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กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค แผนงาน
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สามฝ่ า ยอิ น โดนี เซี ย มาเลเซี ย ไทย
(Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle : IMT-GT)๑

ความเป็นมาและความสำ�คัญ
ประเทศไทย มีบทบาทส�ำคัญในการเชือ่ มโยงเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าค
และอาเซียนมีระบบห่วงโซ่อุปทานในอนุภูมิภาคที่มีความเชื่อมโยงระหว่างกัน
ลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ การค้า การลงทุน การขนส่ง และโลจิสติกส์
การเพิม่ มูลค่าการค้าชายแดน และการลงทุนโดยตรงของไทยในกลุม่ ประเทศ
เพือ่ นบ้าน ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นการเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็ง
การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อเชื่อมโยงสู่อาเซียน
ประชาคมอาเซียนและกรอบความร่วมมืออนุภมู ภิ าค จะส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะการลงทุน

๑

เรียบเรียงโดยนางสาวกฤตชญาภัค อุ่นเสรี ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท.
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เพื่อการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน การจัดตั้งฐานการผลิต และการขยายตัว
ของระบบการค้ า ชายแดน ประชาคมอาเซี ย นเป็ น กรอบความร่ ว มมื อ
ที่มีใกล้ชิดกับประเทศไทย เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศ
เป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกัน มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน มีสินค้าและ
บริการทีส่ ามารถเสริมซึง่ กันและกันได้ หากสามารถร่วมมือกัน จะสร้างความ
แข็ ง แกร่ ง ในการขั บ เคลื่ อ นให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางทางการค้ า
การลงทุ น การบริ ก าร การคมนาคม และการท่ อ งเที่ ย วในภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอาศัยกรอบความตกลงความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจต่างๆ ของอาเซียนเป็นกรอบหลักในการก�ำหนดแนวทางการพัฒนา
แต่ละพื้นที่ในระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัดตามความเหมาะสม
กระทรวงมหาดไทย ในฐานะ
ที่ มี บ ทบาทภารกิ จ หน้ า ที่ ใ นการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ
ผู้บริหารงานจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
แบบบูรณาการ เป็นหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับจังหวัด ผ่านกระบวนการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญของการพัฒนาระดับพื้นที่ เพื่อให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิข์ องแผน คือ การลดความเหลือ่ มล�ำ้ ยกระดับรายได้ของประชาชน
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การพัฒนาการค้า การลงทุน
มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
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โดยมีกลไกการบริหารงานกลุม่ จังหวัดทัง้ ๑๘ กลุม่ จังหวัด ในการขับเคลือ่ น
และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ครอบคลุม ภายใต้กรอบ
ความร่วมมืออนุภมู ภิ าคทีป่ ระเทศไทยเป็นสมาชิก ได้แก่ แผนงานความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong
Subregion : GMS) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๑๕ กลุ่ม
จังหวัดในภาคเหนือ/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคตะวันออก และ/ภาคกลาง
แผนงานการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ สามฝ่ า ยอิ น โดนี เซี ย มาเลเซี ย ไทย
(Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle : IMT-GT) ทีค่ รอบคลุม
พื้นที่จังหวัด ๑๔ จังหวัด และ ๓ กลุ่มจังหวัดภาคใต้
การด�ำเนินโครงการตามกรอบข้อตกลงความร่วมมือในอนุภูมิภาค
ได้ส่งผลให้หลายพื้นที่ในประเทศไทยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ที่สะท้อน
ให้เห็นถึงศักยภาพการพัฒนาอย่างเด่นชัดในจังหวัดที่เป็นประตูการค้า
(Gateway) และจังหวัดทีเ่ ป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาค กระทรวง
มหาดไทยได้ ด� ำ เนิ น การภายใต้ ก รอบความร่ ว มมื อ อนุ ภู มิ ภ าค ภายใต้
กระบวนการจัดท�ำแผนการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัด ซึง่ การจัดท�ำแผน
พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ผ่านมา ยังขาดแนวทางการเตรียมการและ
แผนรองรับการเข้าสู่ประชมอาเซียนที่ชัดเจน
อย่างไรก็ตามในการจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดรอบใหม่
(ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ก.น.จ. ได้วางกรอบนโยบายในการจัดท�ำแผนพัฒนาฯ
ให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ชัดเจนขึ้น โดยให้ความส�ำคัญกับความ
สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ และการเตรียมการรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดก�ำหนดจุดยืน
ต�ำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ให้ชดั เจน และมอบให้จงั หวัดด�ำเนินการ
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ทบทวนแผนพัฒนา ๔ ปี โดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาข้อมูลที่เป็นตัว
ชี้วัดการพัฒนาจังหวัด เพื่อให้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีความสมบูรณ์
ถูกต้อง น�ำไปสู่การก�ำหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่สอดคล้อง เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ประเทศ ทัง้ ในมิตเิ ศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของภาครัฐ
โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา ยังมีข้อจ�ำกัด
ในการบูรณาการแผนงาน โครงการ ระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด หน่วยงาน
ส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เนื่องจากการจัดท�ำ
งบประมาณประจ�ำปี ยังไม่มีความชัดเจนของระเบียบวิธีและแนวปฏิบัติ
เพื่อให้มีการบูรณาการในการ
จัดท�ำงบประมาณเชิงพืน้ ที่ จึงได้
พัฒนารูปแบบและกระบวนการ
จัดท�ำงบประมาณประจ�ำปี ให้
มีขนั้ ตอนการบูรณาการระหว่าง
ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะระหว่าง
จังหวัดกับหน่วยงานส่วนกลาง
เพือ่ ให้แผนงาน โครงการมีความ
เชื่อมโยงระหว่างกัน หรือสอดคล้องกันในห่วงโซ่กิจกรรมตั้งแต่ต้นน�้ำ
กลางน�้ำ และปลายน�้ำ โดยยึดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
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อย่างไรก็ดี ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้
ในขณะนั้นหรือในช่วงระยะเวลาเริ่มแรก ยังขาดความพร้อมในการ
เตรียมตัวเข้าร่วมประชุมระดับมุขมนตรีและผูว้ า่ ราชการจังหวัด (CMGF)
เนื่องจากขาดข้อมูลในเชิงลึก และการเตรียมตัวในเรื่องการประชุม
ภายใต้กรอบอนุภูมิภาค แผนงาน IMT-GT
ประเทศไทยได้ร่วมก่อตั้งแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia Malaysia Thailand Growth
Triangle : IMT-GT) หรือแผนงาน IMT-GT ตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ เป็นความร่วมมือ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและการคมนาคม
ขนส่ง การค้าและการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสาขาผลิตภัณฑ์
และบริการฮาลาล โดยแผนงาน IMT-GT ได้พฒ
ั นาบนพืน้ ฐานแห่งเจตนารมณ์
ในการบรรลุความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity)
ภายใต้กลไกแผนด�ำเนินงาน ระยะ ๕ ปี เป็นครั้งแรก (IMT-GT Roadmap)
ระหว่างปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ปัจจุบันประเทศไทยได้อยู่ในช่วง IMT-GT
Roadmap ช่ ว งที่ ๒ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ระดั บ ของการประชุ ม กรอบ
แผนงาน IMT-GT
๑)		 การประชุมระดับผู้น�ำ (Summit Meeting)
๒)		 การประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Meeting)
๓)		 การประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (Chief
Ministers’ and Governors’ Forum: CMGF)
๔) 		 การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Official Meeting
: SOM) และการประชุมสภาธุรกิจ IMT-GT (JBC Meeting)
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ในระยะแรกของการ
ประชุมแผนงาน IMT-GT
ประเทศสมาชิ ก ยั ง ไม่ มี
ข้ อ เสนอที่ เ ป็ น ประเด็ น
ในการพัฒนาทีเ่ ป็นรูปธรรม
ต่อมาเริ่มปรับกลไกและ
วิธกี ารท�ำงาน เริม่ มีขอ้ เสนอ
และน�ำไปสูก่ ารขับเคลือ่ น
เชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบมากขึ้น ข้อเสนอในที่ประชุมระดับมุขมนตรี และ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด (CMGF) จะต้องเป็นข้อเสนอทีส่ ามารถน�ำมาปฏิบตั ไิ ด้จริง
และมีศักยภาพความเป็นไปได้สูง การสร้างความเข้มแข็งของกรอบการ
พัฒนาเพื่อน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนั้น ประเทศสมาชิกได้เชิญธนาคาร
เพื่อการพัฒนาเอเชียมาช่วยคิดและสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการ
ขับเคลือ่ น และผลักดันทางด้านเทคนิค รวมทัง้ การจัดท�ำข้อเสนอการพัฒนา
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาค การด�ำเนินงานขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT เริ่มเห็น
พัฒนาการมาเป็นล�ำดับ เมื่อผู้น�ำสามประเทศสมาชิกได้แสดงจุดยืนในการริเริ่ม
การด�ำเนินงานตามแผนงานอย่างจริงจัง โดยเสนอให้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์ประสาน
ความร่วมมืออนุภูมิภาค (CIMT) เป็นสถานะเป็นองค์กรระหว่างประเทศ
มีส�ำนักงานตั้งอยู่ ณ เมืองปุจตราจายา มาเลเซีย ท�ำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
