดไทย
       * ขาราชการภายนอกกระทรวงมหาดไทย

 ระยะยาว
- บุคลากรบางสวนยังมี
ความเขมแข็งไมเพียง
พอที่จะรวมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร

-     พัฒนาองคความรูที่จําเปนใหบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน      
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก  (ปรับระบบ
ฝกอบรมและพัฒนา)

-     ผูวาราชการจังหวัดตองมีภาวะผูนําสื่อสารใหทีมงาน  
เขาใจวิสัยทัศนและยุทธศาสตรรวมกันและผูวาซีอีโอตอง
พรอมทํางานทุกเวลา ทุกสถานที่

ค. ดานงบประมาณ

 ขาดงบประมาณในการ
นํายุทธศาสตรไป
พัฒนา

 ขาดงบประมาณในการ
จัดทํายุทธศาสตร

1. การปรับปรุงระบบงบประมาณ / การเบิกจายที่สะดวก
และเอื้อตอการดําเนินงานใหทันตอระดับความตองการใน
ระดับพื้นที่

2. จังหวัดสามารถจัดสรร/บริหารจัดการงบประมาณเอง 
เพื่อใหสามารถผลักดันการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
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 ขาดอํานาจในการ
อนุมัติงบประมาณ

ของจังหวัด/กลุมจังหวัดใหบรรลุผลได
3. ทดลองนํารองการใชงบประมาณที่อาศัยฐานจํานวน

ประชากร/ประชากร 150,000 คน/งบประมาณ 100 ลานบาท
4. ใหจัดสรรงบประมาณสนับสนุนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/

จังหวัด
1) ป 2548  ประมาณ 5,000 ลานบาท
 อาจมีการจัดสรรงบประมาณกลางป 2548 ประมาณ 

40,000 ลานบาทใหกลุมจังหวัดและจังหวัดเพิ่มเติม
2) แนวทางดําเนินการป 2549
      ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 
พฤศจิกายน  2547 เรื่องการจัดทําแผนงบประมาณในเชิง
บูรณาการ ปงบประมาณ 2549

ง.  ดานการมอบอํานาจ
    มอบอํานาจไปแลวแต

บางสวนมีขอจํากัดทําใหยัง
ไดอํานาจไมเต็มที่

-     ใหเรงดําเนินการเพื่อเปนกลไกการขับเคลื่อน

จ. ดานการมีสวนรวม

 ระดับการมีสวนรวม
ของประชาชนหรือ
ผูเกี่ยวของในการ
วางแผนกลยุทธยังไม
มากเทาที่ควร

1.  การใหความสําคัญเรื่องการสื่อสาร ประชาสัมพันธและการ
ประสานความเขาใจที่ดีของฝายตาง ๆ รวมถึงการสรางโอกาส
การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรูสึกเปน 
เจาของรวมกัน

 ความรวมมือจาก
หนวยงานที่เปน
ตัวแทนจากสวนกลาง
โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
จัดประชุมสัมมนายังมี

 ประสานงานกัน
ระหวางหนวยงาน ไมมี
เจาภาพ

2. การจัดตั้งศูนยกลางที่ทําหนาที่ประสานการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดและการผลักดันยุทธ-
ศาสตรที่สําคัญในระดับภาค

3.  สงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวม
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ปญหา ขอเสนอแนะ
ฉ.  ดานขอมูลและระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
    -  การเชื่อมโยงของขอมูลยัง 

ไมเปนระบบ

    -  ขอมูลไมมีความทันสมัย 
(Update) เพื่อใชงาน

1. การมีเจาภาพจากสวนกลางรับผิดชอบดูแลการจัดเก็บ 
ขอมูลเปนระบบกลางและเปนเครือขายที่สามารถ
เชื่อมโยงกันไดทั้งระบบ มีขอมูลที่ทันสมัยสามารถใช
อางอิงได

2. การพัฒนาระบบการวัดผลการดําเนินงาน (Performance 
Measurement)

ช.  ดานระเบียบกฎเกณฑ
    ระเบียบกฎเกณฑที่ไมเอื้อ

ตอการดําเนินยุทธศาสตร 
เชนเรื่องกระบวนการคา
ขามแดน อัตราภาษี ฯลฯ

1. การใหสิทธิพิเศษขอยกเวน เพื่อกระตุนกิจกรรมที่สงเสริม
การดําเนินยุทธศาสตรดานการคาการลงทุนเปนตน

2. แก พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ. 2502 เพื่อใหเกิดความคลองตัวใน
การยื่นเสนอและจัดทํางบประมาณ โดยเนนจุดเริ่มตนที่ระดับ
จังหวัด

โดยสรุป จะเห็นไดวา การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ในรอบ 1 ปที่
ผานมา  สามารถสนองตอบตอประโยชนสุขของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
ระเบียบวาระแหงชาติ และปญหาความตองการของประชาชนบนพื้นฐานของความรวมมือจาก
ทุกภาคสวนและศักยภาพของพื้นที่  ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเจาภาพรับผิดชอบในระดับพื้นที่
จังหวัดอยางชัดเจน  แตอยางไรก็ดี ความสําเร็จโดยแทจริงจะขึ้นอยูกับศักยภาพและประสิทธิภาพ
ของผูวาราชการจังหวัดเปนสําคัญที่จะดึงเอาพลังความรวมมือรวมใจจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของมา
ถักทอใหเกิดผลลัพธสุดทายที่จะอํานวยประโยชนสูงสุดตอประชาชนสืบไป



ทบาทใหมของสํานักงานจังหวัดกับ
การบริหารงานในจังหวัดแบบบูรณาการ

อภิชาติ  โตดิลกเวชช 1

ความเปนมา

คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 และวันที่ 6 พฤษภาคม 2546 
เห็นชอบใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด เปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัด (Chief Executive Officer)
และใชการบริหารงานแบบบูรณาการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 เปนตนมา และในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการกําหนดใหคณะกรรมการ 
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการงานในจังหวัด
ทั้งหมด โดยมีหัวหนาสํานักงานจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการใน กบจ. ดังนั้น สํานักงาน
จังหวัด ซึ่งเปนหนวยงานที่รองรับการทํางานและใกลชิดกับผูวาราชการจังหวัด จึงตองรับภาระ
การบริหารและผลักดันนโยบายของผูวาราชการจังหวัด และ กบจ. ไปสูการปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผล
สูงสุด

การริเริ่มจัดตั้งสํานักงานจังหวัดของกระทรวงมหาดไทย มีจุดมุงหมายใหสํานักงาน
จังหวัดทําหนาที่ ทั้งดานบริหารราชการทั่วไป และงานดานนโยบายและแผน แมวาปจจุบันมติ
ของ ก.พ. ในการกําหนดโครงสรางอัตรากําลังและสายงานของตําแหนงในจังหวัดสะทอนให
เห็นชัดวาตองการเนนหนักการปฏิบัติงานดานนโยบายและแผน หรืองานดานยุทธศาสตรการ
พัฒนา แตในการปฏิบัติงานจริง ปรากฏวาสํานักงานจังหวัดตองใชกําลังคนและทรัพยากร
จํานวนมากไปกับงานบริหารราชการทั่วไปดวย   ดังนั้น บทความนี้จะนําเสนอใหเห็นความ
จําเปนและการปรับปรุงบทบาทของสํานักงานจังหวัด ซึ่งมีอยูในทุกจังหวัดทั่วประเทศใหสอดรับ
การบริหารงานแนวใหม ที่เรียกวาจังหวัดแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล

                                                          
1  หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครสวรรค
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บทบาทและอํานาจหนาที่ของสํานักงานจังหวัด

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 5)   
พ.ศ. 2545 มาตรา 60 ระบุใหสํานักงานจังหวัดมีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไป และการวางแผน
พัฒนาจังหวัดของจังหวัดน้ัน มีหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของสํานักงานจังหวัด

กฎหมายปฏิรูประบบราชการ ซึ่งมีผลบังคับใช เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม  2545  และ
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 สํานักงาน ก.พ. ไดอนุมัติบัญชีการกําหนดตําแหนงของสวนราชการ
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีผลทําใหอํานาจหนาที่และโครงสรางของสํานักงาน
จังหวัดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้

อํานาจหนาที่ กําหนดไววา
1. แปลงยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติไปเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

ในพื้นที่
2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

เพื่อการวางแผนและเครือขายสารสนเทศของจังหวัด โดยเปนศูนยสารสนเทศของจังหวัด เพื่อ
การบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด

3. จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ดําเนินการตามแผน กํากับ และติดตามผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร นโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด

4. การประสาน ปฏิบัติ และสนับสนุนงาน อันเปนอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการ
จังหวัด

5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
หรือไดรับมอบหมาย

    



86

สําหรับโครงสรางไดกําหนดกรอบการทํางานไวดังนี้

สภาพแวดลอมการปฏิบัติงานในปจจุบันของจังหวัดแบบบูรณาการ

หลังจากที่มีการใชระบบการบริหารราชการในจังหวัดแบบบูรณาการมาแลว 1 ป 
ภาพของความเขาใจในระบบ ความพรอมในการทํางานของขาราชการ รวมถึงภาคเอกชนและ
ประชาชนในพื้นที่ของแตละจังหวัดแตกตางกันไป อยางไรก็ตาม ในภาพรวมการปฏิบัติงานจะ
เห็นลักษณะของงานที่คลาย ๆ กัน  ในจังหวัดแบบบูรณาการที่ตองดําเนินการ สรุปไดดังนี้

1. มีการเตรียมการและเตรียมความพรอม  ความเขาใจของขาราชการใน
หนวยงานตาง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนําชุมชน และ
ภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการอยางตอเนื่อง

มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
- บริหารงานทั่วไปของจังหวัดและ
ผูวาราชการจังหวัด
- เสนอแนะการบริหารราชการตามที่
กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของผูวาราชการจังหวัด
- เสนอแนะ การกํากับดูแลการปฏิบัติ
ราชการ อันมิใชราชการสวนภูมิภาค
ของขาราชการ  ซึ่งประจําอยูใน
จังหวัด ตามที่กฎหมายกําหนด
- เสนอแนะ การกํากับการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานองคการของ
รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจในจังหวัด
- ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของจังหวัด และสํานักงาน
จังหวัด
- รับเรื่องราวรองทุกข (ศูนยดํารง
ธรรม)

มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
- จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
- จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
- ประสานและปฏิบัติตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด และแผนงาน/โครงการตาม 
แผนพัฒนาจังหวัด
- ประสานและดําเนินโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
- สนับสนุนเชิงวิชาการดานนโยบายและ
แผนแกหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัด
- ติดตามประเมินผลการแปลงยุทธศาสตร
ชาติไปสูการพัฒนาจังหวัด
- ติดตามประเมินผลการดําเนินการตาม
แผน

มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
- พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและ
เปนศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
จังหวัด
- จัดใหมีและใหบริการเครือขาย
เชื่อมโยงฐานขอมูลสารสนเทศและ
การสื่อสาร  ระหวางสวนราชการ
ภายในจังหวัด รวมทั้งระหวางจังหวัด 
และกับสวนกลาง
- ใหบริการแลกเปลี่ยนขอมูล

ผูวาราชการจังหวัด

กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารฝายอํานวยการ
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2. โครงสรางการบริหารงานภายในจังหวัดเปลี่ยนแปลงไปมาก มีคณะกรรมการ 
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ทําหนาที่กําหนดนโยบาย จัดทํายุทธศาสตร บูรณาการ
แผนงาน โครงการ และสงเสริมสนับสนุน และประสานความรวมมือ และมีคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณา
การ พ.ศ. 2546 ถึง 5 คณะ รวมถึงคณะทํางานอื่น ๆ ที่จังหวัดตั้งเพิ่มเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอีกมากมาย

3. มีการบูรณาการแผนงาน โครงการของกรมและกระทรวง รวมถึงโครงการ
กิจกรรมในพื้นที่ สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน อาทิเชน

3.1 จัดทําวิสัยทัศน ยุทธศาสตร แผน เปาประสงค และตัวชี้วัด โดยมี
บุคลากรทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เขามามีสวนรวมในกระบวนการและมีการ
แตงตั้งบุคลากรดังกลาวใหเปนองคประกอบในคณะอนุกรรมการการวางแผนยุทธศาสตรดานตาง  ๆ

3.2 จัดทําแผนยุทธศาสตรของจังหวัด โดยมีการนําเสนอผานกระบวนการ
ประชาคมจังหวัด อําเภอ และหมูบาน เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการนํามา
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรของจังหวัด ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่

3.3 จัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม ในการรวมกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดแกกลุมองคกร ชุมชนตาง ๆ เพื่อใหการจัดทําแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร
สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่

3.4 มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ
และเอกชนระดับจังหวัด เพื่อทําหนาที่องคกรหลักในการประสานและบูรณาการความรวมมือ
เพื่อผลักดันยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ

4. มีการจัดทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัด และยุทธศาสตรจังหวัดใหสอดคลองกัน 
เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาในกลุมจังหวัดและจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ

5. มีการหลอมละลายการทํางานของสวนราชการตาง ๆ      ที่เปนแทง ๆ 
(Function) โดยเปลี่ยนเปนการรวมคิดรวมทํามากขึ้น

6. มีการบูรณาการปญหาในพื้นที่ลงลึกไปในอําเภอ ซึ่งเปนหนวยปฏิบัติ รวมถึง
ตองประสานแผนกับทองถิ่นเพื่อบูรณาการกิจกรรมและงบประมาณ

7. มีการนําระบบเจาภาพมาใช คือ ใหแตละสวนราชการที่มีกําลังคนและ
ทรัพยากรมาก และเกี่ยวของสอดคลองกับยุทธศาสตร  รับผิดชอบความสําเร็จของยุทธศาสตร
นั้น ๆ รวมถึงประสานและระดมทรัพยากรจากสวนราชการอื่น ๆ  ใหไปในทิศทางเดียวกับ
ยุทธศาสตรที่จังหวัดกําหนดไว

8. ความรับผิดชอบในการนํายุทธศาสตรที่กําหนดเขาสูการปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผล 
ซึ่งจุดสําคัญ คือ Deployment ทําอยางไรใหขาราชการและคนในจังหวัด Share Vision เดียวกัน 
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มีสวนรวม มีเปาหมายเดียวกัน ตองมีการถายทอดสรางความเขาใจไปยังทุกภาคสวนในจังหวัด 
นี่เปนปจจัยแหงความสําเร็จ ปจจัยที่จะระดมสรรพกําลังใหมาทํางานรวมกัน

9. มีการมอบอํานาจการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และอํานาจอนุมัติ  
อนุญาต ของทุกกระทรวงและกรมลงไปใหจังหวัด ซึ่งเปนภาระของจังหวัดที่ตองคอยตรวจสอบ
ความครบถวน ความถูกตองในการปฏิบัติ ซึ่งเปลี่ยนแปลงแตกตางไปจากระเบียบหลักเกณฑ
เดิมที่กําหนดไว รวมถึงตองมีการกระจายมอบอํานาจตอไปใหกับสวนราชการตาง ๆ เพื่อให
ปฏิบัติงานไดรวดเร็วขึ้น

10. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวางระบบขอมูลกลาง (POC)  
โดยตองมีการเชื่อมโยงเครือขายทุกสวนราชการในจังหวัดกับเครือขายสวนกลาง (PMOC  MOC) 
เพื่อประโยชนในการบริหารงานของจังหวัด รวมถึงการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการและเจาหนาที่
ใหมีความรู ความชํานาญในการใชเครื่องมืออุปกรณเทคโนโลยีสมัยใหม 

