ระมวลคํากลาวของ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย (นายโภคิน พลกุล)
เกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
กลุมงานวิจัยและพัฒนา1

กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน
ผูวาฯ CEO ตองมีภาวะผูนําสูง ที่พูดเรื่องนี้เพราะในอดีต สังคมไทยคอนขาง
ขาดภาวะผูนํา ตองรอนโยบาย รอนายสั่ง บางทีนายไมสั่งก็ทําอะไรไมถูก ไมรูจะเอาอยางไร
วันนี้เราเพียงแตตองยึดกรอบนโยบายและยุทธศาสตร โดยภายในกรอบนโยบาย
เหลานี้ 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
2

สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ แกผูบริหารระดับสูงของ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2547 โรงแรมรามาการเดน กทม.

8

คือ ตองกลารับผิดชอบ กลาตัดสินใจ ซึ่งกอนตัดสินใจในเรื่องใด ควรจะตองมีความรูและมีการศึกษา
ในเรื่องนั้นๆ อยางถองแท 3
การปฏิรูประบบราชการเปนสวนสําคัญของการพัฒนาประเทศใหมีความเขมแข็ง
โดยจะต องลดขนาดของระบบราชการให เล็ กลง และตอ งกระจายอํา นาจจากรัฐบาลส วนกลาง
ไปสู ประชาชน รวมทั้ งการใช การบริ หารงานภาครั ฐแนวใหม ที่ มี เจ าภาพรั บผิ ดชอบและมี การ
บริ หารงานอย า งมี ส ว นร ว มของประชาชนที่ ต อ งบู ร ณาการทุ ก ภาคส ว นเข า ด ว ยกั น โดยมี
นายกรัฐมนตรีเปน CEO ของการบริหารราชการสวนกลาง ผูวาราชการจังหวัด และนายอําเภอ
เปน CEO ของการบริหารราชการสวนภูมิภาค และผูบริหารทองถิ่นเปน CEO ของการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น เพื่อสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ
ผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ จึงมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ไปสูยุทธศาสตรกลุมจังหวัด และยุทธศาสตรจังหวัดให
ไดผลสําเร็จ คือประชาชน
การทํางานของนายอําเภอในระบบ CEO ใหไ ดรับ ความสําเร็จ จึง ตองปรั บ
วิธีการคิด วิธีการทํางานและทัศ นคติ ตลอดจนต องเรียนรูต อการเปลี่ย นแปลงของกระแสโลก
และเทคโนโลยีสมัยใหมอยูเสมอ คือ การเปนผูนําการเปลี่ ยนแปลง สามารถนํามาประยุ กต ใช
งานจริ ง และตรงกั บ ปญ หาความต อ งการอยา งแทจ ริง เพื่ อ สรา งชุ มชน ทอ งถิ่ น ให มีค วาม
เขมแข็งเปนรากฐานสูการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน และประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดี 4

การจัดทําโครงการ
โครงการตางๆที่ไดรับการอนุมัติ ไมเนนโครงการที่ผูกพันงบประมาณระยะยาว
จะเนนใหดําเนินการใหเสร็จภายในปงบประมาณเปนหลัก ยกเวนโครงการระยาวที่จําเปนจริงๆ
และในการจัดทําโครงการ หากโครงการใดที่ทําแลวไปไมรอด ขอใหหยุด ไมตองทําจนจบ ผูวา
ราชการจังหวัด CEO ตองดูทั้งระบบ มีการทบทวนอยูตลอดเวลา เพราะในขั้นตอนการดําเนินงาน
จริงอาจมีปจจัยภายนอกเขามากระทบ ทําให ไมเปนไปตามที่คิด จะตอ งปรับแก ถาเราบริหาร
ดวยมิตินี้ ตอไปนี้คนในของกระทรวงมหาดไทยตองเปนผูบริหารสมัยใหม บริหารแบบมืออาชีพ
ที่รอบรูและมีการวางแผน 5

การประสานกับประเทศเพื่อนบานและทูต CEO
3

สํานักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย การประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่7 กรกฎาคม 2547
สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณนายอําเภอของประชาชน ประจําป 2547 เมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2547
5
สํานักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย การประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 16 เมษายน .2547
4

9

กระทรวงมหาดไทยจะประสานดําเนินงานกับประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว
กัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม เพื่อใหเกิดความรวมมือตางๆ ใหมากขึ้น โดยจะจัดใหมีการประชุม
หารือระดับเจาหนาที่ และระดับรัฐมนตรีทั้งแบบพหุภาคี และทวิภาคี ขอใหเตรียมความพรอม
ไมเฉพาะผูวาราชการจังหวัดเทานั้น แตรวมถึงกรมตางๆ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยดวย อาจจะ
เปนการใหความชวยเหลือทางดานเทคนิค 6

การตรวจราชการ
การตรวจราชการในระบบการบริห ารราชการถือ เปนเรื่องสําคั ญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในยุคปจจุบันที่บริหารราชการโดยยึดยุท ธศาสตรเปนหลัก ตั้งแตระดับประเทศ ระดับ
กลุมจังหวัด และระดับจังหวัด งานการตรวจราชการจึงมีค วามสํา คัญไมน อยไปกว างานบริหาร
ตามภารกิจของกระทรวง ควรมีการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 7
กระทรวงมหาดไทย ไดแตงตั้ง คณะกรรมการกํากับยุทธศาสตรและการบริหาร
จัง หวัด ซึ่ง จะมี ผลตั้งแตวั นที่ 1 ตุลาคม 2547 มีอํานาจหนา ที่โดยสรุป คื อ ให ความเห็นและ
ขอ เสนอแนะเกี่ ยวกั บนโยบายและแนวทางการพั ฒนา การวางแผนยุทธศาสตรก ารพั ฒนา
จัง หวั ด กลุ มจั ง หวั ด และภาค ต อ รั ฐ มนตรีว า การกระทรวงมหาดไทย เพื่ อ เสนอรองนายก
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
สํานักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย การประชุมกระทรวงมหาดไทย ครัง้ ที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2547
8
สํานักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย การประชุมกระทรวงมหาดไทย ครัง้ ที่ 8/2547 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2547
7

วามเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ
สมพร ใชบางยาง1

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ คืออะไร
“การบริห ารงานจัง หวัดแบบบูรณาการ” หมายความวา การบริห ารราชการ
ของจัง หวั ด เพื่ อใหจั งหวัด สามารถบริ หารงาน แก ไขปญ หา และพัฒ นาพื้น ที่ใ นเขตจัง หวั ดได
อยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของประชาชนใหไดรับประโยชนสูงสุด โดยมี
การบูรณาการยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ สรรพกําลัง และทรัพยากรในจังหวัด และการ
ทํางานประสานความรว มมือ กับทุกภาคสวนในสังคมอยางมีทิ ศทาง และเปาหมายหลัก รวมกัน
รวมทั้งมีผู รับผิด ชอบต อผลของงานในการบริห ารการพัฒนา การปองกัน และการแกไขปญหา
เขตพื้นที่จังหวัดอยางชัดเจน

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

มีวัตถุประสงคอยางไร

มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่ อใหประชาชนไดรั บประโยชนสูงสุด จากการบริหารจัด การของรัฐ ตาม
ความในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
ที่กํ าหนดให การบริห ารราชการตอ งเปน ไปเพื่ อประโยชนสุ ขของประชาชน เกิดผลสั มฤทธิ์ ตอ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น
การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
1

ผูวาราชการจังหวัดสงขลา
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2. เพื่ อ ใหมี ผู รั บผิ ด ชอบต อ ผลของงานในการบริห ารการพั ฒนา และการ
ปองกันและการแกไขปญหาในเขตพื้นที่จังหวัดอยางชัดเจน

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ มีหลักการสําคัญอยางไร
มีหลักการสําคัญ ดังนี้
1. มีการบริหารจัดการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนา
ภาค ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
2. กํ าหนดใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจัง หวั ด เขามามี
สวนรวมในการพัฒนาอยางยั่งยืน สรางศักยภาพในการแขงขันและแกไขปญหารวมกัน เพื่อลด
ความซ้ําซอน ความลาชา และความสิ้นเปลือง
3. สว นราชการในราชการส ว นกลางและในพื้ นที่จัง หวั ด ให ก ารสนับสนุน
การจัดองคกร บุคลากร งบประมาณ ขอมูลสารสนเทศ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ
อยางเพียงพอ เพื่อการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสูระดับผูปฏิบัติ
4. สนั บสนุ นนโยบายการกระจายอํ า นาจสู ท อ งถิ่ นด ว ยการทํ าให เ กิ ด การ
ยอมรั บตอเปา หมายการทํางานรวมกั นจากองคก รปกครองสวนท องถิ่น มากกวามุง เนนการ
กํากับดูแลแตเพียงอยางเดียว เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน และมีความโปรงใสมากขึ้น
5. สงเสริมการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสูผูปฏิบัติ และมีศูนยรวมขอมูล
สารสนเทศเปนฐานขอมูลในการบริหารและติดตามประเมินผล
6. รัฐจะกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จของการทํางานไวในระดับชาติ
โดยใหคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สามารถกําหนดรายละเอียดการปฏิบัติ
และตัวชี้วัดในระดับจังหวัดไดเอง

ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ

มีหนาที่อะไร

มีหนาที่สําคัญ ดังนี้
1. เปนผูชี้นํากลยุทธ โดยทําหนา ที่นํายุ ทธศาสตรของชาติ ไปกําหนดเปน
ระเบียบวาระของพื้นที่ รวมทั้งนําปญหาและความตองการของพื้นที่มากําหนดเปนแนวทางริเริ่ม
แกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่
2. เปนหัวหนาทีมประสานการทํางานของทุกภาคสวนในสังคมใหเปนไปตาม
ยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้น โดยสนับสนุนใหมีการสรางสภาพแวดลอ มการทํางานเปนทีมเสริมสราง
การใหกํ าลั ง ใจและกระตุ นเพื่ อ ไปสู เ ป าหมาย และสนับสนุนการแก ไ ขปญ หา รวมทั้ง ให ก าร
สนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนเพื่อใชในการปฏิบัติงาน
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3. สรางระบบสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความเขมแข็งในการ
ทําหนาที่ใหบริการพื้นฐานแกประชาชนและพัฒนาทองถิ่น
4. เสริมสรางใหมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ในการทํางาน และมีการกํากับดูแลที่เหมาะสม
5. พัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่จําเปนใหแกผูปฏิบัติงาน
และกระทําตนเปนตัวอยางแกผูปฏิบัติงาน

ปจจัยที่จะสนับสนุนความสําเร็จของผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
Success Factors : CSF)

(Critical

ปจจัยที่สําคัญ มีดังนี้
1. มีการกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการทํางานใหชัดเจน โดยระดม
ความคิดเห็นจากผูเกี่ยวขอ งทุกภาคสวน (Partnership) ในจังหวัด เพื่อมากําหนดเปาหมายและ
ยุทธศาสตรการทํางานรวมกั น ซึ่งเปาหมายและยุทธศาสตร ของจังหวั ดดั งกลาวจะตอ งมาจาก
เจตนารมณรวมกันของคนทั้งจังหวัด
2. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการโดยกําหนดเปาหมายและงบประมาณหนวยงาน
รับผิดชอบ และระยะเวลาปฏิบัติใหชัดเจน รวมทั้งจะตองมีการจัดตั้งหองปฏิบัติการ (Operation
Room) เพื่อ ควบคุ มกํา กับการปฏิบัติงานใหเ ปนไปตามแผนและระยะเวลาแลว เสร็จของงานใน
แตละเรื่อง
3. มีการจัดตั้งทีมงานในระดับจังหวัดและอําเภอที่เขมแข็ง โดยระดมเจาหนาที่
จากทุกฝายมาชวยปฏิบัติงาน เพื่อดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว
4. เป นผู มีมนุษ ยสั มพั นธและเปน นัก ประสานงานที่ดีกั บทุก หนว ยงาน และ
องคก รปกครองส วนทอ งถิ่ น ในการสนับสนุนใหเ ปาหมายและยุ ทธศาสตรของจังหวั ดบรรลุผ ล
ภายในเวลาที่กําหนด
5. มีระบบการติดตามผลการทํางานของหนวยงานอยางตอ เนื่อง และจัดตั้ง
ทีมงานที่ปรึกษา (Clinic) ที่ประกอบดวย ขาราชการและนักธุรกิจเอกชนเพื่อแกไขปญหาของ
หนวยงาน รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานอยางเปนระบบ โดยมีตัวชี้วัดที่
เปนมาตรฐาน และไดรับการยอมรับจากทุกฝาย
6. เป น นั ก ประชาสั ม พั นธ ที่ ดี ใ นการสร า งความเข า ใจให แ ก ข า ราชการใน
จัง หวัด ใหมีค วามเขาใจเกี่ ยวกั บเปา หมายและยุ ทธศาสตรข องจัง หวัด เพื่ อใหขาราชการได
ตระหนัก และร วมปฏิบั ติให บรรลุผ ลตามเปา หมาย และยุ ทธศาสตรที่ กําหนดไว รวมทั้ งชี้แ จง
ทํา ความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับการดําเนิน งานของจัง หวัด เพื่อใหไดรับ การยอมรั บและ
ความรวมมือที่ดี
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การเตรียมความพรอมขององคกรในจังหวัด
องคกรในจั งหวั ดที่สํา คัญ ประกอบด วย หนว ยงานราชการทั้งราชการบริห าร
สว นกลาง สวนภู มิภ าค และสวนท องถิ่ น หนว ยงานรัฐ วิส าหกิจ องคกรมหาชน องคกรธุรกิ จ
เอกชน องค ก รพั ฒนาเอกชน และองค ก รประชาชน ซึ่ง แต ล ะองค ก รมีค วามสั มพั นธ กั บผู ว า
ราชการจัง หวัดแตกตางกันไปตาม พ.ร.บ.ระเบี ยบบริห ารราชการแผนดิ น พ.ศ. 2534 และที่
แก ไ ขเพิ่ มเติ ม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เ กี่ ยวขอ ง รวมทั้ง หลั ก การและกระบวนการ
บริหารการพัฒนาจังหวัด โดยสรุปพอสังเขป ดังนี้
หนวยงานราชการ
ในที่นี้ หมายถึ ง ราชการบริห ารส ว นกลางที่ตั้ ง อยูใ นเขตจั ง หวั ด ที่ขึ้นกั บการ
บังคับบัญชากั บหนว ยงานตนสังกัดในสวนกลาง และราชการบริห ารสวนภูมิ ภาคภายใตการ
บังคับบัญชาของผูวาราชการจังหวัดโดยตรง
ราชการบริหารสวนกลาง โดย
1. ประสานงานและชี้แจงทํ าความเข าใจ เพื่อสรางการยอมรับและสนับสนุน
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยู
เพื่ อเติมเต็มใหการบริห ารงานจัง หวัดมี ความคลองตั ว และมีป ระสิท ธิภาพมากที่สุ ด รวมทั้ ง
การเขามีสวนรวมในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และการจัดทําแผนปฏิบัติการใน
สวนที่เกี่ยวของ
2. กํากับดูแลการปฏิบัติราชการให เปนไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข อบั งคั บ
หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
โดยเฉพาะในการบริห ารงานจัง หวัดแบบบู รณาการ (ยกเว นข าราชการทหาร ขาราชการฝาย
ตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือ นในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานั กงาน
ตรวจเงินแผนดิน และขาราชการครู)
ราชการบริหารสวนภูมิภาค โดย
1. ชี้แจงทําความเขาใจ เพื่อสรางการยอมรับ และดําเนินการสวนที่เกี่ยวของ
ในทุกขั้นตอน