ของแผนงาน IMT-GT สนับสนุนทางด้านวิชาการ ข้อมูลการศึกษาค้นคว้า
จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาค
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การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของกรอบความร่วมมือ CMGF
และ CMGF Retreat
เมือ่ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ได้มกี ารประชุมระดับผูน้ �ำ ครัง้ ที่ ๖ กรอบแผนงาน IMT-GT ทีป่ ระชุมได้เร่งรัด
การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตาม IMT-GT Implementation Blueprint
ระยะ ๕ ปี (ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ช่วงแผนที่ ๒ (Rolling Pipeline
ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖) โดยได้ให้ความส�ำคัญกับกรอบการประชุมของ
มุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (Chief Ministers and Governors’
Forum : CMGF) ในการริเริ่มเสนอข้อเสนอโครงการร่วมกับสภาธุรกิจ
MT-GTและภาคีการพัฒนาโดยยังเน้นการขับเคลื่อนโครงการเพื่อความ
เชือ่ มโยงในอนุภมู ภิ าค IMT-GT สูอ่ าเซียน และเพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อม
ในการพิจารณาร่างข้อเสนอ ควรให้มีการจัดประชุมระดับมุขมนตรีและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างไม่เป็นทางการ (CMGF Retreat) ดังนี้
ครั้งที่ ๑ 		 ประเทศมาเลเซี ย เมื่ อ วั น ที่ ๘ มี น าคม ๒๕๕๕
ณ รัฐมะละกา
ครั้งที่ ๒ ประเทศไทย เมื่ อ วั น ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
ครั้งที่ ๓ 		 ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ เมือง Central Bangka จังหวัด Bangka Belitung
ครั้งที่ ๔ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ เมืองจอร์จทาวน์ รัฐปีนัง
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ประเด็นส�ำคัญจากผลการประชุมที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ซึง่ ทีป่ ระชุมได้เน้นย�ำ้ ความส�ำคัญของกรอบ CMGF ให้เป็นกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ ดังนี้
CMGF/เร่งรัดบริการเฟอร์รี่ ขนส่งสินค้าระหว่างตันหยงบรูแอส-ดูไบ/
การพัฒนาเส้นทางท่องเทีย่ วหลวงปูท่ วด/IMT-GT Tourism.com/ปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน และการเปิดบริการการบิน ระหว่างมะละกา-หาดใหญ่/
อิโปห์-หาดใหญ่/การเปิดเส้นทางบินใหม่ ระหว่างกัวลาลัมเปอร์-หาดใหญ่/
ปีนัง-เกาะสมุย และเปิดบริการเพิ่มระหว่างมะละกา-หาดใหญ่ และอิโปห์หาดใหญ่แนวทางการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของกรอบความร่วมมือ CMGF
Meeting และ CMGF Retreat แผนงาน IMT-GT ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับ CMGF ในส่วนภูมิภาคมาแล้ว ๒ ครั้ง
โดยเป็นการประชุมระดับ CMGF ครัง้ ที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๓
ณ จังหวัดกระบี่และการประชุม
ระดับ CMGF ครั้งที่ ๙ ระหว่าง
วันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๖
ณ อ� ำ เภอเกาะสมุ ย จั ง หวั ด
สุ ร าษฎร์ ธ านี ซึ่ ง ผลการประชุ ม
ดั ง กล่ า ว ได้ เ น้ น ย�้ ำ บทบาทให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดและมุขมนตรี
เพิ่ ม บทบาทการเป็ น ผู ้ น� ำ ในการ
พิ จ ารณาน� ำ เสนอโครงการส� ำ คั ญ เพื่ อ การเชื่ อ มโยงในอนุ ภู มิ ภ าค
IMTGTการImplementation Blueprint
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คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ รับทราบ และ
เห็นชอบให้สำ� นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย หารือกับส�ำนักงบประมาณ ในการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด�ำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ๑๔
จังหวัดภาคใต้ ในการเข้าร่วมกิจกรรมในกรอบการประชุมระดับมุขมนตรี
และผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) และการเข้าร่วมประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในกรอบแผนงาน IMT-GT รวมทัง้ ภารกิจในการจัดตัง้ ส�ำนักงานฝ่ายเลขานุการ
ของกรอบมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่
ได้รับมอบจากการประชุมระดับรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๑
กระทรวงมหาดไทย จึงร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้ง
ส�ำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผูว้ า่ ราชการจังหวัด
(Chief Ministers’ and Governors Forum : CMGF) เพือ่ ท�ำหน้าทีฝ่ า่ ยเลขานุการ
กรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผูว้ า่ ราชการจังหวัด สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้แก่จงั หวัดและกลุม่ จังหวัดในการจัดท�ำยุทธศาสตร์และขับเคลือ่ น เชือ่ มโยง
การพัฒนาภายใต้แผนงาน IMT-GT สู่อนุภูมิภาคและประชาคมอาเซียน
			