11. จังหวัดจะตองสรางกระบวนการกํากับยุทธศาสตร ตองมีระบบการติดตาม
ประเมินผล และปฏิบัติตามยุทธศาสตร เพื่อจะไดรับทราบความกาวหนาและปญหาอุปสรรคของ
การดําเนินการ และจะไดนํามาปรับปรุงการดําเนินงานของจังหวัดอยางตอเนื่อง ซึ่งระบบติดตาม
และประเมินผลจะมีองคประกอบที่สําคัญ 2 สวน คือ

11.1 สวนที่วาดวยการจัดองคกรเพื่อทําหนาที่ในการติดตามประเมินผล
11.2 สวนที่วาดวยระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร

12. การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหประชาชนและผูเกี่ยวของไดรับทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ดังนี้

12.1 เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
รวมทั้งคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ลงนามตอรองนายกรัฐมนตรี ใหสวนราชการในระดับ
จังหวัด อําเภอ ทองถิ่นทราบ พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซต และสื่อมวลชนทองถิ่นทุกแขนง

12.2 ประชาสัมพันธผานสื่อและสิ่งพิมพในสวนภูมิภาคและทองถิ่น ใน
รูปแบบวิธีตาง ๆ อยางตอเนื่อง เชน หนังสือพิมพ วิทยุ การจัดทําแผนพับ การจัดทําเอกสาร
และวารสาร เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธเปนระยะ ๆ 

เพื่อใหเห็นลักษณะการทํางานที่มีมากมายในจังหวัดแบบบูรณาการไดชัดเจน
ยิ่งขึ้น ผูเขียนไดนําเสนอตัวอยางโครงสรางระบบการปฏิบัติงาน ดังนี้
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คณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ

ที่มา : ระบบบริหารงานที่ใชอยูในจังหวัดนครสวรรค

ความจําเปนที่ตองปรับบทบาทเพื่อรองรับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

จากสภาพแวดลอมการทํางานของจังหวัดบูรณาการที่เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะ
ของการทํางานที่เพิ่มภารกิจและบทบาทขึ้นอยางมากมายแบบทวีคูณ ทําใหสํานักงานจังหวัด
จะตองประเมินบทบาทตนเองใหม เพื่อปรับแนวทางการทํางานใหงานทั้งหมดของจังหวัดสามารถ
ไหลลื่นไปได โดยที่สํานักงานจังหวัดตองไมใชเปนตัวฉุดรั้งงานในยุทธศาสตรการพัฒนาไวเอง 
โดยเหตุผลความจําเปนที่ตองปรับบทบาทสรุปได   ดังนี้

1. สํานักงานจังหวัด มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไป และวางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งหนาที่ที่ปฏิบัติจริงในขณะนี้ มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของผูวาราชการ
จังหวัด ซึ่งกวางขวาง ครอบคลุมงานทั้งจังหวัด เชน 

1.1 รับผิดชอบผลสัมฤทธิ์ทั้งปวงในพื้นที่จังหวัด

คณะทํางานติดตามผล
ในระดับพื้นที่

ผูวาราชการจังหวัด

คณะทํางานเพิ่ม
ขีดความสามารถ
ในการแขงขัน

คณะทํางานแกไข
ปญหาความยากจน
และกระจายรายได

คณะทํางานการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

คณะทํางานพัฒนา
ทุนทางสังคม

กลยุทธหลัก 3 ดาน กลยุทธหลัก 3 ดาน กลยุทธหลัก 3 ดาน กลยุทธหลัก 1 ดาน

รอง ผวจ. (สังคม)รอง ผวจ. (เศรษฐกิจ) รอง ผวจ. (บริหาร)

กลยุทธเสริม 5 ดาน กลยุทธเสริม 3 ดาน กลยุทธเสริม 7 ดาน กลยุทธเสริม 4 ดาน

 ทุกกลยุทธ
 มีเจาภาพ
 รับผิดชอบ
 ชัดเจน

คณะกรรมการบริหารงานอําเภอแบบบูรณาการ (กบอ.)
(ศูนยรวมการบูรณาการในพื้นที่)

หนวยสนับสนุนการปฏิบัติงาน  :  ภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  หนวยการปกครองทองถิ่น  องคกรภาคเอกชน  ประชาคม ชุมชน  ประชาชน

คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)

(35 คน ประชุมสัปดาหละ 1 ครั้ง)

ผวจ.

คณะทํางานโฆษกจังหวัด

คณะกรรมการที่ปรึกษายุทธศาสตร
(ผูทรงคุณวุฒ/ิอาจารยมหาวิทยาลัย)

- งบประมาณ 
- การจัดซื้อจัดจาง
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- ระบบราชการและยุทธศาสตรกําลังคน 
- ตรวจสอบและกํากับดูแล

สํานักเลขาธิการ กบจ.
(สํานักงานจังหวัด)

(กระจายอํานาจแบงความรับผิดชอบชัดเจน)
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1.2 รับผิดชอบยุทธศาสตรจังหวัดและแผนปฏิบัติใหสอดคลองกับแผน
บริหารราชการแผนดิน

1.3 กํากับดูแลสวนราชการจังหวัดใหปฏิบัติงานสอดคลองแผนยุทธศาสตร
1.4 บริหารราชการตามกฎหมาย มติ ครม. คําสั่งนายกรัฐมนตรี หรือที่

กระทรวงมอบหมาย
1.5 บังคับบัญชาขาราชการในสวนภูมิภาค และกํากับดูแลสวนราชการ

อื่นที่ไมใชราชการสวนภูมิภาค
1.6 กํากับดูแลสงเสริมราชการบริหารสวนทองถิ่น
1.7 กํากับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานของรัฐในจังหวัด
ทั้งหมดเปนโจทยที่สํานักงานจังหวัดตองแกไขใหสําเร็จ เพื่อใหบรรลุภารกิจ

ของผูวาราชการจังหวัดขางตนอยางสมบูรณ
2. แผนยุทธศาสตรจังหวัด จะไดรับการสนับสนุนใหเปนกลไกสรางเอกภาพ

ในการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ซึ่งในอนาคตจะเกิดผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง ถาจังหวัด
สามารถจัดตั้งงบประมาณของตนเอง  มีอํานาจบริหาร  ระบบขอมูล  และการติดตามประเมินผล
ของจังหวัดจะไดรับการสนับสนุนใหเปนกลไกสําคัญในการพัฒนา ขณะเดียวกันหากสํานักงาน
จังหวัดไมสามารถปรับสมรรถนะตัวเองไดทัน ก็จะถูกกดดันในฐานะมีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไป
ของผูวาราชการจังหวัด

3. ประชาชนจะตื่นตัว เรียกรอง และมีสวนรวมในกิจการของรัฐมากขึ้น ภารกิจ
การแกปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับการพัฒนาในพื้นที่ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จะมีปริมาณและความยุงยากเพิ่มขึ้น  บทบาทของสํานักงานจังหวัดในการให
ขอเสนอแนะที่เปนวิทยาศาสตรและหลักวิชาการ จะเปนที่ตองการและมีความสําคัญขึ้น

4. การปฏิบัติราชการโดยทั่วไปของสํานักงานจังหวัด จะไดรับมอบอํานาจใน
การตัดสินใจเพิ่มขึ้น ลดขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบ เกิดความคลองตัว โปรงใส และเปนธรรม
มากขึ้น เปนศูนยกลางการประสานงานเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด รวมทั้งจะมีภาคเอกชน 
ผูทรงคุณวุฒิ เขามาชวยปฏิบัติราชการ (Privatization) มีเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
ที่กาวหนาใหใชเปนเครื่องมือชวยเหลือการทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น แตในขณะเดียวกัน 
ก็จะถูกตรวจสอบเขมงวดมากขึ้น  จะถูกกดดันใหตองเรงปรับสมรรถนะงานเพื่อตอบสนองได
เทาทันกับความตองการของประชาชนและรัฐบาล