2. กํา กับ ตรวจสอบ และติดตามประเมิน ผล ใหการดํ าเนิน งานเปน ไปตาม
เปาหมายและบรรลุผลที่วางไว
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หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และองคกรมหาชน โดย
1. ประสานงานและชี้แจงทําความเขาใจ เพื่อสรางการยอมรับ และสนับสนุน
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยู
เพื่ อเติม เต็ มใหก ารบริหารงานจัง หวั ดมีความคล องตัว และมีประสิท ธิภ าพมากที่สุด รวมทั้ ง
การเขามีสวนรวมในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และการจัดทําแผนปฏิบัติการใน
สวนที่เกี่ยวของ
2. กํากับการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานองคกรมหาชน
ในการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการในสวนที่เกี่ยวของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดย
ยึดหลักการแบงหนาที่ ความรับผิดชอบที่ประสานเกื้อกูลกันระหวางจังหวัดกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนี้
จังหวัด ทําหนาที่
1. ประสานการจัด ทํา ยุท ธศาสตรก ารพัฒนาจั งหวั ด แผนงานและโครงการ
นําไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
2. ควบคุ ม ดู แ ลการบริ ห ารราชการส ว นท อ งถิ่ น ให เ ป น ไปตามระเบี ย บ
กฎหมาย และประโยชนสูงสุดตอประชาชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําหนาที่
1. รวมในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
2. จัดทําแผนงานและโครงการพัฒนาที่เกี่ยวของ
รวมทั้งการนําไปสูการ
ปฏิบัติในพื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย
และการติดตามประเมินผล

องคกรธุรกิจเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และองคกรประชาชน โดย
1. ประชาสัมพันธ ทําความเขาใจเพื่อสรางการยอมรับ สนับสนุนและเขามามี
สว นร วมในการบริ หารงานจัง หวั ดแบบบูรณาการ โดยเฉพาะอย างยิ่ง ในการพัฒ นาจัง หวั ด ใน
ลักษณะ “รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมแกไขปญหา”
2. ควบคุม ดูแลใหมีการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของแตละองคกรเปนไป
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ โดยไมสรางความเดือดรอนแกประชาชน และความไมสงบสุข
หรือความไมเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม
3. สงเสริมและสนับสนุนตามความเหมาะสมใหองคกรตาง ๆ พัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การเตรียมความพรอมดานบุคลากร
ผู ว า ราชการจัง หวั ดในการบริห ารราชการจั ง หวั ด แบบบู รณาการ มี อํ า นาจ
(Authority) มีหนาที่ (Duty) บทบาท (Role) พันธกิจ (Mission) และมีความรับผิดชอบ (Responsibility)
ตอความสําเร็จและความลมเหลวของการบริหารงานในจังหวัด ดั งนั้น ผูวา ราชการจังหวัดตอง
เปน “เจาภาพ” ในการปฏิบัติงานทุกเรื่องในจังหวัด และเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายในการปฏิบัติงาน
ตามยุ ท ธศาสตร ข องจั ง หวั ด และยุ ท ธศาสตร ข องรั ฐ บาล ผู ว า ราชการจั ง หวั ด จึ ง ต อ งมี
ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใชการบริหารบุ คคลเปนเครื่อ งมือ หรือเปน
องคประกอบ (Element) ที่สําคัญ เพื่อใหบรรลุภารกิจ อยางไรก็ตาม แมวาอํานาจในการบริหารงาน
บุค คลจะเปน องคประกอบหนึ่ง ที่สําคัญในการนํา มาซึ่ง ผลสัมฤทธิ์ของงาน แตก็มี โทษเชนกัน
หากการใชอํ านาจการบริหารงานบุคคลเปนไปในทางที่ไมถูก ตอ ง โดยใช ระบบอุป ถัมภในการ
บริหารงานบุคคล ดังนั้น เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดสามารถใชอํานาจในการบริหารงานบุคคลให
เกิดประโยชนสูงสุดตอการปฏิบัติงาน จึงควรเตรียมความพรอมของบุคลากรที่สําคัญ ดังนี้

ดานทัศนคติและพฤติกรรม (Attitude and behavior)

ควรปรับทัศนคติและพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรของจังหวัด ดังนี้
1. เริ่มจากผูว าราชการจัง หวั ด เปนตัว อย างที่ดีในการศึ กษาทํา ความเข าใจ
แนวคิด และวิธีการบริหารจัด การตามระบบการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ และปรับทัศ นคติ
ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
2. สง เสริม และสนับ สนุ นใหผูบริ หารสว นราชการและหนว ยงานทั้งในระดั บ
จังหวัด อําเภอ ตําบล และทองถิ่น ดําเนินการเชนเดียวกัน และควรสงเสริมใหอําเภอ ตําบล และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใชการบริหารงานแบบบูรณาการทํานองเดียวกับจังหวัด เพื่อใหการ
ดําเนินงานสอดคลองและเชื่อมโยงกัน
3. สร างความเขาใจแกขาราชการ เจา หน าที่ พนัก งานของรั ฐและบุคลากร
สวนทองถิ่น เพื่อสรางการยอมรับและมีสวนรวมในการบริหารงานจังหวัด และการใหบริการที่ดี
แกประชาชน โดยวิธีการประชุมชี้แจง สัมมนา ฝกอบรม และการประชาสัมพันธทางสื่อในทุกรูปแบบ
4. จัดใหมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งปรับเปลี่ยนคานิยม ทัศนคติ
และวิธีการทํางานของขาราชการ โดยยึดผลประโยชนของประชาชนเปนหลัก และกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ดานความรูความสามารถ (Knowledge and Skill)
1. สงเสริมและสนับสนุนให บุคลากร ไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติม เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งโดยการเข ารับการฝ กอบรมของทางราชการ และการศึกษา
ดวยตนเอง
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2. สนับสนุนใหศูนยพัฒนาขาราชการจังหวัด ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง
3. ยึ ด หลั ก ความรู ค วามสามารถเป น สํ า คั ญ มากกว า เงื่ อ นไขอื่ น ในการ
พิจารณาใหความดีความชอบ หรือการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตาง ๆ

ดานระบบการบริหารงานบุคคล (Personnel Administration)

1. จัด ใหมีห นว ยงานที่รับ ผิดชอบการบริห ารงานบุคคลเปน การเฉพาะดาน
ซึ่ง ในที่ นี้อ าจมอบหมายใหสํา นัก งานจัง หวัดเปน หนว ยงานบริห ารงานบุคคลของจัง หวัด โดย
กํา หนดใหมี บุค ลากรรั บผิ ดชอบเฉพาะโดยตรงในด านการบริห ารงานบุค คล ซึ่ง ทีมเจา หน าที่
รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลนี้ ผูวาราชการจังหวัดอาจระดมสรรพกําลังจากหนวยงานตาง ๆ
โดยมอบหมายเจาหนาที่ของสํานักงานจังหวัดเปนหัวหนาในการกํากับ ดูแล และรับผิดชอบ
2. ในการบริหารงานบุคคลภายในจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
จะตอ งมีการบริหารรูปแบบ “คณะกรรมการ” (Committee) โดยผูวาราชการจังหวัดตองแตงตั้ง
“คณะกรรมการบริหารงานบุค คล” ให มาทําหนาที่การบริหารงานบุคคลทุ กด านภายในจังหวัด
ทั้งในดานการแตงตั้งขาราชการ การใหบําเหน็จประจําป การประเมินผลการปฏิบัติงาน สมรรถภาพ
ขาราชการ หรือ อื่น ๆ การบริห ารงานบุค คลในรูป แบบคณะกรรมการนี้จ ะทํ าให 1) ลดกระแส
ตอตานการบริหารงานของผูวาราชการจังหวัดที่มองวา ผูวาราชการจังหวัดในจังหวัดบูรณาการ
มีอํานาจแบบเบ็ดเสร็จ 2) มีการใชอํ านาจการบริห ารงานบุค คลที่ ผานการกลั่นกรองและการใช
ดุลพินิจอยางรอบคอบ 3) เกิ ดกระบวนการมีสวนรว มในการบริหารงานบุค คล ทํ าใหไ ดขอมู ล
บุคคลที่มีความหลากหลาย และ 4) เกิดดุลยภาพของการใชอํานาจ ทําใหขาราชการในจังหวัดมี
ความเชื่อถือ (Trust) ในการใชอํานาจทางการบริหารงานบุคคล
3. เนื่องจากจังหวัดมีฐานะคลายกรม ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการตอ ง
บริหารงานบุคคล กํากับ ดูแลขาราชการทั้งจังหวัด ดังนั้น จึงตองมีการสรางฐานขอมูลบุคคลของ
ขาราชการทุกคนที่ปฏิบัติงานภายในจัง หวัด ทั้งขาราชการที่สังกัดการบริหารราชการสวนกลาง
และข าราชการที่ สัง กัด การบริห ารราชการส วนภูมิ ภาค เพื่อ ใช ในการแต งตั้ งข าราชการ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ และการบริหารคน เพื่อใหบรรลุ ภารกิจเชิงยุท ธศาสตรของรัฐบาล
แตละจังหวัด ฐานขอมูลการบริหารงานบุคคลที่จัดทําขึ้นนี้ควรจะตองมีขอมูลอยางนอย 1) ขอมูล
อาวุ โสทางราชการตามแนวทางของสํานักงาน ก.พ. แยกตามสวนราชการ 2) ขอมูลบุค คลของ
ขาราชการแตล ะรายตั้งแต ระดับ 7 ขึ้ นไป ที่ปฏิบัติง านภายในจังหวัด 3) ข อมู ลเกี่ยวกั บความ
ถนัด ความเชี่ยวชาญของขาราชการ ทั้งนี้ เพื่อนํ ามาใชระดมสรรพกําลังในการรวมกันปฏิบัติงาน
และ 4) ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน การมีฐานขอมูลในการบริหารงานบุคคล ทําให
ผูวาราชการจังหวัดสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลไดเกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด
ดังหลักการบริหารงานบุคคลที่วา “put the right man on the right job”
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4. ผูว าราชการจังหวัด แบบบูรณาการ จะตอ งยึ ดหลักการบริหารงานบุค คล
ภายใตห ลัก การการบริ หารกิจการบา นเมือ งที่ดี (Good Governance) เนื่องจากผูวา ราชการ
จัง หวั ดจะมี อํ านาจในการบริห ารงานบุ ค คลที่ส วนราชการต าง ๆ มอบอํ านาจ ดั ง นั้น การใช
อํานาจ (Authority) จึงต องอยู ภายใตหลัก ของกฎหมาย หลั กของคุณ ธรรม หลัก การมีสว นรวม
หลั ก ของความโปรงใส หลั ก ของความคุ มค า และหลั ก ของการสามารถตรวจสอบได การใช
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนี้จะชวยใหเกิดความศรัทธาและการยอมรับ
5. จัด ให มีก ารบริห ารจัด การกํ า ลั ง คนในลั ก ษณะการบูร ณาการ โดยให
สวนราชการรวมมือในการจัดเจาหนาที่มาปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
6. พิจารณาจัดแบงอํ านาจการบริหารงานบุคคลระหวา งผูวา ราชการจัง หวั ด
หัวหนาสวนราชการ และหัวหนาหนวยงานตาง ๆ (Delegation of Authority) ใหเหมาะสมและ
ลดหลั่นกันไป แตผูวาราชการจังหวัดสามารถควบคุม (Handle) ไดในภาพรวม
7. จัดวางระบบการใหความดีความชอบ และการลงโทษแกผูกระทําผิดอยาง
จริง จัง ไมเลื อกปฏิบัติ และเปดเผยขอ มูลให รับทราบโดยทั่ว กัน ตลอดจนการประกาศยกยอ ง
เชิดชูเกียรติและใหรางวัลตามความเหมาะสมแกบุคคลที่กระทําความดี โดยเฉพาะการใหบริการ
ที่ดีแกประชาชนอยางสม่ําเสมอ
โดยสรุป ในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ผูวาราชการจังหวัดจะตอง
ใชอํานาจอยางมีระบบ มีขั้นตอน และหลักเกณฑที่มีมาตรฐาน เปนธรรม และไดรับการยอมรับ
จากขาราชการในจังหวัด
ดังนี้
1. จะตอ งรูข อบเขตการมอบอํ านาจวา ตนเองมีอํานาจหนา ที่ และความ
รับผิดชอบแคไ หน ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิ ดการใชอํานาจที่เ กินขอบเขตที่สวนราชการมอบอํานาจให
ซึ่งจะต องทําใหเกิด การตองการยกเลิกคํ าสั่ง ได ในประเด็นนี้ ผูวาราชการจังหวัดจะตองทราบ
หลักเกณฑการแตง ตั้งขาราชการประเภทอื่น ๆ ดวย เชน ขาราชการตํารวจ หรือ ขาราชการครู
เปนตน
2. ต อ งตระหนั ก ว า การใช อํ า นาจในการบริ ห ารงานบุ ค คลเปรี ย บเสมื อ น
ดาบสองคม ดังนั้น จึง ตองใชอยา งเปน ระบบและมี เหตุผล เชน ไมย ายขาราชการรายวัน จน
ขาราชการในจังหวัดไมทํางานรอฟงแตคําสั่ง แตจะตองยายคนตามวาระหรือโอกาสอันควรที่จะ
ใหขาราชการในจังหวัดไดทํางาน หรือไดพิสูจนตัวเองในการทํางานอยางเต็มที่เสียกอน
3. การใชอํ านาจในการบริห ารงานบุคคลทุก ครั้ง ตองอยูบนหลัก การและ
เหตุ ผล ตองสามารถชี้แจงเหตุผลตอตัวขาราชการ และเพื่อนขาราชการอื่น ๆ ไดวา ไดแตงตั้ง
โยกยายขาราชการดวยสาเหตุอะไร ทําไมบางคนจึงไดบําเหน็จกรณีพิเศษ หรือทําไมจึงตองเอา
บางคนมาชวยราชการ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการยอมรับ ซึ่งจะนําไปสูความชอบธรรมในระบบบริหารงาน
บุคคล
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4. ตองตระหนักวา การบริหารงานบุค คลเปนเพียงองคประกอบหนึ่งเทานั้ น
เพื่อชวยผูวาราชการจัง หวัดในการบริหารราชการใหมีป ระสิ ทธิภาพสูง สุด แตไมใชคําตอบของ
ทุกสิ่ง หรือไมใชเงื่อนไขที่จะไปสูความสําเร็จเพียงเงื่อนไขเดียว โดยเฉพาะตองตระหนักวา การ
ยายขาราชการไมแน วาจะทําใหระบบการทํางานในจังหวัดมีประสิทธิ ภาพดีขึ้น เพราะการยาย
คนใหมเ ขามาอาจทําใหก ารบริหารงานแย ล งกว าเดิ ม และการยา ยขาราชการไมใ ชวิ ธี ก าร
แกปญหา เพราะการยายขาราชการออกไปอาจไปกอปญหาในที่อื่น ๆ อีกตอไปไมสิ้นสุด ดังนั้น
ผูวาราชการจังหวัดจึงจําเปนตองเนนการพัฒนาขาราชการที่มีอยูกอน โดยดึงศักยภาพออกจาก
ตัว ขาราชการใหมากที่สุด หากยังไมสามารถพั ฒนาตนเองได ก็ ให มีม าตรการทางวิ นัย ทั้ง
เชิงบวกและเชิงลบ