เป้าหมายแนวความคิดต่อ
บทบาทของกระทรวงมหาดไทยที่ มี
ต่อกรอบความร่วมมือในอนุภมู ภิ าค จะ
มีบทบาทในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
ภายใต้ ก ารด� ำ เนิ น การของส� ำ นั ก งาน
ฝ่ายเลขานุการฯ ระดับมุขมนตรีและ
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ผู้ว่าราชการจังหวัด และจะใช้โอกาสการพัฒนาจากกรอบความร่วมมือ
อนุภมู ภิ าคน�ำประโยชน์ให้แก่การพัฒนาระดับพืน้ ทีแ่ ละประเทศไทย โดยยึด
โยงกรอบแผนงานความร่วมมือกรณีแผนงาน IMT-GT

๑)

ความท้าทายของการด�ำเนินงานการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภายใต้
กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค แผนงาน IMT-GT โดย
กลไกการจัดตัง้ ส�ำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุม
ระดับมุขมนตรีและผูว้ า่ ราชการจังหวัด (Chief Ministers’
and Governors Forum : CMGF)
Õ การบูรณาการความร่วมมือในการจัดท�ำแผน และการทบทวน

แผนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังไม่เป็นเอกภาพ และขาดการ
เชื่อมโยงอย่างบูรณาการ
Õ ความแตกต่ า งของสภาพพื้ น ที่ ๑๔ จั ง หวั ด ภาคใต้ ที่ มี
ความหลากหลายทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เป็นอุปสรรคต่อการ
ด�ำเนินงานในการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ๑๔ จั ง หวั ด ภาคใต้ และส่ ง ผลให้ ก ารก� ำ หนดจุ ด ยื น
ทางยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่แน่นอน
Õ การพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ว่าราชการ

จังหวัดที่ยังมีกระบวนคิด มองแบบแยกส่วนยังไม่เป็นแบบองค์รวม ท�ำให้
ขาดการเชื่อมโยงการพัฒนาอย่างบูรณาการ อย่างไรก็ดี กระทรวงมหาดไทย
ส�ำนักงานฝ่ายเลขานุการฯ CMGF และส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการประชุมเตรียมการก่อนเริ่มกิจกรรม
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ตามแผนงาน IMT-GT เพื่อเตรียมการให้การด�ำเนินงานเกิดความเรียบร้อย
พร้ อ มทั้ ง เตรี ย มการประเมิ น และจั ด การความเสี่ ย งของการด� ำ เนิ น งาน
เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการเป็นการล่วงหน้าทุกครั้ง
๒)