กรอบและทิศทางในการปรับปรุงงานของสํานักงานจังหวัด

กรอบและทิศทางในการปรับปรุงนี้ เปนขอเสนอที่ไดจากการทํางานและเปน
ผูปฏิบัติจริงในจังหวัดชัยนาท และนครสวรรค   ซึ่งขอเสนอดังกลาวอาจไมครอบคลุม เนื่องจาก
มีขอจํากัดในการปฏิบัติงานของแตละจังหวัดที่แตกตางกัน และการทํางานในจังหวัดแบบบูรณาการ
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ที่ไมนาจะมีสูตรสําเร็จตายตัว  ดังนั้น ขอเสนอนี้จึงเปนเพียงความเห็นที่ผูเขียนมีความประสงค
ใหเปนจุดเริ่มตน เพื่อใหสามารถขยายผลทางวิชาการใหสมบูรณย่ิงขึ้นตอไป

1. โครงสรางสํานักงานจังหวัด
ปญหาที่เกิดขึ้น
1. โครงสรางปจจุบันแบงเปน  2  กลุมงาน และ  1  ฝาย  ซึ่งไมยืดหยุน

เพียงพอที่จะรองรับปริมาณงานจังหวัดแบบบูรณาการที่มีภารกิจซับซอนและมากมายมหาศาล 
รวมทั้งอัตรากําลังขาราชการที่มีอยูจํานวนนอย เพียง 20 – 24 เทานั้น

2. ความคาดหวังของผูวาราชการจังหวัด และจังหวัดตองการใหสํานักงาน
จังหวัดเปนหนวยหลักในการรองรับระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เปนตัวรุกประสาน
และผลักดันยุทธศาสตรใหสัมฤทธิ์ผลสูงสุด รวมทั้งการกํากับ ติดตามงานในภาพรวม เนื่องจาก
มีการวัดผลสัมฤทธิ์ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการจากรัฐบาล

3. โครงสรางภายในสํานักงานจังหวัดยังเปนกําแพง เปนฝาย ๆ และ
กลุมงานอยู การทํางานขามฝายแบบไขว (Matrix) หรือลักษณะที่ไมมีพรมแดนของของฝายตาง ๆ 
ยังมีนอยมาก 

ขอเสนอเพื่อการปรับปรุง
1. ปรับปรุงสํานักงานจังหวัดเปนสํานักงานเลขาธิการจังหวัด โดยเปน 

Headquarters ในการประสานกิจกรรมของจังหวัด และชวยงานตัดสินใจของจังหวัด ถือเปน
หนวยงานกลางที่เปนตัวแทนของทุกกระทรวงที่รับผิดชอบ ทุกกิจกรรมที่จังหวัดตองทําได 
สามารถดึงคนของกระทรวงตาง ๆ มาชวยราชการทํางานในสํานักงานจังหวัดนี้ โดยมีหัวหนา
สํานักงานจังหวัดเปนเลขาธิการจังหวัด สํานักงานเลขาธิการจังหวัดจะแตกตางจากเลขานุการ
ของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ   ซึ่งมีลักษณะเปนเพียง  Coordinating  
Committee ไมไดรับผิดชอบควบคุมงานทั้งหมดเหมือนงานของสํานักงานเลขาธิการฯ ซึ่งสามารถ
ทําไดงาย ๆ ในทางปฏิบัติ โดยแกไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 ใหโครงสรางของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด (กบจ.) มีสํานักงาน
เลขาธิการจังหวัดรองรับ

2. เมื่อสํานักงานจังหวัดเปน Headquarters สามารถจัดทีมตาง ๆ มากมาย
เปน Think Tanks เพื่อมาชวยคิดและชวยผลักดันงานยุทธศาสตรการพัฒนาดานตาง ๆ ตลอดจน
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหรวดเร็ว เชน ทีมเศรษฐกิจ ทีมสังคม ทีมแกไขปญหาความยากจน ทีม
เกษตร ทีมการทองเที่ยว ฯลฯ ซึ่งจะทําใหเกิดการระดมทรัพยากรบุคคล ทั้งจากราชการ เอกชน 
ผูทรงคุณวุฒิ และทองถิ่นในลักษณะบูรณาการไดอยางแทจริง 
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2. ภารกิจและบทบาท
ปญหาที่เกิดขึ้น
1. สํานักงานจังหวัดปจจุบันตองรองรับงาน CEO ในปริมาณที่มากมาย 

เชน การจัดทํายุทธศาสตร การปฏิบัติ ติดตามประเมินผลตัวชี้วัด (KPI) ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ การ
บริหารงบประมาณ เงินงบกลางที่รัฐบาลจัดสรรใหจังหวัดโดยตรง การประชาสัมพันธชี้แจง 
ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประชาชนทั้งจังหวัดใหเขาใจในระบบบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ ซึ่งปริมาณงานเกินกําลังคนและทรัพยากรที่มีอยูในสํานักงานจังหวัด

2. ขาดความเปนเอกภาพ มีความสับสน และขัดกัน
2.1 บทบาทและภาระหนาที่หลักของสํานักงานจังหวัดนาจะเปน

บทบาทในเรื่องประสานการชวยเหลือ (Staff) หรือการเปนผูเชี่ยวชาญดานการคิดการจัดทํา
ยุทธศาสตรการพัฒนา แตในขอเท็จจริงไดผนวกภารกิจที่เปนลักษณะปฏิบัติเขาไวเปนจํานวนมาก 
จนเกิดความคลุมเครือ ไมชัดเจน  เชน  นโยบายรัฐบาลที่ลงไปในหนาที่สํานักงานจังหวัดใน
เรื่องศูนยตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด  การปรับปรุงทัศนียภาพถนนสายหลัก การแกไข
ปญหาไขหวัดนก หรือการจัดตั้งศูนยดํารงธรรม เปนตน

2.2 โครงสรางอํานาจหนาที่ชัดเจน แตในทางปฏิบัติจริงจะถูกใชงาน
ปนกันไปปนกันมา ระหวาง Line และ Staff ทําใหเกิดการเกี่ยงงานระหวางเจาหนาที่และ
ระหวางหนวยงาน

2.3 ขอบเขตภารกิจหนาที่ที ่กําหนดไวในสํานักงานจังหวัด ไม
สามารถทําหนาที่หนวยงานที่ปรึกษาของผูวาราชการจังหวัดและหนาที่ดานยุทธศาสตร แผนงาน 
ไดอยางนาพอใจ เนื่องจากเรื่องยุทธศาสตรจังหวัดเปนเรื่องสําคัญและเรื่องใหญที่ตองระดม
ทรัพยากรจํานวนมากมาชวยคิดชวยทํา

2.4 งานของสํานักงานจังหวัดหลายแหงยังหนักไปในดานธุรการ
มีปริมาณสูง นอกจากนั้นยังมีงานตอนรับแขก งานพิธีการ (ซึ่งอาจมอบใหเปนภาระของทองถิ่น)  
ทําใหสิ้นเปลืองเวลาโดยใชเหตุ ไมสามารถปฏิบัติหรือละเลยงานสําคัญในการคิดการจัดทํา
ยุทธศาสตร การรวบรวมขอมูลหรือประสานกิจกรรมโครงการ ตลอดจนกลั่นกรองเสนอความคิดเห็น
เพื่อเปนเครื่องมือชวยการตัดสินใจของผูวาราชการจังหวัด

2.5 การบริหารงานขาดประสิทธิภาพ  เพราะปริมาณแตละประเภท
ของงานมีมาก ขอบขายงานกวางขวาง ซับซอน ไมเหมาะสม เกินกวาโครงสรางและอัตรากําลัง
ที่มีอยูจริงจะรองรับได นอกจากนี้  อํานาจหนาที่และการสั่งการตามกฎหมายบางประการไม
สอดคลองสมดุลในภารกิจหนาที่ที่รับผิดชอบ ไมสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและเปนวงกวาง
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    ขอเสนอเพื่อการปรับปรุง
1. บูรณาการทีม  CEO  จัดตั้งทีมทํางานโดยสนธิกําลังจากสวนราชการ