การเตรียมความพรอมในดานระบบการบริหารงาน
ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการควรจัดเตรียมระบบการบริหารงานไวให
พรอมอยางนอย
4
ระบบ
โดยมีแนวทางดําเนินการ
ดังนี้
1. ระบบข อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการพั ฒ นาจั ง หวั ด
ประกอบดวย
* การจัดทําฐานขอมูลจังหวัด (Database)
โดยจั ดใหมีระบบฐานขอมูล (Database) ของจัง หวัดอยางครบถว น
ทันสมัย และถูกตอง โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) เปนเครื่องมือ
จัดทํา แสดงผล และเชื่อมโยงขอมูลเปนเครือขายกับสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ เชน ขอมู ลการบริ หารงบประมาณ การบริห ารงานบุคคล
แผนงานและโครงการพัฒนาต าง ๆ ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติ งาน ผลิตภัณฑมวลรวมของจั งหวั ด
การใชประโยชนที่ดินและสินทรัพย และปญหาเดือดรอนของประชาชน เปนตน
* การใช ป ระโยชนจากฐานข อ มูล จัง หวัด โดยใชเ ป นฐานในการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ทุกขั้นตอน ตั้ง แต การจัดทําแผนยุทธศาสตร การพัฒนาจังหวัด จนถึ ง
การจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ฐานขอมูลดังกลาวจะถูกนํามาใชประกอบการพิจารณาตั ดสิ นใจในกระบวนการมีสวนรว มของ
ภาคีการพัฒนา เพื่อใหผลการตัดสินใจมีความเหมาะสมตรงกับความเปนจริง และมีขอมูลยืนยัน
ที่มีเหตุผล สามารถอธิบายไดชัดเจน
* การเข า ถึ ง ข อ มู ล จั ง หวั ด ของประชาชน โดยจั ด ให มี ร ะบบการ
เผยแพรขอมูลสารสนเทศใหประชาชนสามารถรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารของภาครัฐไดอยาง
เทาเทียมกันตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ โดยมีศูนยขอมูลสารสนเทศกลางของจังหวัด
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ที่เชื่อมโยงเปนเครือขาย (Network) ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ และทั้งในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด
สวนกลาง และภาคเอกชน
* การควบคุมมาตรฐาน และรักษาความลับของขอมูล โดยกํากับ
ดูแ ล และควบคุมใหมีการปฏิบัติ ตามมาตรฐานการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร มาตรฐานการจัดเก็บขอ มูลและการบูรณาการระบบขอมูลสารสนเทศในจัง หวัดและกลุ ม
จังหวัด รวมทั้งการวางระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล และแหลงขอมูลที่สามารถกํ าหนด
ระดับหรือขั้นในการเขาถึงและเรียกใชได
2. ระบบการมีสวนรวมของประชาชน และภาคีที่เกี่ยวของ (Participation)
โดยประชาชน และภาคี ที่ เ กี่ ย วข อ ง ควรมี ส ว นร ว มในการบริ ห ารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการในขอบเขต ดังนี้
* ยึด หลัก การ “รว มคิด รวมทํา รว มแกไ ขปญ หา และรว มรับ ผิด ชอบ
ผลที่เกิดขึ้น” ในสวนที่เกี่ยวของ
* เปดโอกาสให ประชาชนได เ ขามีสว นร ว มในการแสดงความคิ ดเห็ น
ในการดําเนินแผนงานและโครงการ ตั้งแตเริ่มตน โดยเนนระบบการประชาพิจารณและเปดเผย
ขอ มูล ขาวสารตามระเบี ยบกฎหมายที่เกี่ ยวของอย างจริ งจัง รวมทั้ งการจัด ระบบรับแจ งข อมู ล
ขาวสารจากประชาชน และรับประกันความปลอดภัยกรณีพิเศษ เปนขอมูลความลับ
* สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนรับ ผิดชอบในการดูแล บํารุ งรัก ษา
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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* จัด ทําแผนแมบ ทการประชาสั มพั นธของจัง หวัด โดยพิ จารณาใชสื่อ
ทุกประเภททั้งภายในและภายนอกจังหวัด ในการสรางความเข าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล
และการดําเนินงานของจังหวัดใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถึงและตอเนื่อง
* ผู ว าราชการจั ง หวั ด ควรจะจั ด รายการวิ ทยุ ใ นพื้ นที่ เพื่ อ พู ด คุ ยและ
ชี้แจงกับ ประชาชนเกี่ยวกับงานนโยบายของรัฐบาล และการดํา เนินงานของจังหวัด อยางนอ ย
สัปดาหละ 1 ครั้ง
* มอบหมายใหห นว ยงานประชาสั มพันธจังหวัด เผยแพรขาวสารของ
ทางราชการที่เปนประโยชนตอประชาชนอยางสม่ําเสมอ ทั้งโดยทางเอกสาร วิทยุ โทรทัศน และ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามความเหมาะสม

ทคนิคการจัดทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัด
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
การบู รณาการยุทธศาสตร แผนงานโครงการ สรรพกําลั ง และทรัพ ยากรในจัง หวั ด โดยการ
ทํางานประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในสังคมอยางมีทิศทางและเปาหมายรวมกัน รวมทั้ง
มีผูรับ ผิด ชอบงานในการบริห ารการพัฒนา การปองกั น และแก ไขปญหาในพื้นที่จัง หวัด อยา ง
ชัดเจน ดังนั้น จึงไดกําหนดใหมีการจัดทํายุทธศาสตรกลุมจังหวั ดขึ้นภายใต Concept “ความ
รวมมือจากทุกภาคสวนในสังคม คือพลังขับเคลื่อนเพื่อประโยชนสุขของประชาชน”
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด คือ การกําหนดกรอบการบริหารงานแบบบูรณาการ
เชิ งยุ ทธศาสตรของกลุ มจั งหวั ด ซึ่งมี ความเชื่อมโยงระหว างพื้ นที่ รวมทั้งความเกี่ ยวของทาง
เศรษฐกิจ การผลิต การคา และการลงทุน เพื่อ สรางมูลคาเพิ่ม และการไดเปรียบในการแขงขัน
รวมกั นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ ซึ่งไดมี การกําหนดกลุมจั งหวัด
จาก 75 จังหวัด จํานวน 19 กลุมจังหวัด ภายใตกรอบแนวคิด ดังนี้
1. ระบบการบริหารราชการในลั ก ษณะกลุ มจัง หวั ด ที่มี ลั ก ษณะหรือ ปญ หา
เฉพาะที่เชื่อมโยงระหว างพื้ นที่ ซึ่ งต องการการบริ หารจัดการแบบพิ เศษ เพื่ อตอบสนองต อการ
พัฒนาประเทศ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา

*

หัวหนาสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
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2. การจัดกลุมยุทธศาสตร เพื่อประสานความรวมมือ สรรพกําลังและใชทรัพยากร
ระหวางจังหวัดรวมกัน
3. การมีเจาภาพที่รับผิดชอบตามยุทธศาสตรการพัฒนา และผูนําบริหารการ
เปลี่ยนแปลงในกลุมจังหวัดที่ชัดเจน
4. การกําหนดยุทธศาสตรแกไขปญหาเรงดวนรวมกัน ซึ่งตองอาศัยความรวมมือ
ระหวางจังหวัด

เทคนิคการจัดทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัดทีม่ ีประสิทธิภาพ
ในการจั ดทํ ายุ ทธศาสตรก ารพัฒ นา ไมว าจะเปน ของจั งหวัด หรือ กลุ มจั งหวัด
ผูรับผิดชอบจะตองมองทิศทางของจุดมุงหมายหรือเปาประสงคของกลุมจังหวัดใหชัดวา มีความ
ตองการอะไร เพื่ออะไร และมีวิธีการไปสูจุดมุงหมายอยางไร ซึ่งจะเปนที่มาของการกําหนดวิสัยทัศน
และยุทธศาสตรกลุมจังหวัดอยางถูกตอง มีประสิทธิ ภาพ โดยผูรับผิดชอบจัดทํ ายุท ธศาสตรตอง
ตอบคําถามใหได 2 ขอ คือ
1. ทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัดเพื่อวัตถุประสงคอะไร
2. มีเปาประสงคหรือเปาหมายอยางไร
ทั้งนี้ ในการทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัดผูรับผิดชอบตองคํานึงถึง หรือทบทวน
ในขณะดําเนินการ คือ
1. ตองการเห็นหรือตองการใหกลุมจังหวัดเปนอยางไร
2. ต อ งเข า ใจศั ก ยภาพของกลุ ม จั ง หวั ด อย า งถ อ งแท ว า มี ศั ก ยภาพ
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. กําหนดตั วชี้ วัด หรือ KPI ในแต ละกลยุทธจ ะต องสนองตอบยุทธศาสตร
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) เปนการกําหนดจุดหมายที่กลุมจังหวัดตองการจะเป น
หรือตองการจะเห็นและไปใหถึง วิสัยทัศนที่ดีตองกระชับ ชัดเจน และมีความเปนไปได มีหลาย
หนวยงานที่กําหนดวิสัยทัศนหลายประเด็นยืดยาวเพียงเพราะตองการทําทุกเรื่อง หรื อทุก เรื่อ ง
สําคัญหมดไมสามารถตัดออกได ซึ่งเปนจุดออนของการทํายุทธศาสตรใหมีประสิทธิภาพไดยาก
หากพบวามีวิสัยทัศนสําคัญหลายประเด็น ควรมีการจัดลําดับกอน – หลัง และเลือกวิสัยทัศนที่
สําคัญที่สุดมาดําเนินการกอนในแตละปได เพราะวิสัยทัศ นนั้นสามารถปรับเปลี่ยน หรือกําหนด
ใหมในแตละปอยูแลว
3. ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) เปนการกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานจากวิสัยทัศน เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ การกําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่ดี
จะทําใหมองเห็นลูทาง หรือ เสนทางของการปฏิบัติอยางชัดเจน รวมทั้งมองเห็นหนวยงานหรือ
เจาภาพ รวมทั้งแหลงงบประมาณ ที่มาสนับสนุน
4. เปาประสงค หรือเปาหมาย (Goals) เปนการกําหนดเปาหมายของผลลัพธ
ที่ตองการในแตละประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งเปนการชี้ใหเห็นวาแตละประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนดไว
นั้น ต องการผลลัพธอะไร เปาหมายจึ งเป นตั วบงบอกผลสัมฤทธิ์หรือ ความต องการของประเด็ น
ยุทธศาสตรที่เปนรูปธรรม และวัดผลได
5. กลยุ ทธ (Strategies) เปนการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน เพื่อ ให
บรรลุตามเปาประสงค (Goals) ซึ่งจะตองสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร ทั้งนี้ในการกําหนด
กลยุทธในแตละประเด็นยุทธศาสตรหรือเปาประสงคนั้นสามารถกําหนดไดหลายกลยุทธ ซึ่งหาก
มองให ลึ กซึ้ งแล ว การกํ าหนดกลยุทธ ก็ คื อการกํ าหนดกระบวนงาน (Process) สู การปฏิ บั ติ
(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) คือ ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมาย
ที่เปนผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณ ซึ่งตองระบุถึงจํานวนของความสําเร็จ อาจจะเปนรอยละ หรือจํานวน
ตัว เลขก็ไ ด ทั้ งนี้ขึ้ นกับ เปา หมายตัว ที่เราตอ งการไปวัด ซึ่ง เปน เครื่อ งมือ สําคั ญที่ใ ชในการวัด
ความสํ าเร็จของการทําแผนยุทธศาสตรก ลุ มจั งหวั ดว าสํ าเร็จแค ไหน เพี ยงใด ซึ่ งจะส งผลถึ ง
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
การประสานความรวมมือระหว างกลุมจังหวัดและทุกภาคส วนในกลุ มจังหวัด ซึ่งไดแก ภาครัฐ
เอกชน ประชาชน ผูนําท องถิ่น เปนสิ่งสําคัญยิ่ง เพราะจะทํ าใหเกิดการมีสวนรวมตั้งแต แนวคิ ด
การกําหนดวิสัยทัศนสูการปฏิบัติและแกไขปญหา สงผลใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันของกลุม
จังหวัด ซึ่งทําใหเ กิด การยอมรับ และผลัก ดันใหยุทธศาสตร กลุ มจังหวัดบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ต าม
เปาหมายที่กําหนดไว

ารมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholders)
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร : ปจจัยสําคัญที่มีผล
ตอความสําเร็จของการปฏิรูประบบราชการไทย
รัชดา ธนาดิเรก
ศิริรัตน ชุณหคลาย
สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ
ภายใตบริ บทของการเปลี่ ยนแปลงทางดา นเศรษฐกิจ สั งคม และการเมือ งทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ทําใหรัฐบาลใหความสําคัญตอการปฏิรูประบบราชการอยางจริงจัง
และตอเนื่อ งเพื่อเปาประสงครวม 4 ประการคือ พัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนที่ดีขึ้น
ปรั บบทบาทภารกิจและขนาดใหมีค วามเหมาะสม ยกระดั บขีด ความสามารถและมาตรฐาน
การทํางานใหอ ยูใ นระดั บสูงและเที ยบเท าเกณฑส ากล และตอบสนองต อการบริ หารปกครอง
ระบอบประชาธิป ไตย ความพยายามปฏิรู ประบบราชการของรั ฐบาลนํา ไปสู การพั ฒนาแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย ที่ประกอบดวย 7 ยุทธศาสตร ไดแก
1) การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน 2) การปรับปรุงโครงสรางการ
บริหารราชการแผ นดิน 3) การรื้อ ปรั บระบบการเงิ นและการงบประมาณ 4) การสรางระบบ
บริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม 5) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม
6) การเสริมสรางระบบราชการให ทันสมัย และ 7) การเปดระบบราชการใหประชาชนเข ามามี
สว นรวม ทั้งนี้ ใหก ารบริหารราชการยึดหลักการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และใหส วนราชการนําระบบการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์มาใช ซึ่ งจะตองมีการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการอยางเปนระบบ สามารถวัดผลไดทุกระดับ