แนวทางการท�ำ Scenario ของส�ำนักงานฝ่ายเลขานุการฯ CMGF

โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยการ
ตั้งค�ำถามเป็นสมมติฐานคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต มีประเด็นดังนี้
ประเด็นคำ�ถาม

ประเด็นคำ�ตอบ

๑. เมื่ อ มองย้ อ นกลั บ ไป อะไร
คื อ เหตุ ก ารณ์ สำ�คั ญ ที่ ทำ�ให้
บทบาท ภารกิจในการเชื่อม
โยงการพัฒนาจังหวัดและกลุม่
จังหวัดภาคใต้ของกระทรวง
มหาดไทย ตามแผนงาน IMTGT ไม่มีความก้าวหน้า

๑.๑ การมีหน่วยงานกลางในการบูรณาการ
ความร่ ว มมื อ สนั บ สนุ น ทางด้ า น
วิ ช าการในการจั ด ทำ�ยุ ท ธศาสตร์
แผนงาน โครงการให้แก่จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ เพื่อให้ได้แผนงาน
โครงการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ รวมทัง้ ทำ�หน้าที
ใ่ นฐานะฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุม
ระดับมุขมนตรีและผูว้ า่ ราชการจังหวัด
(CMGF) อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
หน่วยงานสนับสนุนจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ให้มคี วามเข้มแข็งในเชิง
ยุทธศาสตร์
๑.๒ การปฏิ บั ติ ง านในเชิ ง รุ ก เข้ า ถึ ง พื้ น ที่
และเข้าใจวิถีชุมชน และการเผยแพร่
องค์ความรู้ สร้างความเข้าใจและร่วมมือ
ในการพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่
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ประเด็นคำ�ถาม
๒. เมื่ อ มองเข้ า มาภายใน
องค์กรแล้ว อะไรคือสิ่งที่
คิดว่าควรจะเปลีย่ นแปลง
เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ทตี่ อ้ งการ
ตามเป้าหมายภารกิจของ
สำ�นักงานฝ่ายเลขานุการฯ
CMGF

ประเด็นคำ�ตอบ
๒. การดำ�เนินงานตามภารกิจของสำ�นักงาน
ฝ่ายเลขานุการฯ CMGF มีความจำ�เป็น
ต้ อ งบู ร ณาการความร่ ว มมื อ จากทุ ก
ภาคส่วน ในเรื่องการประสานความ
ร่วมมือในการจัดทำ�แผนงาน โครงการ
การติดตาม ทบทวนแผนงาน โครงการ
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์
การปรั บ กระบวนคิ ด โลกทั ศ น์ ก าร
ปรั บ เปลี่ย นมุ ม มอง และห่ ว งโซ่ ก าร
พั ฒ นาที่ เ ป็ น รู ป ธรรม และส่ ง ผล
ในภาพรวมมากกว่าปัจเจกชน เพือ่ สร้าง
องค์ ค วามรู้แ ละนวั ต กรรมใหม่ ๆ ใน
การแสวงหาความร่วมมือในกระบวน
การจั ด ทำ�แผนงาน โครงการเพื่ อ
ประโยชน์ในการเชือ่ มโยงสูอ่ นุภูมิภาค

๓. อะไรคือปัจจัยสำ�คัญของการ ๓. แผนงาน IMT-GT เป็นแผนงานความ
ร่วมมือในอนุภูมิภาค การพัฒนาเขต
เข้ า ร่ ว มประชุ ม ในกรอบ
เศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซีย
แผนงานความร่วมมือ แผนงาน
ไทย (IMT-GT) ซึ่งประเทศไทยเป็น
IMT-GT
สมาชิกในกรอบความร่วมมือ ตั้งแต่
ปี ๒๕๓๖ และไทยได้ใช้โอกาสในเวทีการ
หารือระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการ
จังหวัดในพืน้ ที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ในการ
เชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างประเทศ
สมาชิก เพื่อประโยชน์ในระดับพื้นที่
ประเทศ และอนุภมู ภิ าคด้วยดีตลอดมา
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ประเด็นคำ�ถาม
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ประเด็นคำ�ตอบ