อื่น ๆ เขามาชวย เชน การจัดตั้งทีมของสํานักเลขาธิการจังหวัด โดยมีขาราชการชวยราชการ
จากหนวยงานใหญ ๆ ไมวาจะเปนสาธารณสุข เกษตร ปกครอง หรือพัฒนาชุมชน เพื่อใหได
ขาราชการท่ีมีคุณภาพมาชวยทํางานในจํานวนที่เพียงพอ

2. Privatization งานบางเรื่องสามารถจางเอกชน หรือมืออาชีพที่
สามารถทําได เชน การจางบุคลากรที่มีความรูดานภาษาตางประเทศหรือเทคโนโลยีมาชวยเหลือ 
บริษัทรับจางทําความสะอาดศาลากลาง งานถายเอกสาร เขาเลม งานพิมพหรืองานจัดสงเอกสาร 
เปนตน ซึ่งงานเหลานี้ตองดึงออกไป เพื่อลดภาระและเพิ่มประสิทธิภาพงานของสํานักงาน
จังหวัด

3. Out Source  ในงานบางเรื่อง เชน การปรับปรุงฐานขอมูล การเชื่อม
ระบบเครือขายโทรคมนาคม ซึ่งเปนเรื่องเทคนิค หรือการจัดทํายุทธศาสตรจังหวัดที่ตองการ
ผูเชี่ยวชาญมาชวยคิด อาจใชที่ปรึกษาจากภายนอกหรือสถาบันการศึกษาเขามาชวยเหลือ

4. Net Working การประสานงานแนวราบ หรือการสรางเครือขายมาชวย
ทํางาน เชน จังหวัดนครสวรรคมีการจัดตั้ง Young Community Leader (YCL.) ซึ่งเปนลูกของ
นักธุรกิจที่มีความรูในระดับการศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก มาชวยทํางาน หรือการสราง
เครือขายปราชญชาวบาน ซึ่งมีถึง 400 คน มาชวยทํางานรวมกับจังหวัด และรวมแกไขปญหา
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น

5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบขอมูล จะมาคอยถาม
ผูใชวาตองการขอมูลอะไรบางคงไมได แตควรบอกผูใชไดเลยวามีอะไรบาง เปนประเภทใด และ
ใชอยางไร โดยการพัฒนาตองครอบคลุมทั้ง 3 ดาน คือ ระบบเครือขาย (Hardware)  เครื่องมือ
อุปกรณที่ทันสมัย  (Software)  และการฝกอบรมคนใหใชเปน  (Peopleware) 

6. วัฒนธรรมการทํางาน ตองทํางานเชิงรุก เชน จัดตั้งทีมงานกลั่นกรอง
ปญหาการรองเรียนของศูนยดํารงธรรม โดยการประสานทางขางหรือมีการจัดตั้งคณะทํางาน
จากสวนราชการตาง ๆ มารวมประชุม สัปดาหละ 1 ครั้ง เพื่อกลั่นกรอง ซึ่งหากปญหาสามารถ
แกไขไดทันทีไมตองโตตอบทางหนังสือ เปนการลดขั้นตอนทางธุรการลงและระยะเวลาการแกไข
ปญหาทําไดรวดเร็วขึ้น หรือการใชระบบ Team Work มีการประชุมสรุปงานทุกสัปดาห เปนตน

3. แนวทางความกาวหนาของขาราชการสํานักงานจังหวัด
ปญหาที่เกิดขึ้น
1. มีการโยกยายสลับตําแหนงเจาหนาที่กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัด กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร กับฝายอํานวยการอยูตลอดเวลา ซึ่งงานของ
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กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และกลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร เปนเรื่อง
เทคนิคตองการความชํานาญและความตอเนื่องในการพัฒนางาน

2. เจาหนาที่ขาดประสบการณ  ขาดความอดทน ประกอบกับมีการ
ปฏิรูประบบราชการ มีหนวยงานเกิดใหมจํานวนมาก ทําใหขาราชการสํานักงานจังหวัดที่เกง
และมีคุณภาพโอนยายไปอยูหนวยงานใหม

3. ระบบการสรรหามีขอจํากัดในการแสวงหาคนดี คนเกง และการแตงตั้ง
ยังไมมีหลักเกณฑแนนอน มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑตามยุคสมัย

4. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไมมีสายงานหลักที่แทจริงที่จะ
ทําใหขาราชการของสํานักงานจังหวัดผูกพันที่จะปฏิบัติงานอยูดวยเปนเวลานาน และนโยบาย
การบริหารงานบุคคลมีแนวโนมสงเสริมความกาวหนาในระยะสั้น ๆ แตในระยะยาวมักมองไมเห็น 
เจาหนาที่จึงมักปฏิบัติงานเพื่อหาความกาวหนาในระยะสั้น 2 – 5 ป แลวโอนเปลี่ยนแปลงไป
สังกัดหนวยงานอื่น ๆ 

    ขอเสนอเพื่อการปรับปรุง
1. การแตงตั้ง ตองสรรหาคนดี คนเกง ที่มีความพรอมจริง ๆ เพื่อทํางาน

ได โดยอาจใชการฝกอบรมชวย เชน หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) หลักสูตรผูบริหาร
ระดับกลาง เปนตน

2. หลักเกณฑการแตงตั้ง หรือการจบหลักสูตรการฝกอบรมตองชัดเจน 
ไมเปลี่ยนแปลงไปมา โดยเฉพาะตองมีหลักโปรงใส ประกาศใหทุกคนรู หรือหากมีการสอบจบใน
แตละหลักสูตร ควรกําหนดอันดับที่มีผลตอการบรรจุแตงตั้ง ขอใหประกาศใหทุกคนรูเพื่อ
กอใหเกิดการรักษาสิทธิ ไมใหมีการแตงตั้งขามลําดับ เปนตน

3. ตองแจงเสนทางความกาวหนาใหขาราชการทั่วไปรูและเขาใจใหชัดเจน

4. ขวัญและกําลังใจ
ปญหาที่เกิดขึ้น
1. ขาราชการสํานักงานจังหวัด มีขวัญและกําลังใจอยูในระดับดี แตสิ่งที่

ขาราชการรูสึกไมพึงพอใจนัก ไดแก
- ความไมเปนธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ
- โอกาสความกาวหนาและสภาพการทํางานเปรียบเทียบแลวสู

หนวยงานอื่นไมได
- สภาพการทํางานหนักมากกวาหนวยงานอื่น ๆ โดยเฉพาะใน

ระบบจังหวัดแบบบูรณาการ
2. ทัศนคติและรูปแบบการบริหารงานของผูวาราชการจังหวัดและหัวหนา

สํานักงานจังหวัดมีผลกระทบตอขวัญและกําลังใจมาก
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ขอเสนอเพื่อการปรับปรุง
1. กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาใหโปรงใส มีความชัดเจน และกระจาย

อํานาจการพิจารณาความดีความชอบตามลําดับอยางแทจริง
2. ผูวาราชการจังหวัด  รองผูวาราชการจังหวัด และหัวหนาสํานักงาน

จังหวัด แสดงบทบาทผูบังคับบัญชาที่ดี โดยเอาใจใสดูแลและชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยาง
ใกลชิด ไมปลอยใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานเองโดยลําพัง

3. ตองเกลี่ยอัตรากําลังใหเหมาะสมในแตละสํานักงานจังหวัด บางแหง
ขาดอัตรากําลังมาก

4. ใหแรงจูงใจ ทั้งในรูปตัวเงิน โดยเฉพาะเงินรางวัลตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการหรือรางวัลอื่น ๆ เชน ยกยองชมเชย ใหประกาศเกียรติคุณ หรือมอบหมายงาน
ตามรายงานความถนัด