อาจารยประจําหลั กสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ภาควิช าสังคมศาสตร คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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ที่ผานมาความสํ าเร็จของการปฏิรูประบบราชการอาจมองเห็นไดในมิติของการ
สรางการรับรูตอแนวทางการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ โดยเห็นไดจากสวนราชการตางๆ
ได สนั บสนุน ให บุคลากรในหนว ยงานเข าร วมสัมมนาและรั บการอบรมการดําเนินงานตามดาน
ตางๆ เพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาระบบราชการ และเริ่มมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรและ
งบประมาณแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ อยางไรก็ตามความสําเร็จในมิติ ของผลลัพธ และผลสัมฤทธิ์
ของการปฏิรูประบบราชการยังตองใชเวลาเปนเครื่องพิ สูจน เพราะความสํา เร็จในมิติทั้งสองนี้ มี
เงื่อนไขตอความสําเร็จมากกวามิติการสรางการรับรู ทั้งนี้ผลลัพธและผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นตามที่
รัฐบาลประสงคจําเปนตองมาจากความเขาใจ ความตระหนัก และความพรอมของขาราชการและ
ประชาชนทุกฝายในการรวมเปนกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการ
ยุทธศาสตรทั้ง 7 ของการปฏิรูประบบราชการที่กลาวข างตน เปนเพียงกรอบ
แนวทางการดํ าเนิ นงานของหนวยงานภาครัฐอยางกวาง ซึ่งหากจะผลักดันใหเกิดขึ้นอยางเปน
รูป ธรรมจํ าเปน ที่หนว ยงานตองมี การวางแผนนํ าเอายุท ธศาสตรเ หล านั้ นไปประยุก ตใหอ ยูใ น
แผนยุ ทธศาสตรแ ละแปลงเปน แผนปฏิบั ติการ/โครงการที่มีค วามเฉพาะเจาะจงเหมาะสมกั บ
บริบทของหนวยงานตอไป
จากประสบการณของผูเขียนในฐานะที่เปนที่ปรึกษาการจัดทําแผนยุท ธศาสตร
ใหกับ 4 หน วยงานคือ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
คณะพยาบาลศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล และองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี เห็นวา
การแปลงหลักการสูการปฏิบั ตินั้นมิใชเรื่องงาย เพราะการจัดทําแผนยุท ธศาสตรเปนสิ่งที่หลาย
หนวยงานราชการไมคุนเคย ที่ผานมาการจัดทําแผนมักเปนเพียงการระบุสิ่งที่ตองการจะทํา งบประมาณ
และทรัพยากรที่ตองใชในอนาคตระยะยาว โดยมิไดใหความสําคัญตอการวิเคราะหสภาพแวดลอม
(SWOT Analysis) ภายในองค กรที่ เปน จุด แข็ง (Strength) และจุ ดออ น (Weakness) และ
สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)
อีกทั้งแผนนั้นมักจะอิงอยูกับผลงานในอดีตที่เคยทําได แตมิไดเปรียบเทียบกับ
ผลงานของหนว ยงานอื่นที่ มีบ ทบาทหนา ที่คล ายคลึง กัน จึง เปน ไปไดที่แผนอาจขาดตรรกะที่
ชัดเจนในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานในอนาคต
มากไปกว านั้นการจัดทํ าแผนโดยทั่ว ไปมักจะถู กมอบหมายใหคณะทํา งานเปน
หนวยรับผิด ชอบทั้งหมด โดยละเลยการใหค วามสําคั ญกั บการเปดโอกาสใหส มาชิกอื่น ๆ ที่ มี
สวนเกี่ยวของกับหนวยงานเขามามีสวนรว มในการจัดทําแผน แผนที่ไดจึงอาจไมครอบคลุมและ
แคบเกินไป ในขณะที่แผนยุท ธศาสตรใหค วามสํ าคัญกั บการนําเขาขอมูลและความรูตาง ๆ ที่
ไดรับจากการกําหนดทิศ ทางและการวิเคราะหปจจัยภายนอกและภายในองค กรมาจัดทําเปนกล
ยุทธใ นระดับและรูปแบบต าง ๆ รวมทั้งการประเมินและคัดเลือกกลยุทธที่มีความเหมาะสมมาก
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ที่สุ ด แผนยุท ธศาสตรใ หความสํ าคั ญ กั บการมุงไปขางหนาและการสรางสรรค ฐานะสภาพ
องคกรในอนาคตที่ตองการจะใหมีขึ้นหรือเกิดขึ้น
Peter Lorange (1980: 2) ไดเสนอว า แผนยุทธศาสตรจะตองเกี่ยวขอ งกับ
กิจกรรมที่สําคัญ 4 อยางคือ
1. การจั ดสรรทรั พยากร (Resource Allocation) หนวยงานจะต อ งพิ จารณา
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เชน เงินทุน บุคคล หรือเครื่องจักรใหเหมาะสมตามความจําเปน
ตอการเปลี่ยนแปลง
2. การปรับตัวตอสภาพแวดลอม (Environmental Adaptation) หนวยงาน
จะตองพิจารณาขอบเขตที่กวา งและครอบคลุมถึ งกลยุ ทธทุก ดานของหน วยงาน ที่ จะชว ยให
กิจการสามารถปรับตนเองใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น
3. การจัดระบบประสานภายใน (Internal Coordination) หนวยงานจะตอ งมีการ
ประสานกิจกรรมทางกลยุทธตาง ๆ เพื่อที่จะชวยใหเกิดการบูรณาการการปฏิบัติงานภายใน
4. การชวยใหหนวยงานมีการตระหนักถึงกลยุทธตลอดเวลา (Organizational
Strategic Awareness) เพราะหนวยงานจะตองมีการพัฒนาการจัดการที่เปนระบบ ที่จะชวย
สรางสรรคหนวยงานใหสามารถเรียนรูถึงการตัดสินใจในทางกลยุทธตาง ๆ ที่ไดทําไปแลว
จากคุณ สมบัติและลั กษณะของแผนยุทธศาสตรดังกลาว การไดมาซึ่งแผน
ยุทธศาสตรที่แหลมคมและเหมาะสมต องอาศัย กระบวนการการมีสวนรว มอยางมีคุณ ภาพของ
ผูมีสว นเกี่ยวขอ งกั บองค กร (Stakeholders) ทั้งที่อ ยูภายใน เช น ผูบ ริหารระดับ สูง ผู บริหาร
ระดับกลาง และเจาหนาที่ทั่วไป อีกทั้งผูเกี่ ยวของที่อยูภายนอก เชน ประชาชน หรือผูทรงคุณวุฒิ/
ตัวแทนหนวยงานที่มีการทํางานรวมกัน หรือเพื่อวัตถุประสงคเดียวกัน
กระบวนการมีส วนรวมอย างมี คุณภาพมิได หมายถึ งจํ านวนครั้ งของการประชุม
รวมกัน หรือจํ านวนของผูเข ารวมประชุ ม แต หากหมายถึง การระดมสมอง การร วมกั นแสดง
ความคิดเห็นทั้งที่สอดคล องและแตกตางเพื่อใหไดขอสรุปที่เปนที่ยอมรั บอยางเอกฉันท ดังนั้น
คุณ ภาพของการมี สว นรว มจึง ตอ งมาควบคูกั บความสามารถ และความพรอ มของผู ที่เขามี
สวนรวมในกระบวนการจัดทํ าแผนยุทธศาสตรดว ย เชน ผูจัด ทําแผนตองมีความสามารถในการ
วิเ คราะหส ภาพแวดลอมและทิศทางการเปลี่ย นแปลงของปจ จัย ตา ง ๆ ที่มีบริบทเกี่ ยวขอ งกั บ
หนวยงาน ผูนําหรือผูบริหารตองเปนผูมีวิสัยทัศนในการกําหนดทิศทางหนวยงานใหสอดคลองกับ
บทบาทของหนวยงาน และสภาพแวดลอม บุ คลากรต องใหความรวมมื อต อการให และรวบรวม
ขอมูลจากแหลงตาง ๆ และมีความกระตือรือรนที่จะเสนอแนวทางการดําเนินงานเชิงสรางสรรค อีก
ทั้งบุ คคลภายนอกที่ เขามี ส วนในกระบวนการต องเป นผู ที่ มีความเข าใจและประสบการณ มาก
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พอที่จะผสมผสานหลักการปฏิรูประบบราชการเขากับบทบาทหนาที่ของหนวยงานและเสนอใหเปน
แนวทางการดําเนินงานตอไป
กรณีการจางผูเชี่ยวชาญดานการจัดทําแผนยุทธศาสตรมาเปนที่ปรึกษาสามารถ
ชวยใหการจัดทําแผนเกิดขึ้นอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และโดยภาพกวางอาจเปนทางเลือก
ที่เ หมาะสมสํ าหรับ หนว ยงานที่ตองการจัด ทําแผน แตยั งขาดความพร อมเพราะผูเ ชี่ยวชาญ
ภายนอกเป นผูที่มีประสบการณ ยอมรั บจุดออ น จุดแข็ ง โอกาส และอุ ปสรรคโดยใจเปน ธรรม
แตอยางไรก็ตาม หนวยงานตองตระหนักอยูเสมอวา ที่ปรึกษานั้นคือบุคคลภายนอกจึงยากที่จะ
เขาใจและมองเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของหนวยงานอยางถองแทเทากับบุคคล
ภายใน และผู มีส ว นเกี่ ย วข อ งภายนอกในบางกรณี ดั ง นั้น บทบาทของที่ป รึก ษาจึง ควรเป น
ผูอํ านวยความสะดวก (Facilitator) และผูสนับ สนุน (Supporter) ตอการมี สวนร วมและดู แล
กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ใหผูมีสวนเกี่ยวของตาง ๆ เขารวมและมีสวนรวมรับผิดชอบ
ในการจัดทําแผน ที่ปรึกษาควรทําความเขาใจกับหนวยงานวาแผนเปนของหนวยงานมิใชแผน
ของที่ปรึก ษา บุค ลากรจากทุกฝ ายและทุก ระดั บจึง ตอ งให ความสํ าคั ญ และมี ส ว นรับ ผิ ด ชอบ
ในการจัดทํามิใชปลอยใหเปนหนาที่ของที่ปรึกษาดําเนินการฝายเดียว
อยางไรก็ตาม กระบวนการมีสวนรวมอาจสามารถสรางขึ้นโดยวิธีการตางๆ เชน
การสัมภาษณหรือการประชุมเชิงปฏิ บัติการโดยการทําใหเกิดการมีสว นรวมอยางนอยสองสว น
คือ การมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของภายในหนวยงาน (บุคลากรภายใน) และการมีสวนรวม
ของผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งทั้ ง ภายในและภายนอกหน ว ยงาน เมื่ อ พิ จ ารณาการมี ส ว นร ว มของ
ผูมีสวนเกี่ยวของภายในหนวยงาน การมีสวนรวมตองเกิดขึ้นอยางจริงจัง เริ่มตนจากผูบริหารสูงสุด
กําหนดใหการจัดทําแผนยุทธศาสตรเปนนโยบายของหนวยงาน และทําความเขาใจกับบุคลากร
ทุกคนถึง เหตุผ ลและความจําเปนในการจัดทําแผน ผูบ ริหารทุกระดับตอ งแสดงถึ งความมุงมั่น
ตั้ง ใจให แผนยุทธศาสตรเปนเข็มทิศในการพัฒนาองคก รตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการ
เพื่อสรางใหเกิดแรงกระตุนและความทุมเทในกลุมผูใตบังคับบัญชา
หลังจากทุกฝายรับทราบหลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนแลว กระบวนการ
มีส ว นร ว มลํ าดั บต อ ไปคื อ คณะทํางานจัด ทํ าแผนยุ ทธศาสตร (อาจเป นฝ ายเลขานุก ารหรื อ
ที่ปรึกษา) สัมภาษณผูมีสว นเกี่ยวของภายใน ไดแก ผูบริหารทุกระดับและผูแทนของแตละฝาย
เพื่อการประเมิน สถานะของหนวยงาน จากการวิเคราะห สภาพแวดลอม ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอน
การระดมสมองเพื่อ เอกซเรยหาฉันทามติ และจัดลําดับความสําคัญตอ ประเด็ นจุด แข็ ง จุดออ น
โอกาส และอุปสรรคของหนวยงาน เมื่อทําการวิเ คราะหส ภาพแวดลอ มแลว คณะทํางานจะ
ทําการยกรางวิสั ยทัศน พั นธกิจ สมมุติ และวั ตถุประสงคห ลัก เพื่ อเปนรางหรือ แนวทางกํากับ
เบื้องต นของแผนยุ ทธศาสตร และจะเปน จุด เริ่ มต นของการมีส วนรว มของผู มีส วนเกี่ ยวขอ งทั้ ง
ภายในและภายนอก นอกจากบุคลากรตองระดมสมองรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของภายนอกที่อาจเปน
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ผูทรงคุณวุ ฒิด านการบริหาร หรื อเปน ผูที่ มีความเกี่ ยวขอ งกับ บทบาทของหนว ยงาน ทุกฝา ย
ตอ งมาชวยกันเสริมสรางและคัดเลือ กประเด็น ยุทธศาสตร ซึ่ง เป นขอกําหนดการดําเนิน งานใน
อนาคตเพื่อการบรรลุวิสัยทัศนใหมีสาระที่ชัดเจนและแหลมคม โดยอาศัยประสบการณ หลักวิชาการ
และพิจารณาถึงความเหมาะสมกับบริบทและบทบาทของหนวยงานเพื่อใหเปนยุทธศาสตรเชิงรุ ก
เปนนวัตกรรมทางเลือกที่เสริมยุทธศาสตรทั้ง 7 ของการปฏิรูประบบราชการ จากยุทธศาสตรที่ได
ทุกฝายต องรวมกันกําหนดแผนงานรองรับ และประกอบยุทธศาสตรอันจะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคหลัก 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 แผนงานประชาสัมพั นธเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ งาน
ของสํา นัก งานปลัด สํา นัก นายกรัฐ มนตรี แผนพั ฒนาระบบงานคุม ครองสิท ธิก ารรับ รูข อมู ล
ขาวสารของประชาชน แผนงานพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและเสริมสรางศั กยภาพของ
ผูตรวจสอบภายใน
กรณี ตั ว อย า งที่ 2 แผนกลยุ ท ธ ค ณะสั ง คมศาสตร แ ละมนุ ษ ยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบดวย 8 ยุทธศาสตร 22 แผนงาน เชน ยุทธศาสตร การพัฒนา
วั
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องคการและจิตสํ านึกตอสังคม มี 2 แผนงานรองรับคือ แผนงานเสริมสรางวั ฒนธรรมองคการ
แผนงานเสริมสรางจิตสํานึกตอสังคม
เมื่อหนวยงานมียุทธศาสตรและแผนงานแลว หนวยงานลําดับยอยลงมาตอ งไป
ดํา เนิ น การระดมสมองภายในหน ว ยงานของตนเพื่ อ จั ด ทํ า โครงการ (กลุ ม ของกิ จ กรรมที่ มี
ความสัม พัน ธเ กี่ย วข องกัน และแตละกิจ กรรมมีเ ปา หมายภายใตแผนงานเดี ยวกัน ) ที่ร องรับ
แผนงานและเพื่อที่จะแปลงเปนแผนปฏิบัติการ เชน แผนงานพัฒนาระบบการวางแผนและการ
ติดตามประเมินผลของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมี 4 โครงการรองรับ ไดแก โครงการ
ปรับปรุงการวางแผนและการประเมินผล โครงการพัฒนาระบบการติดตามและตรวจสอบภายใน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะในการจัดทํายุทธศาสตร แผนงาน/
โครงการ โครงการสัมมนาเชิง ปฏิ บัติ การเพื่ อเพิ่ มประสิทธิ ภาพทักษะในการจัด ทํา ตัว ชี้วั ดและ
การติดตามประเมิ นผล ในการกํ าหนดโครงการ บุ คลากรในหนวยงานยอยจะเปนผูที่มี บทบาท
มากเพราะเป น ผู อ ยู ใ กล ชิ ด กั บ ข อ มู ล และการแปลงแผนสู ก ารปฏิ บั ติ ม ากที่ สุ ด การปรึ ก ษา
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ผูมีสวนเกี่ยวของภายนอกยังคงเปนสิ่ งจําเปนโดยเฉพาะการกํ าหนดโครงการที่มีความซับ ซอน
เปนเชิงเทคนิค หรือ บุค ลากรขาดประสบการณ ไ มส ามารถดํ าเนินการเองได เชน โครงการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีตามแผนแมบท ICT ของสํานัก งานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 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
บุคลากรทุ กระดับจะชวยใหเกิ ดการทํางานอยางบูรณาการภายในหนวยงานมากขึ้ น เพราะจะ
ทํา ใหทุ กคนเขาใจถึงหนา ที่ของหนว ยงานยอ ยอื่น ๆ เพื่อหาแนวทางการประสานงาน ลดการ
ทํ า งานซ้ํ า ซ อ น เพื่ อ ให เ กิ ด การใช ท รั พ ยากรอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น อี ก ทั้ ง เป น การ
ปรั บเปลี่ย นทั ศนคติการทํา งานจากเดิมที่ ตางคนต างทําเปน รว มกั นทํ า จึง เปน การสรา งความ
สามัคคีและการแลกเปลี่ยนขอมูล นําไปสูการเริ่มตนสรางบรรยากาศที่ดีของหนวยงาน ดังกรณี
คณะสั ง คมศาสตร แ ละมนุ ษ ยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ที่ ค ณะฯ มี โ ครงสร า งองค ก รที่
ประกอบดวย 3 ภาควิชา คือ สังคมศาสตร ศึกษาศาสตร และมนุษยศาสตร ถึงแมแตละภาคจะมี
ความเปนอิสระในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การบริหารงบประมาณและบุคลากร แตการระดม
สมองร ว มกั น ก็ ยั ง เป น สิ่ ง สํ า คั ญ เพราะจะส ง เสริ ม ให มี ก ารสร า งหลั ก สู ต รที่ มี ค วามเป น สห
วิท ยาการ หรือสรา ง/สานต อเครือข ายวิช าการจากฐานของภาควิช าใดภาควิชาหนึ่ง เพื่อ ให
บ
ร
ร
ลุ
ยุทธศาสตรก ารสรางเครือขายความรว มมือทางวิชาการที่มีเปาหมายคือ การพัฒนาองคค วามรู
และใหบริการวิชาการแกสังคม และกรณี สํานั ก งานปลัด สํานั กนายกรัฐ มนตรี หนว ยงานมี
แผนงานสรางเครือขายองคก รภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อสงเสริมการใชสิทธิในการรับรู
ขา วสารที่มีวัต ถุประสงคเ พื่อสร างเครือ ขา ยภาคเอกชนและภาคประชาชนในการสรา งความรู
ความเขาใจกฎหมายของทางราชการ และเพื่อสงเสริมการใชสิทธิของประชาชนในการรับรูขอมูล
ขาวสารเกี่ ยวกับการดําเนินงานของหนว ยงานของรัฐเพื่อ การมี สว นรวมในการบริหารและการ
ตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ แผนงานนี้ป ระกอบดว ย 2 โครงการ คือ โครงการสัมมนาเพื่อ
สร างความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญ ญัติขอ มูล ขา วสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก
ภาคเอกชนและประชาชน โครงการสรางเครือขายองค กรภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อ
ส งเสริมการรับรูขอ มูล ข าวสาร โครงการทั้ง 2 อยูภ ายใต ค วามรับผิ ด ชอบของสํ านัก งาน
ค
ณ
ะ
ก
ร
ร
ม
ก
า
ร
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ขอมูลขาวสารของราชการ แตก็ยังมี ความจําเปนที่สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํ านาจ
ใหแ ก อ งค ก รปกครองส ว นทอ งถิ่ นซึ่ง เปนหนวยงานยอ ยอี ก หนว ยหนึ่ง ต อ งเขามามีส ว นรว ม
ในการประชาพิจารณโครงการ เพราะเปนหนวยงานที่ดูแลเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั่วประเทศจึงสามารถเปนกลไกที่เอื้อตอการทํางานของสํ านักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ราชการในการเขาถึงทองถิ่น ภาครัฐและประชาชน
นอกจากการกําหนดโครงการจะตอ งผา นการประชาพิ จารณ จากบุ คลากรแลว
หนวยงานควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขารวมรับฟงและแสดงความคิดเห็นดวย เพราะการ
ทํางานของหนวยงานราชการหนึ่ง ๆ ไมสามารถดําเนิน ไดอยางเปนเอกเทศ ในทางตรงกันขาม
ตองอาศัยการประสานงานกับหนวยงานขางเคี ยงที่ มีบทบาทเพื่อ การบรรลุวัตถุป ระสงค เดียวกัน
การรวมคิดกับบุคคลภายนอกในการกําหนดและเลือกโครงการเปนการสงเสริมการทํางานอยาง
บูรณาการขามหนวยงาน ลดการทํางานซ้ําซอน เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของหนว ยงาน
ราชการโดยรวม ตัวอยางเชน ในการวางแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสว น
จังหวัดอุบลราชธานี องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีควรจัดใหมีการแสดงความคิดเห็น
ของสมาชิกสภาฯ ตอความตองการของประชาชนในแตละพื้นที่ อีกทั้งตองใหผูแทนจากเทศบาล
และองค ก ารบริหารส ว นตํ าบลรว มประชาพิ จารณ ด ว ยเพื่ อ ลดการทํางานแบบแยกส ว นหรื อ
ทับซอนกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือในการกําหนดโครงการอาสาสมัครรวมสราง
ธรรมาภิบ าลทองถิ่น ที่มีวัตถุประสงคเ พื่อใหการดําเนิน งานขององคการบริห ารสวนจั งหวั ด
อุบลราชธานีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนธรรม โปรงใส จําเปนตองใหภาคประชาชนเขามามี
บทบาทสํ าคัญในการรวมกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการ เชน การกําหนดบทบาทและการ
คัดเลือกอาสาสมัคร เปนตน
บทสรุป การผลักดันใหการปฏิรูประบบราชการไทยบรรลุต ามเปาประสงค ตอง
เริ่มตนจากการวางแผนยุทธศาสตรที่สามารถสอดแทรกสาระขององคประกอบการปฏิรูป ระบบ
ราชการ ที่ประกอบดวย การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน การปรับปรุงโครงสราง
การบริหารราชการแผนดิน การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ การสรางระบบบริหารงาน
บุคคลและคาตอบแทนใหม การปรั บเปลี่ยนกระบวนทั ศน วัฒนธรรม และคานิ ยม การ
เสริมสรางระบบราชการใหทันสมัย และการเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรว ม
เขาใจนโยบายการทํางานของหนวยงาน มากไปกวานั้นแผนยุทธศาสตรที่จะนําไปสูเปาหมาย
การทํางานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผ ลของหนวยงานตองมีความเหมาะสมตอสภาพแวดลอม
ของหนว ยงานและมุงเนนการทํางานเชิงรุก และสรางสรรค แผนยุทธศาสตรจะมีความเหมาะสม
ตองมาจากการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกหนวยงานที่มีความเขาใจ
ในกระบวนการการจัดทําแผนยุทธศาสตร บทบาทและสภาพแวดลอ มหน วยงาน และที่สําคัญ
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การมีสว นรวมนั้นตองเปนการระดมสมองของทุกฝา ยเพื่ อสรางนวัตกรรมการดําเนินงานให เกิด
การใชงบประมาณแผนดินอยางคุมคาและประโยชนสุขของประชาชน