๔. ถ้ า ทุ ก อย่ า งดำ�เนิ น ไปด้ ว ยดี
และมองไปในทางที่ เ ป็ น
ไปได้ อะไรคือสิ่งที่มองเห็น
เกี่ยวกับภารกิจการเข้าร่วม
ประชุมตามแผนงาน IMT-GT

๔. ประเทศไทยต้ อ งมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ประเทศในอนุภูมิภาคตามสถานการณ์
ของโลก และมีความจำ�เป็นต้องเชื่อม
โยงการพัฒนาในอนุภมู ภิ าคสูป่ ระชาคม
อาเซียน ตามกติกาอาเซียน ในทุกมิติ
ของการพัฒนา และการเข้าร่วมในกรอบ
ความร่วมมือในการพัฒนาในระดับอนุ
ภูมิภาค จะเป็นโอกาสให้ประเทศไทย
ได้รับความร่วมมือจากประเทศสมาชิก
และร่วมพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าของ
อนุภูมิภาคร่วมกัน และก้าวสู่ภูมิภาค
ประชาคมอาเซียนในอนาคตอย่างยัง่ ยืน

๕. ถ้ า การดำ�เนิ น งานเป็ น
ไปด้ ว ยความผิ ด พลาด
อะไรคื อ ปั จ จั ย สำ�คั ญ ที่
จ ะ ต้ อ ง คำ� นึ ง ถึ ง ข อ ง
การดำ�เนิ น ภารกิ จ การ
เข้ า ร่ ว มในกรอบความ
ร่ ว มมื อ ตามแผนงาน
IMT-GT

๕. พิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์ การจัดทำ�
แผนงาน โครงการของจั ง หวั ด ให้ มี
คุณภาพ เพื่อการเชื่อมโยงการพัฒนา
กับประเทศสมาชิก ในกรอบอนุภมู ภิ าค
อย่ า งมี ศั ก ยภาพและเป็ น รู ป ธรรม
ภายใต้แผนงาน IMT-GT รวมทั้งการ
ปรับความพร้อม เพิ่มสมรรถนะของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด/พัฒนาบุคลากร
จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคใต้ ใ ห้ มี
คุ ณ ภาพ ประการสำ�คั ญ กระทรวง
ม ห า ด ไ ทย ต้ อ ง ใ ห้ ก า ร สนั บ สนุ น
งบประมาณ การปรั บ กระบวนการ
ทำ�งานของสำ�นักงานฝ่ายเลขานุการฯ
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ประเด็นคำ�ถาม

ประเด็นคำ�ตอบ
CMGF ให้มีประสิทธิภาพในการเป็น
องค์กรระหว่างประเทศในการประสาน
ความร่วมมือด้านวิชาการ และการเตรียม
ความพร้ อ มให้ กั บ จั ง หวั ด และกลุ่ ม
จังหวัดในการเข้าร่วมประชุมกรอบแผน
งาน IMT-GT

๖. อะไรคื อ ปั จ จั ย ที่ มี ค วาม
สำ�คั ญ ต่ อ ภารกิ จ ของ
ก า ร จั ด ตั้ ง สำ� นั ก ง า น
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารกรอบ
การประชุ ม ระดั บ มุ ข
มนตรี แ ละผู้ ว่ า ราชการ
จั ง ห วั ด ( C M G F )
ในอนาคต

๖. ปัจจัยการสนับสนุนด้านวิชาการในการ
จัดทำ�แผนงาน โครงการ ของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ให้มีศักยภาพ
พร้อมเชื่อมโยงสู่อนุภูมิภาค รวมทั้ง
การเตรียมความพร้อมให้ผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคใต้ ใ นการ
เข้าร่วมประชุมระดับต่างประเทศ เพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่เวทีประชาคม
อาเซียน และสำ�นักงานฝ่ายเลขานุการฯ
CMGF จะต้องพัฒนาไปสู่องค์กรสากล
ระหว่างประเทศเพื่อการประสานความ
เชื่อมโยง กับสำ�นักงานฝ่ายเลขานุการฯ
CMGF ของประเทศสมาชิกร่วมกัน

การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดและกลุม่ จังหวัด ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภมู ภิ าค
แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย
(Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle : IMT-GT)