5. สงเสริมการบริหารระดับขางเพื่อลดงาน เปนการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ และการมีสวนรวมตัดสินใจของขาราชการระดับลาง สรางบรรยากาศที่เหมาะสมกับ
การทํางานและความสัมพันธที่ดีในที่ทํางาน

สรุป

หลักการแกไขปญหาขององคกรจะตองมีการพัฒนาองคกรใหเติบโตขึ้นไปอยาง
ตอเนื่อง ขณะนี้แมวาสํานักงานจังหวัดอาจจะยังอยูในขั้นตอนของการปรับตัวดิ้นรนเพื่อใหอยูรอด 
ซึ่งเมื่อมองถึงหวงระยะเวลาของการปรับตัวที่มีอยูคอนขางจํากัด ประกอบกับความรวดเร็วของ
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก รวมถึงการปฏิรูประบบราชการแบบพลิกโฉมที่
เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปนหนวยงานแม จึงตอง
เขามาเปนพี่เลี้ยงสนับสนุนการทํางานของสํานักงานจังหวัดใหมากขึ้น มากกวาปลอยใหพัฒนา
ไปตามปกติ และตางคนตางหัดทําไป หรือลองผิดลองถูก รวมถึงอาจตองจัดเวทีเพื่อระดมความ
คิดเห็นอยางกวางขวาง เพื่อใหไดรูปแบบโครงสรางสํานักงานจังหวัดที่ยืดหยุนและดีที่สุด รวมถึง  
บทบาทภารกิจในอนาคต เพื่อใหสามารถรองรับการพัฒนาและจรรโลงระบบบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการใหมีความตอเนื่องและยั่งยืน



นวความคิด และกระบวนการจัดตั้งนวความคิด และกระบวนการจัดตั้ง
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสํานักงานยุติธรรมจังหวัด

บํานาญ   สุวรรณรักษ1

บทนํา

ในปจจุบันและอนาคตอันใกลนี้  กําลังจะมีการจัดตั้งองคกรภาคราชการที่สําคัญ
ยิ่งในการใหบริการดานการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนในระดับภูมิภาค  โดยกระทรวง
ยุติธรรมไดมีนโยบายที่จะจัดตั้ง “สํานักงานยุติธรรมจังหวัด”    ขึ้นทุกจังหวัด  เพื่อทําหนาที่
ประสานงานและบูรณาการงานของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวัด
ในลักษณะเปนศูนยรวมในการบริหารจัดการที่มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชนสูงสุด
แกประชาชน  รวมทั้งสอดคลองกับระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการที่ไดเริ่มดําเนินการ
มากอนแลว

แนวความคิดและหลักการจัดตั้งสํานักงานยุติธรรมจังหวัด

ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย  พ.ศ. 2546 – 2550  ได
กําหนดใหมีการปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน  เพื่อใหมีขีดสมรรถนะและความ
ยืดหยุนคลองตัวสูงโดยการจัดระเบียบความสัมพันธของการบริหารราชการในทุกระดับให
เปนไปอยางเหมาะสมและมีความเปนเอกภาพ  ตลอดจนสามารถบูรณาการเชื่อมโยงการทํางาน
ในมิติและภาคสวนตาง ๆ เขาดวยกัน  รวมทั้งจัดใหมีการโอนถายภารกิจงานในเชิงปฏิบัติการ
ออกไปยังหนวยงานในระดับภูมิภาคและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

กระทรวงยุติธรรมมีสวนราชการในสังกัดที่ปฏิบัติงานอยูในภูมิภาคหลายหนวยงาน
ที่สําคัญไดแก  เรือนจํากลางจังหวัด  อําเภอ  สํานักงานคุมประพฤติภาค / จังหวัด  สํานักงาน

                                                     
1 นักวิชาการยุติธรรม  7ว กลุมพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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บังคับคดีและวางทรัพยภูมิภาค/จังหวัด  และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด  ซึ่ง
ในอดีตตางหนวยตางปฏิบัติงานตามภารกิจของตน  โดยขาดการประสานงานและบูรณาการซึ่ง
กันและกัน  เชนเดียวกับสวนราชการ/หนวยงานอื่น ๆ  อันเปนธรรมชาติของระบบราชการไทย
ที่ผานมา ดังนั้น  เพื่อใหการปฏิบัติงานของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ตั้งอยูใน
พื้นที่จังหวัด  มีความสอดคลองเชื่อมโยงกันอยางเปนเอกภาพ  เกิดประสิทธิภาพ  และมีความ
คุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐมากที่สุด  จึงเห็นควรใหมีการจัดตั้ง  “สํานักงานยุติธรรม
จังหวัด”  ขึ้นภายใตสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  โดยมีอํานาจหนาที่เปนผูแทน
ก ร ะ ท ร ว ง
ยุติธรรมในการบริหารงานยุติธรรมประจําจังหวัด  บนพื้นฐานหลักการ ดังนี้

1. เปนศูนยรวมในการบริหารจัดการที่เปนเอกภาพ  โดยนําแนวทางการ
บริหารงานแบบบูรณาการ  (Integration)  มาใชอยางเหมาะสม  ดวยการปรับเปลี่ยนการ
ปฏิบัติงานของทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  ใหมีการทํางานในลักษณะเปนกลุม
เดียวกัน  โดยนําภารกิจของทุกหนวยงานมาบริหารรวมกัน ภายใตคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานยุติธรรมจังหวัด ซึ่งประธานคณะกรรมการฯ จะเปนผูรับผิดชอบ (เจาภาพ) ในทุก
ภารกิจ ทํานองเดียวกับระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  (ผูวาราชการจังหวัด  CEO)

2. มีการกําหนดยุทธศาสตรการทํางานที่มีผลผูกพันทุกสวนราชการใน
สังกัด  ที่จะตองสนับสนุนบุคลากรและทรัพยากรรวมกัน (Corporate  Core) เพื่อใหเกิดความ
คุมคา  ประหยัด  และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

3. เปนหนวยงานที่มีบทบาทหลักในการแปลงยุทธศาสตรของกระทรวง
ยุติธรรมและกรมในสังกัด  ไปสูการปฏิบัติในพื้นที่ใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และ
ความตองการของประชาชน  รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในการเปนหนวยบริการประชาชนตาม
แนวทางการบริหารงานภาครัฐแนวใหม  ที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง

4. การจัดโครงสรางและระบบงาน  จะตองอยูภายใตเงื่อนไขตามนโยบาย
ของรัฐบาล  ที่จะไมมีการเพิ่มอัตรากําลังตั้งใหม  แตจะใชวิธีการเกลี่ยอัตรากําลังจากหนวยงาน
ตาง ๆ ในพื้นที่หมุนเวียนมาปฏิบัติงานตามความเหมาะสม  ซึ่งถือเปนการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงยุติธรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่จะทําใหบุคลากรมีความรูในภารกิจของหนวยงานอื่น  
นอกเหนือจากงานประจําของตนเอง  และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได

5. ราชการสวนกลาง จะมีระบบกลไกการสนับสนุน (Back  Office) อยางจริงจัง 
เชน ระบบการติดตามประเมินผล  ระบบการจูงใจหรือการใหรางวัลแกผูปฏิบัติงาน  และระบบ
การพัฒนาบุคลากร  เปนตน
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ผลการจัดตั้งสํานักงานยุติธรรมจังหวัดที่ผานมา