รายการอางอิง
แผนกลยุทธสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2546 - 2550)
แผนกลยุทธคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2548 - 2552)
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2548 - 2552)
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ารพัฒนากลุมเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแขงขัน (Cluster Competitiveness)
สถาบันคีนันแหงเอเชีย

1. บทนํา
สภาวการณการแขงขั นและการกีด กันทางการคาอยา งรุน แรงในตลาดการคา
โลก ทําใหประเทศไทยที่พึ่งรายไดจากการสงออกสินคาและบริการตองปรับตัวอยางรวดเร็วทั้งนี้
เพื่อรักษาตลาดการคาเดิมจากประเทศคูแขงที่มีตนทุนสินคาที่ต่ํากวา และมีประสิทธิภาพในการ
ผลิตที่เหนือกวา การเจรจาตกลงทางการคาและการสรางภาคีเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยกอใหเกิด
การรวมมือและประสานประโยชนระหวางประเทศ แตความเข็มแข็งและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคมนั้ น จะตองอาศั ยการพัฒ นาภายในประเทศเปน สําคัญ ซึ่ งจะทําใหมี ความยั่ง ยืน และ
พึ่งพาตนเองได
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในอดีตที่ผานมา จะเปน
ลักษณะของการวางรากฐานและโครงสรางดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตอเนื่องมาถึง
การสงเสริมอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกเพื่อนํารายไดเขาประเทศ มีการเปดเสรีทางการเงินเพื่อ
อํานวยความสะดวกตอการลงทุนและการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ ซึ่งก็นับไดวาสงผล
ใหประเทศไทยพัฒนากาวหนา อยา งรวดเร็ว เปน อันดั บต น ๆ ของโลก รองจากญี่ปุน ฮองกง
ไตหวัน และใกลเคียงกับเกาหลี
อยางไรก็ตาม นับตั้งแต ประเทศไทยเริ่มตนนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
มาใชตั้งแต ป พ.ศ. 2504 เปนตนมา อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยก็มีเปลี่ยนแปลงขึ้นลง
ตลอดเวลา การขยายตัวและหดตัวของเศรษฐกิจเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกสวนหนึ่งและ
ปจจัยภายในประเทศสวนหนึ่ง และเปนที่ทราบและตระหนักกันดีวา การพัฒนาที่ผานมาสงผล
ทําใหเ กิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล อมอย างมหาศาล ทําใหนักวิ ชาการและ
นั ก พั ฒ นาทั้ ง หลายพยายามเสนอแนวความคิ ด ของการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น (Sustainable
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Development/sustainable enterprises) โดยเนนการสรางความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ทรัพยากรมนุษย และสิ่งแวดลอม เปนแนวทางการบริหารจัดการทั้งในระดับรัฐและเอกชน

2. การสรางความสามารถในการแขงขัน
แนวคิดของการพัฒนาอยางยั่นยืนจะสามารถนํามาปฏิบัติไดจริงหรือไม มีวิธีการ
อยางไร อะไรคือปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เราจะพัฒนาประเทศไทยใหสามารถแขงขัน
ในตลาดโลกไดอยางไร และเราจะยกระดั บการครองชีพและคุณ ภาพชีวิ ตคนไทยให ดีก ว าที่
เปนอยูนี้ได อย างไร สิ่ งต าง ๆ เหลานี้มีนักคิด และนักการศึก ษาได ทําการศึ กษาและเขี ยนเป น
หนั ง สื อ เอาไว ม ากมาย และที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ และกล า วถึ ง กั น มากคงจะได แ ก หนั ง สื อ เรื่ อ ง
“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
เกิดขึ้นไดจากการเพิ่มผลิตภาพไมใชอ าศัยทรัพยากรธรรมชาติและแรงงาน การสรางผลิตภาพ
เกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัยที่นําไปสูนวัตกรรม และการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ เอกชนและ
ภาคการศึกษาในลักษณะที่เปนกลุมหรือเครือขาย (Cluster and network) จะสรางความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมใหกับประเทศ
ดังนั้น การสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ จึงหมายถึง การเพิ่ม
ผลิตภาพของผลผลิต เพื่อเปนการยกระดับรายไดและความเปนอยูของประชาชนโดยรวม การ
พัฒ นาผลิตภาพหรือ อีกนัย หนึ่ง คือ คุณภาพและมู ลคาเพิ่มจะเกิด ขึ้นไดก็โดยอาศัยการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สรางองคค วามรู การวิจัยที่นําไปสูการสรางนวัต กรรม การทํางานรว มกั น
เพื่อกําหนดทางเลือกที่เ หมาะสม การกระจายอํานาจและการพั ฒนาทองถิ่นนําโดยภาคเอกชน
รัฐเปนผูสนับสนุน และมีสถาบันการศึกษารวมคนควาวิจัย

3. การพัฒนากลุม/เครือขายวิสาหกิจ
สถาบันคีนันแหงเอเชีย มูลนิธิไทยเพื่อการพัฒนา ซึ่งเนนการพัฒนาอยางยั่งยืน
และความสมดุ ล ระหว า งเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล อ ม ได ทํ า การศึ ก ษาแนวคิ ด ของ
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 ดําเนิน โครงการยกระดั บความสามารถในการแข งขันสํ าหรับ
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจและอุตสาหกรรม
ใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก ตั้งแตป พ.ศ. 2545 เปนตนมา
สถาบันคีนันฯ มีสวนรวมในการพัฒนากลุมในหลายลักษณะ คือ การเผยแพร
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ Cluster Competitiveness การทําหนาที่ประสานงานเพื่อพัฒนากลุม
การวิเคราะหและกําหนดยุทธศาสตร การจัดหาผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานใหกับ กลุม 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 กํ าหนดแนวทางเพื่ อใหส ามารถติดตามประเมินผล โดยมี ลําดับขั้นตอนที่สํ าคัญ
ดังนี้
1) กระบวนการสร างความเข าใจและปรั บเปลี่ ยนกระบวนทั ศน (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
โดยพื้นฐานของวั ฒนธรรมไทยแลว คนไทยสวนใหญจะมีลักษณะที่อ อนนอ ม
ถอมตน มีความเกรงอกเกรงใจผูอื่น เมื่อมีปญหาก็มักจะเก็บไวไมคอยปรึกษาใครและขี้อาย แต
คนไทยก็เปนผูที่มีความสามารถในการปรับตัวไดดี และพรอมยอมรับในวัฒนธรรมใหม ๆ ลักษณะ
ดังกล าวถือ เปนทั้ งขอเดนและขอด อยสําหรั บการพัฒนากลุม ซึ่ง ผูที่ ทําหน าที่ประสานงานกลุม
จําเปนตอ งมีค วามเขาใจ เพื่อ จะไดหาทางแกไ ขและปรับ วิธีการใหเหมาะสมและสอดคลองกั บ
ลักษณะของแตละกลุม ดังที่จะไดขยายความดังตอไปนี้
ปรับกระบวนทัศน
จํา เปน อยา งยิ่ง ที่จะตองมีก ารสรา งความรูค วามเขาใจในกลุมอยา งชัดเจนถึ ง
วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีดําเนินการ บทบาทของแตละฝาย และผลประโยชนที่กลุมและสมาชิก
กลุมจะไดรับ ทั้งนี้ เนื่องจากผูประกอบธุรกิจสวนใหญมักจะไมยอมแลกเปลี่ยนความคิดและกลา
ที่จะพู ดถึ งป ญ หาของตน เพราะเกรงว าจะเป นการเปด เผยความลั บให กั บ คู แ ข ง และทํ าให
เสียเปรียบในการคา
ฝายเจาหนาที่หรือองคกรของรัฐซึ่งมีความคุนเคยกับการออกกฎ ระเบียบ การ
ควบคุม และการกําหนดนโยบายและสั่งการ ก็อาจจะลําบากในการปรับตัวมาเปนผูใหบริการและ
รวมแกปญหา รวมถึงสถาบันการศึกษาสวนใหญที่มีบทบาทหนาที่ในการสอนและการวิจัยที่เปน
ทฤษฎี อีกทั้งมีภารกิจมากจึงมักไมคอยไดมีการทํางานรวมกับภาคเอกชนบอยนัก
นอกจากนี้วิธีการทํางานแบบเดิม ไม วาในภาครัฐหรือเอกชนที่ทํ างานแบงแยก
กันตามลั กษณะหน าที่ งาน (Functional) เช น ฝ ายบัญชี ฝ ายปฏิ บัติ การ ฝ ายบุคลากร หรื อ
แม กระทั่ งในสถาบั น การศึ ก ษา มั ก จะเน น ไปที่ ลั ก ษณะวิ ช า เช น คณะวิ ท ยาการจั ด การ
การตลาด คณะคอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งทําใหแตละฝายมุงผลสําเร็จของฝายตนเองมากกวาจะมุง
ที่ผลสัมฤทธิ์หรือเปาหมายขององคกร ทําใหเกิดภาวะตางคนตางทํา ทํางานซ้ําซอน ไมรวมมือกัน
ไมแลกเปลี่ยนความคิด ชิงดีชิงเดน
สิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนกระบวนความคิดและความเคยชินที่ปฏิบัติกันมานาน ดังนั้น
จําเป นที่จะตอ งมีการสรางความเขาใจที่ ถูก ตอง ตอ งพยายามให ทุก ฝายมี ความเขาใจและเกิด
ความเชื่อมั่น ในการปรั บเปลี่ยนแนวคิด และท าที ใหหันมากํ าหนดเปา หมายร วมกั น กลาที่ จะ
แสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนต อสว นรวม และมีความมุ งมั่นจะพัฒ นาตนเองรวมกับกลุ ม
โดยอาศัยผูนําหรือผูประสานงานที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีประสบการณในการบริหารจัดการ
คัดเลือกกลุม สรรหาผูนํา
ในความหมายทั่วไปกลุม ธุรกิจมักจะมีอยูตามธรรมชาติอยูแ ลว เปนวิวัฒนาการ
ทางสังคมที่มักมีความหนาแนนของกิจกรรมในแตละพื้นที่ ทั้งนี้ อาจเกิดจากสภาพทางธรรมชาติ
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(ตลาดน้ํา หรือทาเรือ) ตามความเปนมาทางประวัติศาสตร (ชุมชนปนหมอเกาะเกร็ด) หรือจาก
การสงเสริมของรัฐ (นิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ ) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกกลุมจึงควรเปนกลุม
กิจกรรมที่มีความหนาแนน หรือกระจุกตัว อยูในระดับหนึ่งอยูแลว มีความพรอมและศักยภาพที่
ยกระดับความสามารถในการแขงขัน และมีผูนําที่มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเอง
ผูนํ ากลุมหรือ ผูทํา หนา ที่ประสานงานกลุมถือเป นองคประกอบที่สําคัญมากใน
การริเริ่มการรวมกลุมและดําเนินกิจกรรมกลุมใหมีความตอเนื่อง และเปนที่ยอมรับของทุกฝาย
ในขั้นตอนนี้จะมีการจัดทําแผนภูมิกลุมหรือเครือขาย (Cluster Map) เพื่อกําหนดขอบขายใหเกิด
ความชัดเจนวาใครมีบทบาทในฐานะอะไร ใครทําหนาที่เปนแกนหลักหรือกลุมสนับสนุน ดังตัวอยาง
แผนภูมิของเครือขายธุรกิจอัญมณีจังหวัดจันทบุรีในแผนภูมิที่ 1
แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิเครือขายธุรกิจอัญมณีจังหวัดจันทบุรี
Related and supporting
Industries

