สรุปสาระสาคัญของการพัฒนารูปแบบการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารราชการ
ในจังหวัดให้มีการทางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
ประเด็น
1. ความเป็นมา
โดยสังเขป

รายละเอียด
1.1 ในปี พ.ศ. ๒๕๖1 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน ได้จัดทาแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕ และกาหนดให้มีการดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของ
การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดยให้สานักงาน ก.พ.ร. ศึกษารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารราชการในจังหวัดเพื่อนาไปกาหนดรูปแบบการพันนาจังหวัดพันธุใใหม่ High
Performance Province) และมีการนาร่องในพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อไป โดยมีเป้าหมาย
ขยายผลการดาเนินงานรูปแบบจังหวัดพันธุใใหม่ (เป้าหมาย 38 จังหวัด จาก 76 จังหวัด
ภายใน 5 ปี) พ.ศ. 2566)
1.2 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สานักงาน ก.พ.ร. ได้ดาเนินโครงการพันนาจังหวัดที่มี
ความคล่องตัวในการบริหารระบบงาน ระบบเงิน และระบบกาลังคน จังหวัดพันธุใใหม่ :
High Performance) โดยมีวัตถุประสงคใเพื่อให้ได้รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารราชการในจังหวัดที่เหมาะสมกับบริบท ความพร้อม ศักยภาพ และเป้าหมายการ
พันนาในพื้นที่จังหวัด โดยได้มีการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จานวน 6 จังหวัด ซึ่งคัดเลือกจากศักยภาพของพื้นที่ที่แตกต่างกัน ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต
การท่องเที่ยว) นครพนม ความยากจน) ขอนแก่น การพันนาเมือง/การค้าการลงทุน)
ฉะเชิงเทรา EEC/เกษตรกรรม) ระยอง EEC/อุตสาหกรรม) และสุโขทัย การจัดการ
ภัยพิบัติน้าท่วม)
๑.3 ช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 คณะอนุกรรมการพันนาระบบราชการเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและพันนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น อ.ก.พ.ร.
ภูมิภาคฯ) ที่มีนายไมตรี อินทุสุต เป็นประธาน ได้มี ข้อเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการพันนา
จังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง จานวน 11 ประเด็น ดังนี้
กรอบการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนา
ระบบโครงสร้าง 1. การส่งเสริมให้เกิดเอกภาพในการบริหารงานจังหวัดด้วยกลไก
และ
คณะกรมการจังหวัด
การบริหารงาน 2. พันนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศจังหวัด
3. พันนาระบบบริหารงานอาเภอให้เป็นศูนยใบริการแบบเบ็ดเสร็จ
ระบบแผนและ
งบประมาณ

4. ตั้งกลไกคณะทางานในรูปภาคีหุ้นส่วนยุทธศาสตรใ (Strategic
Partner Groups)
5. มอบอานาจการบริห ารงบประมาณจังหวัด/กลุ่ม จังหวัดให้
ก.บ.จ. / ก.บ.ก. เพื่อลดขั้นตอนการดาเนินการ
6. จัดความสัมพันธใและปรับกลไกแผน/งบประมาณให้เกิดการ
บูรณาการ โดยยึดพืน้ ที่เป็นหลัก
7. เพิ ่ม อ านาจให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด ก ากับ ดูแ ลให้ผู ้บ ริห าร
ท้อ งถิ่น ทุก แห่ง ร่ว มจัด สรรงบประมาณสนับ สนุน ยุท ธศาสตรใ
การพันนาจังหวัด ระบบกองทุนร่วมลงทุน : Matching Fund)

-2ประเด็น

รายละเอียด
ระบบบริหาร
งานบุคคล

8. พันนาระบบการสรรหาผู้ว่าราชการจังหวัด
9. กาหนดระยะเวลาการดารงตาแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัด 4 ปี)
10. การมอบอานาจเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของหัว หน้า
ส่ว นราชการให้ก ับ ผู ้ว ่า ราชการจัง หวัด ส่ว นภูม ิภ าค และ
ส่วนกลางในภูมิภาค)
11. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตรใจังหวัดต้องจัดอัตรากาลัง
ให้เหมาะสมตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้องขอ

โดยได้มีการนาร่องใน ๖ จังหวัด (ได้แก่ จังหวัด สมุทรสาคร ราชบุรี ชัยนาท
สระบุรี ขอนแก่น และนครพนม) ซึ่งจังหวัดได้เลือกขับเคลื่อนข้อเสนอบางประเด็น
ตามสภาพข้อเท็จจริง และเป็นประเด็นที่สามารถดาเนินการได้ทันที ได้แก่ ประเด็นที่
3, 5, 6, 7 และ 10) ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 โดยไม่มีการประเมินผล
2. ความคืบหน้า
ล่าสุด

2.1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน ฉบับปรับปรุง) โดยในกิจกรรมที่ 4 “สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการ
ในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน” ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการ
ปฏิรูปที่ 2 “พัน นารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภ าพการบริห ารราชการในจังหวัดที่มี
ความคล่องตัว ในระบบงาน ระบบแผน ระบบงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคล
ให้มีการทางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง” กาหนดให้
1) นารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่ได้จากการ
ทดลองนาร่องใน 6 จังหวัด โดยปลดล็อกข้อจากัดที่เกิดขึ้น มาพันนาและจัดทารูปแบบ
ที่ดี เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลไปยังจังหวัดนาร่องอื่น
2) ขยายผลการขั บเคลื่ อนจั งหวั ด ที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง ไปยั งจั งหวั ด น าร่ อ งอื่ น
เพิ่ ม เติ ม อี ก ๗ จั ง หวั ด ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 และเพิ่ ม อี ก 1๔ จั ง หวั ด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีประเด็นในเบื้องต้นที่จะใช้เป็นแนวทางดาเนินการ
ในจังหวัดที่มีการขยายผล ดังนี้
1) ให้ศูนยใดารงธรรมอาเภอในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง นาระบบ e-Service
ทดลองให้บริการแก่ประชาชน
2) ปลดล็อกข้อจากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงานของจังหวัด
3) วางรูปแบบ/กลไกวิธีการทางาน ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนอื่นๆ โดยเน้นความร่วมมือและการบูรณาการการทางาน
4) ติ ด ตามความก้ า วหน้ า และประเมิ น ผลการขั บ เคลื่ อ นจั ง หวั ด ที่ มี
ผลสัมฤทธิ์สูงฯ
2.2 อ.ก.พ.ร. ภูมิภาคฯ และกระทรวงมหาดไทย อยู่ระหว่างจัดทารายละเอียด
แนวทางการดาเนินงานให้มีความครบถ้วน สมบูรณใ ซึ่งจังหวัดสามารถ Download
เอกสารดังกล่าวได้ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 256๔
กพร.สป.มท.
โทร. 02-622-0960 Hotline 50249, 50253 (ดรุณศิร,ิ ขจร)