ประเด็นคำ�ถาม

ประเด็นคำ�ตอบ

๗. ถ้าอุปสรรคต่าง ๆ ถูกขจัด
ออกไป และสามารถกำ�หนด
ในสิ่ ง ที่ ทำ� อะไรคื อ สิ่ ง ที่
อยากจะมีหรือทำ�เพิ่มขึ้น
ตามภารกิ จ การเข้ า ร่ ว ม
ประชุมในกรอบความร่วมมือ
แผนงาน IMT-GT

๗.๑ การพัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย
เข้าถึงชุมชนเพื่อการวางแผนงานที่ดี
และมีประสิทธิภาพ สร้างนวัตกรรม
กระบวนการทำ�งานที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

๘. ถ้ามองไปในอนาคต อะไร
คื อ สิ่ ง สำ�คั ญ ที่ ต้ อ งทำ�โดย
เร็ ว ที่ สุ ด เพื่ อ การพั ฒ นา
ผลงานตามภารกิ จ การ
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมภายใต้
กรอบความร่ ว มมื อ แผน
งาน IMT-GT

๘.๑ การพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ เพื่อ
การบริหารจัดการเรื่องการจัดทำ�แผน
งาน/โครงการให้มีคุณภาพและพร้อม
บูรณาการเชือ่ มโยงกับประเทศสมาชิก
แผนงาน IMT-GT

๗.๒ การเสริ ม สร้ า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดี นำ�ไปสู่
การพัฒนาความร่วมมืออย่างจริงจัง
และนำ�ไปสู่ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ข องงานใน
ภาพรวม

๘.๒ พั ฒ นาเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ ว่ า
ราชการจั ง หวั ด ในฐานะผู้ บ ริ ห าร
ราชการจั ง หวั ด แบบบู ร ณาการให้
มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น และพร้อมเป็น
ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงเพื่อการบริหาร
จัดการที่เข้มแข็ง ในเวทีการประชุม
ระหว่างประเทศอย่างมีคุณภาพ
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ประโยชน์ของการวิเคราะห์ Scenario

๑) Scenarios ท�ำให้องค์กร
สามารถเข้าใจสภาพปัจจุบันได้ดีขึ้น
จากการวาดภาพเกี่ ย วกั บ อนาคต
ท�ำให้วสิ ยั ทัศน์ของการท�ำงานกว้างขึน้
ไม่ อ ยู ่ กั บ ภารกิ จ ประจ� ำ และท� ำ ให้
สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงได้
เร็วขึ้น
๒) การวาดภาพไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้ลดการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าของภารกิจขององค์กร อีกทั้งท�ำให้ผู้บริหารเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
๓) Scenarios ท�ำให้องค์กรมีเครื่องมือในการประเมินกลยุทธ์และ
แผนงานในปัจจุบนั รวมทัง้ สามารถพัฒนาและประเมินทางเลือกทางกลยุทธ์
ใหม่ ๆ ที่สอดรับการการจัดท�ำแผนปฏิบัติการขององค์กร และการทบทวน
แผนปฏิบัติการของทุกปีงบประมาณ
๔) การทีผ่ บู้ ริหารได้เข้าร่วมในกระบวนการพัฒนา Scenarios ท�ำให้
ทุ ก คนได้ เ พิ่ ม ความสามารถในการบริ ห ารภายใต้ ค วามเสี่ ย งและความ
ไม่แน่นอน อีกทั้งท�ำให้ทุกคนได้ให้ความสนใจกับปัจจัยภายนอกองค์กร
มากขึ้น ท�ำให้ทุกคนได้เรียนรู้ต่อการเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนของ
สภาวะแวดล้อมภายนอก และท�ำให้ทุกคนสามารถคิดนอกกรอบได้ดีขึ้น
หลักการง่ายของการท�ำ Scenario คือการสร้างภาพอนาคตโดยสารสนเทศ
คุณภาพ เพื่อที่จะค้นหาค�ำตอบจากหลายๆ ทางเกี่ยวกับค�ำถามเหล่านี้
หลังจากนั้นจึงน�ำไปเป็นปัจจัยเข้า (Input) ของการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
ต่อไป