Business Line : Ruby
Gem Processing /
Loose gemstone

Financial Service
 Local Commercial Bank
 IFCT

Business Line
Precious and Semi
Precious

Gem Stone Dealer :
Africa, Sri Lanka,

Business Line : Sapphire
Gem Processing / loose
gemstone

Packing
Equipment Manufacture
& Service

Core of Cluster
Area : Chantaburi Province
Among National
Less
271 entrepreneurs / 300,000

Chantaburi Gems & Jewelry
Cluster Map
Linkage Established

Transportation and Logistic
Economic
Foundation

Business Line: Gold &
Jewelry Setting

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

Police & Security

University
 Silapakorn U
 Burapha
U

Hard Infrastructure

Training Institute
 Chantaburi Polytechnic
 Non-formal Education

Industry Association
 Thai Gem & Jewelry Traders
Association
 Chantaburi Gem & Jewelry
Traders Association
 Chantaburi Thai Chamber of
commerce
Upgrading & Innovative Institutions
 Gem & Jewelry Institute of Thailand
 Gem College – Burapha University

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

center

Road

Telecommunications

Utilities

ผูนําควรจะเปนผูที่ประกอบการในพื้นที่
เพื่อจะไดมีความผูกพันและเปน
ผูสามารถประสานความรวมมือกับทุกฝายในอนาคต แตในบางกรณีอาจตองอาศัยผูนําภาครัฐใน
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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
การพัฒนากลุมธุรกิจเปนเรื่องของการบริหารจัดการที่จําเปนตอ งอาศัยทั้งศาสตร
และศิลป และเปนเรื่องของการบริหารขอมูล ดังนั้น การประชุมหารือและการตัดสินใจในเรื่องใดๆ
จําเปนตองอาศัยขอ มูลและการวิเคราะหต ามหลัก ธุรกิจและวิชาการ เชน การวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออ น ข อจํากัด และโอกาส (SWOT) เพื่อ หาความได เปรียบ รวมถึงการวิเ คราะหปจจัย 4
ดานที่มีผ ลกระทบตอกลุม ไดแก โครงสรางและสภาวะของธุรกิจ ปจจัยด านอุปสงค 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)
- Pressure from lower cost competitors
- Price volatility of commodity-type product

Strategy, Structure
And Rivalry

Factor
Conditions
Realted and
+ Suitable climate and good
Supporting
Industries
workforce skills
+ High productivity due to intensive
+ Strong supporting industries and
farming method
good infrastructure i.e. cold storage,
- Availability and quality of Broodstock
are uncertain
animal feed, port transportation. etc.
- Limited cultivable area
- Weak in R&D and support
- Insufficient supplies of local raw
from financial institutions
material for feed
- Degraded environment from
improper – managed farms
Source : Institute for Management Education for Thailand Foundation

- Non proactive policy
- Trade disadvantage
Economic Policy
Demand
Conditions
+ 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
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ตอจากนั้นจะเปนการวิเคราะหตลาด (Market Assessment) เพื่อศึกษาถึงอุปสงค
และความตองการของลูกค า ตามดวยการวิเคราะห คูแข ง (Benchmarking Study) เพื่อใหทราบ
ชัดเจนว า ใครเปนคู แ ขง ที่สํ าคั ญ และฐานะของกลุ มอยูใ นลํ าดั บใด ดั ง ตั ว อย างการวิ เ คราะห
สําหรับกลุ มอุตสาหกรรมสาระดิจิตอล (Digital Content Industry) หรือมั ลติมีเดีย (Multimedia)
ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การศึกษาภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมสาระดิจิตอล

Country

Innovation
Quality of
Animation
And
Workforce
Creativity in Game/Effects
Attitudes
Digital
Workforce
and Labor
Skill*
Content
Relations*
Products*

Technical
And
Process
Quality *

Global
Intellectual
Subjective
Marketing
Affordable
Property
Rating
&
Bandwidth*
Rights*
(10 is high)
Promotion*

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

LowMedium

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

Medium

Medium

Low Medium

Medium

Medium Good

3.0

PHILIPPINES Low Medium

Medium high
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เทาใด

กลุมจะตองจัดทําแผนปฏิบัติใหชัดเจนวา ใครจะทําอะไร เมื่อใด งบประมาณ
มาจากไหน ผลที่คาดหวังคืออะไร ทั้งนี้ เพื่อจะสามารถติดตามประเมินผลได

การพัฒนาในลักษณะกลุมจะชวยใหผูประกอบการแตละรายในกลุมมีขอมูลที่
ถูกตองชัดเจน สามารถกําหนดทิศทางการผลิตและการคาใหเหมาะสมกับธุรกิจและความพรอม
ของตนได และสามารถดําเนินการตาง ๆ เพื่อประโยชนรวมกันได เชน การรวมกันจัดซื้อ จัดหา
วัตถุดิบ การวิเคราะหตลาด การฝกอบรมทรัพยากรบุคคล หรือแรงงานฝมือ การศึกษาวิจัย
การลงทุน
ฯลฯ
ติดตามและประเมินผล
การพัฒนากลุมจําเปนจะตองกําหนดเปาหมายและแผนปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถ
วั ด ผลได เ พื่ อ แสดงให ส มาชิ ก กลุ ม ตระหนั ก ถึ ง ประโยชน ข องการเข า ร ว ม และยิ น ดี เ ข า ร ว ม
กิจกรรมโดยสมัครใจ
ตัวอยางของสิ่งที่ใชเปนเครื่องชี้วัด ไดแก ปริมาณผลผลิตตอคน มูล คาเพิ่ม การ
จางงาน การวิจัยพัฒนา การผลิตสินคาใหม การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ
การวั ดผลในภาพรวมของกลุม ให ได อยา งสมบู รณ และถู กตอ งยั งคงเปน ปญ หา
ใหญสําหรั บประเทศไทย เนื่องจากระบบฐานขอมูลของเรายังไมมีหรือมีแต ไมทันตอเหตุการณ
ดังนั้น ในทางปฏิบัติอาจจะใชวิธีสุมตั วอยางจากสมาชิกกลุ ม หรือ สัง เกตจากการเปลี่ยนแปลงที่
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 จากประสบการณในการพัฒนากลุ มธุรกิจดวย
ตนเอง รวมถึงศึกษาและประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูเชี่ยวชาญ และหนวยงาน
ทั้งในประเทศ และตางประเทศ พอจะสรุปเปนขอสังเกตได ดังนี้
1) ยัง มีค วามเขา ใจที่ แตกต างกันเกี่ย วกั บแนวความคิ ดและความหมายของ
คําวา “Cluster” แตที่สําคัญมีไมนอยที่มอง “Cluster” เปนเปาประสงคมากกวาจะใชเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
2) การพัฒ นาขีดความสามารถในการแข งขัน เปน กระบวนการพัฒนาที่ ตอง
อาศั ยเวลา นอกจากนี้ บอยครั้ง ที่ภาครัฐยังใชวิ ธี กํ าหนดมาตรการโดยไมมีการปรึ กษาหารื อ
รับฟงขอคิดเห็นจากภาคเอกชน ทําใหผูประกอบการเอกชนขาดแรงจูงใจและกําลังใจที่จะวางแผน
และพัฒนาในระยะยาว เพราะมองไมเห็นประโยชน
3) เจาหนาที่ของรัฐขาดแรงจูงใจและกําลังใจที่จะพัฒนาตามแนวคิดสมัยใหม
เนื่องจากยังมีความไมชัดเจนในเปาหมาย
และวิธีการวัดผลงาน
4) หนว ยงานภาครัฐให ความสํ าคัญในนโยบายและสงเสริมกิจกรรมทางด าน
การตลาดมากกวาการพัฒนากลไกสงเสริมองคความรู และการพั ฒนาทักษะฝมือแรงงานที่ จะ
นําไปสูการคิดคนนวัตกรรมและการเพิ่มผลิตภาพอยางแทจริง
5) หนว ยงานรัฐ ขาดเอกภาพในการดํ าเนิ นงาน ทําใหเกิด การทํางานซ้ําซอน
บางครั้งมีการแกงแยงงาน เชน โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
6) องคกรธุรกิจและสมาคมการคาสวนใหญ ซึ่งนาจะมีบทบาทเป นแกนนําใน
การพัฒนากลุมยังยึดติ ดอยูกับอํานาจการตอรอง ไมพรอมที่จะปรับเปลี่ ยนบทบาทตนเองเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาความสามารถในการแขงขันในระบบใหม
7) ผูประกอบการบางรายเขามารวมกลุ มเพื่อผลประโยชนระยะสั้นมากกวา ที่
จะชวยพัฒนากลุมในระยะยาว
8) องคกรภาคชุมชนไมเขมแข็ง ขาดการมีสวนรวม และขาดความรูความเขาใจ
ในการพัฒนาแบบองครวม
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8. ประยุกตแนวคิดกลุมกับการบริหารแบบบูรณาการ
จากขาหลวงไปสูขาราษฎร
ผู ว า ราชการจั ง หวั ด เมื่ อ สมั ย ก อ นมั ก ถู ก เรี ย กขานกั น ในหมู ป ระชาชนว า
“ขาหลวง" ซึ่งมีความหมายวาเปนขาของหลวง ดวยที่มีสถานภาพเปนขาราชการที่เปนตัวแทน
ของในหลวง (รัฐบาลของพระเจา อยู หัว) มีหน าที่ดูแลบําบัดทุกข บํารุงสุข ใหแก ประชาชนใน
ทองถิ่น ขาหลวงสว นใหญจึงมักเปนผู ที่มีอ าวุโส ทรงคุณวุฒิและวัยวุฒิ มีคนเคารพยกยอ งและ
นับหนาถือตา และถือเปนเกียรติแกวงศตระกูล
นับตั้งแตตุลาคม 2546 เปนตนมา บทบาทผูวาราชการจังหวัดไดเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากมีการนําแนวคิดและวิธีการบริหารวิสาหกิจเอกชนมาใช นัยวาเพื่อใหเกิดความคลองตัว
และเปน ไปตามหลั กการกระจายอํานาจสู ทองถิ่น ดั งนั้ น บรรดา “ขาหลวง” ทั้ง หลายจึง ตอ ง
ปรับเปลี่ยนบทบาทมาเปน “ขาราษฎร” หรือที่เรียกกันวา “ผูวา ซี.อี.โอ.” เพราะไมไดทําหนาที่
สั่งการและควบคุมดูแลขาราชการแตอยางเดียวเหมือนเมื่อกอน แตจะเนนการอํานวยการใหเกิด
การประสานงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน และชุมชน และมีอํานาจหนาที่ในการ
ตัด สินใจอยางเบ็ ดเสร็ จเกี่ยวกับ แผนงาน โครงการ และงบประมาณของจั งหวัด ซึ่ งนับ วา เป น
ความรับผิดชอบที่ใหญหลวงกวาเดิมมาก
ยุทธศาสตรตองมากอนนโยบาย
ผูวา ซี.อี.โอ ใชว าจะทําอะไรไดต ามอํ าเภอใจ หรือ มีอํ านาจเบ็ดเสร็จเหมือนกับ
ผูบริหารสูง สุด ของวิส าหกิจเอกชน หากแต จะตองดําเนินการใหส อดคลอ งกั บเปาประสงค และ
ยุทธศาสตรของชาติ ซึ่งมุงที่ประโยชนของประชาชนเปนใหญ ทําอยางไรจะใหเกิดความสมดุล
ระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาสังคมและความสงบสุขในทองถิ่น
ยุทธศาสตรสําคัญที่รัฐบาลนํามาใชใ นการพั ฒนาประเทศในปจจุบัน คือ การนํา
แนวคิ ด ของการสร า งความสามารถในการแข ง ขั น และการพั ฒ นากลุ ม ธุ ร กิ จ (Cluster
Competitiveness) มาเปน การบริหารในแบบบูรณาการ การทํางานรวมกันระหวางภาครัฐและ
เอกชน (Public and private participation) การกํ าหนดเปาหมายและยุท ธศาสตรโดยอาศัย
ความตองการของตลาดและผูบริโภคเปนหลัก (Market/customers oriented)
ความสามารถในการแข งขัน (Competitiveness) ไมใชการแข งขันทางการค า
(Competition) ซึ่งอาศัยความไดเปรียบของราคาสินคาและเงื่อนไขทางการคาตางๆ ไมวาจะเปน
การกีดกันทางการคา กําแพงภาษี การสนับสนุนการลงทุนโดยรัฐ ที่หมายถึงการมีผูชนะและผูแพ
(Win - Loss) ความสามารถในการแขงขันเปนการสรางเงื่อนไขของผลประโยชนรวมกัน (Win Win) ดังนั้น การกําหนดยุ ทธศาสตร (Strategy) ใหเหมาะสมจึงเปนเรื่องที่สําคัญที่ต องทําเปน
ลําดับแรกกอนการกําหนดนโยบาย (Policy)
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การบริหารงานราชการแบบวิสาหกิจเอกชน
เพื่ อให การบริหารราชการทั้ง ประเทศเป นไปในแนวทางเดียวกัน เปนเอกภาพ
และมีประสิทธิภาพ รัฐบาลไดกําหนดใหมีองคกรบริหารแบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับ
กลุมจังหวัด และระดับจังหวั ด โดยมุงวั ตถุประสงค ในการบริหารรวมกันเพื่อสรางประโยชนสุข
ของประชาชน อีกทั้งลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
เมื่อเปนอยางนี้แลว การกําหนดโครงการและงบประมาณในทุกระดับจะเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงคือ แทนที่ ฝายราชการจะเปน ผูกําหนดโครงการและงบประมาณเอง ก็
กลายเปนทุกฝายตองมากําหนดรวมกันโดยยึดผลประโยชนของประชาชนเปนที่ตั้ง
แตละจังหวัดและกลุมจังหวัดจะกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคอยางไรเพื่อให
เกิดบูรณาการ ไมมีการซ้ําซอนหรือขัดแยงกัน การกําหนดแผนงานและโครงการจะเริ่มกันอยางไร
หนวยงานทั้งหลายที่มีอยูจะประสานกันอยางไรและรับฟงนโยบายจากใคร หนวยงานใดจะทํา
หนาที่เปนหนวยประสานงานกลาง
ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ของแนวคิดนี้จึงขึ้นอยูกับความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่
ของผูที่เกี่ยวของ และความรวมมือของทุกฝายเปนสําคัญ
แผนผังการประสานงานการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
คณะกรรมการสนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กสจ.)
คณะกรรมการยุทธศาสตรกลุมจังหวัด (กกจ.)
องคกรภาคธุรกิจ
หอการคาจังหวัด
สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด
สมาคมธนาคาร
จังหวัด