กระทรวงยุติธรรม  ไดมีคําสั่งที่  299/2547  ลงวันที่  25  มิถุนายน  2547  
แตงตั้งผูแทนกระทรวงยุติธรรมประจําจังหวัด  โดยเรียกชื่อตําแหนงวา “ผูแทนยุติธรรมจังหวัด”  
ครบทั้ง  75  จังหวัด   โดยแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ตั้งอยูใน
จังหวัดนั้น  ตามความเหมาะสม พรอมกันนี้  ไดออกระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการปฏิบัติ
หนาที่ของผูแทนกระทรวงยุติธรรมประจําจังหวัด  พ.ศ. 2547  ลงวันที่  25  มิถุนายน  2547  
โดยไดกําหนดเกี่ยวกับการคัดเลือกและแตงตั้งผูแทนยุติธรรมจังหวัดเปนประจําทุกป ทั้งนี้  ภายใน
เดือนธันวาคมของแตละป   ใหบรรดาหัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัด  
ทําการคัดเลือกหัวหนาสวนราชการ  1  คน  เพื่อเสนอปลัดกระทรวงยุติธรรมพิจารณาแตงตั้ง
ตามลําดับ

โครงสรางอํานาจหนาที่และแนวทางการบริหารจัดการสํานักงานยุติธรรมจังหวัด

จากผลการแตงตั้งผูแทนยุติธรรมจังหวัดจากหัวหนาสวนราชการที่ไดรับการ
คัดเลือกจากหัวหนาสวนราชการดวยกันดังกลาว  สงผลใหสถานที่ตั้ง “สํานักงานยุติธรรม
จังหวัด”  ตั้งอยูที่สวนราชการของหัวหนาสวนราชการที่ไดรับแตงตั้งเปนผูแทนยุติธรรมจังหวัด
โดยอัตโนมัติ  ทําใหสถานที่ตั้งสํานักงานยุติธรรมจังหวัดที่ผานมา    ไมมีลักษณะสถานที่ถาวร  
โดยจะเคลื่อนยายตามผูที่รับหนาที่ผูแทนยุติธรรมจังหวัดในแตละป  ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลผูแทนยุติธรรมจังหวัดในแตละปนั้น  นับวาเปนการเปลี่ยนแปลงบอย
เกินไป  ทําใหการทํางานไมตอเนื่อง  จึงเปนขอจํากัดที่สําคัญในการปฏิบัติงานที่ผานมา  ดวย
เหตุนี้จึงไดมีการศึกษาและพัฒนาระบบใหมีความเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยกลุม
พัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม  สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  ไดจัดทําขอเสนอ  
“โครงสรางอํานาจหนาที่และแนวทางการบริหารจัดการสํานักงานยุติธรรมจังหวัด”  ขึ้น  โดย
สรุป  ดังนี้

1. โครงสรางและอํานาจหนาที่ของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
เปนหนวยงานขึ้นตรงตอสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  โดยมีการจัดโครงสราง

ออกเปน  1  งาน  2  กลุมงาน  ไดแก
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.2 กลุมงานนโยบายและยุทธศาสตร
1.3 กลุมงานบริการประชาชน  ประกอบดวยงาน 2 สวน คือ

(1) ศูนยบริการรวม  และคลินิกยุติธรรม
(2) ศูนยประสานงานยุติธรรมชุมชน
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                                       โดยกลุมงานบริการประชาชน  ถือเปนหัวใจหรือสวนสําคัญที่สุดของ
สํานักงานยุติธรรมจังหวัด  ที่ตอบสนองตอนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลตาม
หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  กลาวคือ

ศูนยบริการรวม  (Service  Link)  เปนวิธีการบริการประชาชน  โดย
ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen  Center)  ดวยการรวมการใหบริการของบรรดาสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดนั้นไว  ณ  สถานที่แหงเดียวกัน  เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกในการติดตอไมตองเดินทางไปติดตอสวนราชการหลายแหง  และถือเปนการ
ลดกําลังคน  และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของภาคราชการดวย  อยางไรก็ดี  ศูนยบริการรวม
มีขอบเขตอํานาจหนาที่เพียงการรับคํารองหรือคําขอของประชาชนในงานบริการตาง ๆ  ของหลาย
สวนราชการ  และดําเนินการติดตอสวนราชการเจาของเรื่อง เพื่อดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จ
ตามกระบวนการของงานนั้น  โดยแยกการใหบริการของศูนยบริการรวมออกเปน  3  ประเภท 
คือ 1) การใหขอมูล/คําปรึกษา 2) การรับเรื่องขออนุมัติ/อนุญาต และ 3) รับเรื่องรองเรียน/
รองทุกข/รับแจงเบาะแส  สําหรับคลินิกยุติธรรม  ซึ่งเปนโครงการของกรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ ที่ไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2546 โดยมีภารกิจในการรับเรื่องราวรองทุกข  และแกไข
ปญหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  รวมทั้งใหคําปรึกษาหารือและใหความ
ชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน  ไดรวมไวเปนภารกิจสวนหนึ่งของศูนยบริการรวมดังกลาว

ในสวนของศูนยประสานงานยุติธรรมชุมชน  เปนกลไกเชื่อม
การทํางานรวมกันระหวางภาครัฐกับประชาชน  ดวยการสรางเครือขายยุติธรรมชุมชนขึ้นในพื้นที่
ตามแนวทาง  ยุติธรรมถวนหนา  ประชาชนมีสวนรวม  (Justice  for  All, All  for  Justice)  
โดยสวนราชการที่เกี่ยวของมีหนาที่ใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมแกเครือขายยุติธรรม
ชุมชน และเครือขายเหลานี้มีหนาที่ใหความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ  เชน การรับเร่ืองราวรองทุกข  
การปองกันอาชญากรรม และการดูแลฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน เปนตน สําหรับศูนยประสานงาน
ยุติธรรมชุมชน  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด  มีหนาที่ในการพัฒนาและจัดตั้ง
กลไกการดําเนินงานของเครือขายยุติธรรมชุมชน  การวางระบบฐานขอมูลและเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางกลไกในชุมชนกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด  และกระทรวงยุติธรรม  ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานเปนระยะ ๆ 

2. แนวทางการบริหารจัดการสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
ใชวิธีการปฏิบัติงานรวมกันของสวนราชการตาง ๆ  ในสังกัดกระทรวง

ยุติธรรมที่ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดนั้น  ในรูปแบบการบริหารงานแบบบูรณาการทํานองเดียวกับการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ผูวาราชการจังหวัด CEO)  โดยมีการจัดองคกรที่สําคัญ ดังนี้
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2.1 คณะกรรมการบริหารสํานักงานยุติธรรมจังหวัด  มีหนาที่กําหนด
นโยบาย  ยุทธศาสตร  แผนปฏิบัติการ  และกํากับติดตามการบริหารงานของสํานักงานยุติธรรม
จังหวัด  โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการฯ  ไดแก

1) ที่ปรึกษา  ประกอบดวย  อัยการจังหวัด  ประธานทนายความ
จังหวัด  และหัวหนาสํานักงานจังหวัด

2) ประธานกรรมการ  มาจากการเลือกของที่ประชุมคณะกรรมการฯ  
และใหมีอํานาจหนาที่เปนผูแทนยุติธรรมจังหวัด  โดยตําแหนง โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป  
ยกเวนยายไปดํารงตําแหนงอื่น  ลาออก  หรือตาย

3) กรรมการ  มาจากหัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
ในจังหวัดทุกสวนราชการ

4) เลขานุการ  จากเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
ที่ไดรับมอบหมาย

การแตงตั้งคณะกรรมการฯ  จะตองไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง
ยุติธรรม  และลงนามแตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม

2.2 การจัดโครงสรางอัตรากําลัง
เนื่องจากมีขอจํากัดดานการเพิ่มอัตรากําลังขาราชการ  ดังนั้น  การจัด

โครงสรางอัตรากําลังของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด  จึงเปนการจัดองคกรแบบแมตทริกซ 
(Matrix  Organization)  โดยผูมาปฏิบัติงานยังคงสังกัดหนวยงานเดิม  แตไดรับมอบหมายงาน
เพิ่มขึ้นอีกหนาที่หนึ่ง  นอกเหนือจากงานประจําของตนสังกัด  และสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนกัน
ทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา  โดยในการมอบหมายงานจะเปนแบบ  Task  
Force  หรือ  Cross – Functional  Team  เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงและประสานงานจากกลุมงานได
ตามกระบวนงานที่ออกแบบไว  รวมทั้งบุคลากรจะไดรับการพัฒนาใหเปน  Knowledge  Worker  
เพื่อใหเกิดความรอบรูเกี่ยวกับภารกิจงานในดานตาง ๆ  ของกระทรวงยุติธรรม  นอกจากนี้
ขนาดขององคกรจะมีความยืดหยุนสูง  สามารถเปลี่ยนแปลงปรับตัวเองไดตามสถานการณแวดลอม
และภารกิจที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตอไปอนาคต

โดยสรุป  สํานักงานยุติธรรมจังหวัด  เปนการจัดองคกรที่ไมตอง
กําหนดอัตรากําลังใหม  หรือตองมีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑเพิ่มใหมมากมายแตอยางใด  โดย
ผูปฏิบัติงานสามารถนั่งทํางานในที่ทํางานเดิมของตนเองตามตนสังกัด  ยกเวนงานดานการ
บริการประชาชนจะตองมีสถานที่แนนอน  ที่ประชาชนสามารถมาติดตอไดอยางสะดวกรวดเร็ว
ในลักษณะ  One - Stop  Service  ในรูปแบบศูนยบริการรวม  (Service  Link)
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สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนํารอง ป 2548

เนื่องจากโครงสรางอํานาจหนาที่  และแนวทางการบริหารจัดการสํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด ดังกลาว  เปนการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการของกระทรวงยุติธรรม
ในระดับจังหวัดครั้งใหญมาก  จําเปนตองมีการทดลองใช เพื่อศึกษาความเหมาะสม  และปญหา
อุปสรรคกอน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําความเขาใจแกผูปฏิบัติงาน  และความรวมมือรวมใจใน
การปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายเปนสิ่งสําคัญที่สุด  กระทรวงยุติธรรม
จึงไดมีนโยบายใหจัดตั้งสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนํารองขึ้น ในปงบประมาณ 2548  จํานวน  5  
จังหวัด  ไดแก

1. สํานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  ใชพื้นที่ของสํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา  เปนผูแทน
ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

2. สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม  ใชพื้นที่ของเรือนจํากลางเชียงใหม  
โดยผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม  เปนผูแทนยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม

3. สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา  ใชพื้นที่ของเรือนจํากลางนครราชสีมา  
โดยผูบัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา  เปนผูแทนยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

4. สํานักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต  ใชพื้นที่ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดภูเก็ต  โดยผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดภูเก็ต เปนผูแทนยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต

5. สํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี  ใชพื้นที่ขององคการบริหารสวน
จังหวัดอุบลราชธานี  โดยผูบัญชาการเรือนจํากลางอุบลราชธานี  เปนผูแทนยุติธรรมจังหวัด

อุบลราชธานี

ทั้งนี้  กระทรวงยุติธรรมไดกําหนดที่จะเปดสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนํารองทั้ง  
5  แหง  อยางเปนทางการในวันที่ 21 มีนาคม  2548  เพื่อรวมฉลองในโอกาสครบรอบวัน
สถาปนากระทรวงยุติธรรม 113 ป ในวันที่  25  มีนาคม  2548

บทสรุป
สํานักงานยุติธรรมจังหวัด  เปนการจัดองคกรภาครัฐเพื่อใหการบริหารราชการ  

และการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพสูงอีกรูปแบบหนึ่ง  เพราะเปนการบริหารงานแบบ
บูรณาการ โดยทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมรับผิดชอบ  โดยเพิ่มคาใชจายภาครัฐ
เพียงเล็กนอยเทาที่จําเปน แตจะไดรับผลสัมฤทธิ์คุมคาสูง  โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหบริการดาน
การอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนในภูมิภาคซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ  ควบคูไปกับ
การพัฒนาและการแกไขปญหาความยากจนที่รัฐบาลกําลังดําเนินการอยางจริงจังผานระบบการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ



ารบัญารบัญ

        หนา

ประมวลคํากลาวของรัฐมนตรีวาการกระทรวง    กลุมงานวิจัยและพัฒนา     7
    มหาดไทย (นายโภคิน  พลกุล) เกี่ยวกับการ
    บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

 ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดแบบ สมพร  ใชบางยาง                         10
    บูรณาการ

 เทคนิคการจัดทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัด สุมิตรา  ศรีสมบัติ                           21

 การมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ(Stakeholders)    รัชดา  ธนาดิเรก และคณะ                25
    ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร : ปจจัยสําคัญที่มีผล                                                                         
    ตอความสําเร็จของการปฏิรูประบบราชการไทย
 การพัฒนากลุมเพื่อยกระดับความสามารถ              สถาบันคีนันแหงเอเชีย                     33               
    ในการแขงขัน (Cluster Competitiveness)

 การใชศักยภาพดานที่ตั้งของกลุมจังหวัดในการ เผดิมเดช  มั่งคั่ง                           49
    กําหนดยุทธศาสตรดานการคาชายแดน  

 การบริหารจัดการของกลุมจังหวัดในการพัฒนา สถาบันดํารงราชานุภาพ สป.            55
    เศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นที่

 ภาวะซับซอนของยุทธศาสตรกลุมจังหวัดตอ ไพศาล  วิมลรัตน                          66
    ศูนยปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operation 
    Center : ROC) 

 1 ปของการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ      สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหาร    75
         ราชการจังหวัด สป.

 บทบาทใหมของสํานักงานจังหวัดกับ อภิชาติ  โตดิลกเวชช                    90
    การบริหารงานในจังหวัดแบบบูรณาการ  

 แนวความคิด และกระบวนการจัดตั้งสํานักงาน บํานาญ  สุวรรณรักษ                   102
    ยุติธรรมจังหวัด  

สส



                      ทบรรณาธิการ

วารสารดํารงราชานุภาพ ฉบับนี้ เปนปที่ 4 ฉบับที่ 14 ประจําเดือน มกราคม - 
มีนาคม 2548 จะนําเสนอเนื้อหาสาระในเรื่อง "การบริหารงานแบบบูรณาการ" ซึ่งเกิดจากนโยบาย
การปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลที่ตองการใหการบริหารงานมุงตอประโยชนสูงสุดของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ตามความใน
มาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กอง
บรรณาธิการ จึงมีความเห็นวาควรเผยแพรขอมูลความรูเพื่อสนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณาการ 
โดยมีสาระสําคัญประกอบดวย แนวความคิดของการบริหารแบบบูรณาการ  การจัดทํายุทธศาสตร
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด การบริหารจัดการกลุมจังหวัดและหนวยงานที่จะสนับสนุนการรวมจัดทํา
แผนยุทธศาสตร (สํานักงานจังหวัดและสํานักงานยุติธรรมจังหวัด)

กองบรรณาธิการขอขอบคุณเจาของบทความทุกทาน    ที่สงบทความลงในวารสาร
ฉบับนี้  

อนึ่ง บทความทุกเรื่องในวารสารฉบับนี้ จะเผยแพรในเว็บไซตของสถาบันดํารง
ราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  (http://www.stabundamrong.go.th)  ดวย

กองบรรณาธิการ

บ



          
                 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จลง  ณ  ทองพระโรงศาลาเริง  
วังไกลกังวล  อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พระราชทานพระบรมราชวโรกาส
ให พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี นําคณะผูวาราชการจังหวัดในระบบ
บูรณาการเพื่อการพัฒนา (ซีอีโอ) เฝาทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณ
ในโอกาสเขารับตําแหนง และรับพระราชทานพระราโชวาท เมื่อวันพุธที่ ๘ ตุลาคม  
๒๕๔๖
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