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
4

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

ภารกิ จ หลั ก ของคลั ส เตอร คื อ การระดมความคิ ด ของผู ที่ มี ส ว นได เ สี ย
(Stakeholders) เพื่อนําไปสูการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตร ตามดวยการแสวงหา
กิจกรรมที่จะก อ ใหเ กิ ดประโยชนต อ ทุก ฝ าย เชน การค นคว าวิ จัย การพั ฒนาบุค ลากร หรือ
แมกระทั่งการหาตลาดใหม
การสรางองคความรู
เนื่องจาก “คลัสเตอร” เปนกระบวนการปฏิบัติที่ตองอาศัยผูนําและผูประสานงาน
ที่มีความเขาใจในการวิเคราะห การวางแผน การแกปญหาและการตัดสินใจ อีกทั้งมีประสบการณ
ในการทํางานรว มระหวางภาครัฐ และภาคเอกชนในระดั บหนึ่ง ดังนั้น การบริห ารงานจัง หวัด
ในรูปแบบบูรณาการจึงจําเปนที่จะตองสรางบุคลากรดานนี้เปนเบื้องตน เพื่อใหกลุมบุคคลเหลานี้
นําความคิดและความเขาใจไปขยายผลสูก ารทํางานในลัก ษณะเครือข าย และสามารถประสาน
เชื่อมโยงกับเปาหมายในระดับที่เหนือขึ้นไปตั้งแตระดับชุมชน ระดับจังหวัด ไปจนถึงระดับชาติได
ซึ่งปญหาการขาดบุคลากรนี้เปนเรื่องหนักอกของ ผูวา ซี.อี.โอ สวนใหญ
ภารกิจหลักของผวู าฯ
นอกเหนือ ไปจากการทําหนาที่เ ปนผูอํ านวยการและประสานงานในพื้ นที่ ใน
แผนงาน โครงการเฉพาะดานแลว ผูวา ราชการจังหวั ดยัง มีภารกิจที่สํ าคัญที่จะตอ งดํ าเนินการ
ควบคูกันในอีกหลายดาน เชน
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การพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล เพื่อใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
(Knowledge based economy) นอกจากความรูพื้นฐานแลว ทําอยางไรจึงจะพัฒนาทักษะชุมชน
ทองถิ่น และฝมือแรงงานใหกาวทันกับวิทยาการและเทคโนโลยีใหม ๆ สงเสริมทักษะและพัฒนา
ความคิด สรางสรรค และสงเสริม ให รูจักการใชเ ทคโนโลยีการสื่อ สารเพื่อ เปนเครื่ องมือ ในการ
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
ประเทศไทยเปน ประเทศกสิ กรรม ประชากรสวนใหญ ของไทยเรายัง ประกอบ
อาชี พเกษตร และเปน กลุมที่ มีร ายไดต่ํา นอกจากนี้ผ ลิตผลทางการเกษตรนั้ นเปน สินคาที่ ใ ช
ปจจัยการผลิตมหาศาล (พื้นที่ แหลงน้ํา แรงงาน ปุย และยา) มีมูลคาเพิ่มต่ํา (Low value) มี
ผลกระทบของฤดูกาลสูง (Seasonality) และมีความเนาเสียงาย (Perishable) และการเกษตรก็
เป น ภาคสํ า คั ญ ที่รั ฐ บาลจะต อ งให ค วามสนใจและถื อ เป น ยุ ทธศาสตรที่ สํ า คั ญ ในการพั ฒ นา
ประเทศ เพราะประเทศไทยเปนแหลงผลิตอาหารปอนประชากรทั้งในประเทศและสงออก ดังนั้น
ถาภาคการเกษตรของไทยไดรับการพัฒนาอยางถูกทางและจริงจัง ก็เทากับสามารถเพิ่มรายได
ใหกับประเทศชาติ และยกฐานะความเปนอยูของเกษตรกรใหดีขึ้น ฉะนั้น จึงนับเปนสิ่งที่ทาทาย
ความสามารถของผูวา ซี.อี.โอ ในยุคนี้เปนอยางยิ่ง
จากตัวอยางดังกลาว ทุกฝายจะตองเขาใจจุดมุงหมายของการพัฒนาการเกษตร
อย างยั่งยืน ที่ มีองคประกอบไดแ ก ความมั่นคง (Security) ในอาชีพเกษตรที่ขึ้นอยู กับ ผลผลิ ต
และรายได ความปลอดภัยของอาหารกับความปลอดภัยที่มีตอผูบริโภค (Safety) ความหลากหลาย
ของผลิตผล (Diversity) และความเปนมิตรตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่จะสรางใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ของการเกษตรควรเนนที่การ
พัฒ นาดา นคุ ณภาพ และมูล คา ของผลผลิต เกษตรมากกว าที่ จะเลื อกการเพิ่ม ปริ มาณการผลิ ต
เริ่มตั้งแตก ารพัฒนาองคค วามรูของเกษตรกรในการเพาะปลูก การสรางปจจัยสนับสนุนในทุก
ขั้นตอนตั้ งแตการเลือกพื้นที่ ชนิดพืช การเตรียมพื้นที่ การผลิต การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การ
ขนสง และการคาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะบริหารจัดการอยางไรที่จะทําให
สินคาไปสูผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว ทันความตองการ จะเชื่อมโยงกับธุรกิจใดบางเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
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และจะทําการวิจัยในเรื่องใด จะใชเทคโนโลยีใดที่เหมาะสมในการรักษาคุณภาพและความคงทน
ของสินคา รวมถึ งการสง เสริม ความรู ความเขา ใจใหกั บผูบ ริโ ภคและประชาชนใหต ระหนั กถึ ง
สุขอนามัย ความปลอดภัยของอาหาร และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เป น
ตน
การวาดฝนที่จะทําใหประเทศไทยเปนครัวของโลก จึงเปนเรื่องที่ไมงายเพราะ
เกี่ยวของกับบุคคลทุกฝายที่ตางระดับความคิด ตางระดับรายได และมีหลายหนวยงานที่รับผิดชอบ
ใครจะเปนเจาภาพในการเปนจุดเชื่อมโยงการดําเนินงาน ใครจะเปนผูลงทุน
อีกทั้งเปน ความทาทายสําหรับ ผูประกอบการไทยที่ จะรว มกั บนัก วิชาการและ
นัก วิจัย ที่จะศึกษาวิจัย เพื่อหาทางสรา งมูล คาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรใหเกิดขึ้นในทางปฏิ บัติ
โดยเร็วในทุกขั้นตอน เชน กําหนดพื้นที่ยุทธศาสตรที่จะพั ฒนาเปนแหลงผลิตอาหารครบวงจร
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาปจจัยสนับสนุน สะดวกตอการทําวิจัย จัด ระบบมาตรฐาน
และการควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและแปรรูป สรางประสิทธิภาพในการกระจายสินคา
และบริการ (Distribution Center : DC) สะดวกตอการสรางองคความรูและการเผยแพร รวมถึง
การพัฒนาแหลงงานในทุกระดับ
การพัฒนาความสามารถในการแข งขันในระดับมหภาค จึงเปนเรื่อ งที่เ กี่ยวกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต เปนกระบวนการที่ทุกฝายมีสว นรวมคิด ร วมทํา
เปนการดําเนินการยกระดับอยางตอเนื่องเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน และถือเปนภารกิจหลักของ
ภาครัฐ ส วนในระดั บจุล ภาค หรือ ภาคการผลิต ผู ประกอบการควรปรับกระบวนทัศนที่ จะยึด
แนวทางการพัฒนาโดยเนน ในสิ่ง ที่ดีก วา (Better) ไม ใช มากกวา (More) เนน เรื่ องของคุณค า
(Value) มากกวาตัวเงิ น (Money) และทายที่สุดตองคํานึงถึงประโยชนสวนรวมควบคูกันไปกั บ
ผลประโยชนทางธุรกิจ
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ภาคผนวก
ตัวอยางการเชื่อมโยงการพัฒนากลุมระดับทองถิ่นไปสูระดับประเทศ
กรณีศึกษาของเครือขายผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษตามระบบเกษตรที่ดีและเหมาะสม
ระดับทองถิ่น
ระดับกลุมจังหวัด
ระดับประเทศ
4 จังหวัดในเขตภาคกลาง กลุ ม จั ง ห วั ดภ า คก ล า ง เขตการผลิตอาหารกระจาย
พื้นที่
ตะวันตก (นครปฐม ราชบุรี ตอนลางกลุม 1 และกลุม 2 ตามแหลงตาง ๆ เชน
โครงการ
อาหารทะเลในภาคใต
กาญจนบุรี สุพรรณบุร)ี
ป ศุ สั ต ว ใ น ภ า ค ก ล า ง
ต อ นบ น ผ ล ไม ใ นภ า ค
ตะวันออก
วิสัยทัศน ศู นยก ลางการผลิ ต พื ชผั ก เขตการผลิ ต อาหารครบ ครัวของโลก (Kitchen of
ส ง อ อ ก แ ล ะ บ ริ โ ภ ค ใ น วงจร (Food Belt) ภาค the World)
ประเทศที่ มี คุ ณ ภาพและ กลางเพื่อการสงออก
ปลอดภัยของประเทศ
ขยายการผลิ ต พื ช ผั ก ที่ มี ขยายไปสูก ารผลิต อาหาร ศู น ย ก ล า ง ข อ ง
ยุทธ
คุณ ภาพและปลอดภัยจาก แล ะผล ผลิ ต เกษ ต รที่ มี อุ ต สาหกรรมอาหารและ
ศาสตร
(strategic สารพิษตามระบบเกษตรที่ คุณ ภาพและปลอดภัยจาก บ ริ ก า ร (ภั ต ต า ค า ร
ดี แ ละเหมาะสม (GAP) สู สารพิ ษ ตามระบบ GAP โรงแรม)ระดับภูมิภาค
Issues)
เกษตรกรทุกรายในพื้นที่ GMP HACCP
แผนปฏิบัติ กํ า หนดมาตรฐานสํ า หรั บ ปรับปรุง และพั ฒนาแหล ง การวางกลไกเพื่ อสง เสริม
ทองถิ่น (GAP)
เพาะปลู ก และพั ฒ นาเขต การตรวจสอบและควบคุ ม
อุตสาหกรรม
คุณภาพ
วางระบบตรวจประเมิน
พั ฒ นาตลาดกลางเกษตร ปรับปรุงกฎระเบียบให
และอาหารระดับภูมิภาค ทันสมัย
อบรมเกษตรกรในระบบ เขตอุ ต สาหกรรมอาหาร บั ง คั บ ใช ก ฎหมายอย า ง
การปลูกเก็บเกี่ยว และการ ครบวงจร
เครงครัดและเปนธรรม
ขนสง
พั ฒ นาระบบการกระจาย
พั ฒ นาแหล ง น้ํ า พลั ง งาน
สินคา
และระบบการขนส ง และ
กําจัดของเสีย
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ระดับทองถิ่น
ระดับกลุมจังหวัด
กลุม
กลุมแกนนํา ผูคาและสงออก
ภาคเอกชน เกษตรกรผูปลูก ผูจําหนาย
ปจจัยการผลิต องคกร
ธุรกิจและการคาทองถิ่น
หน ว ยงาน เกษตรจังหวัด/ตําบล
หลักภาครัฐ สาธารณสุขจังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด
ม.เกษตรศาสตร
สถาบัน
เฉพาะทาง กําแพงแสน
/ การศึกษา
กลุมประชา ผูนํา ชุมชน องคกรเอกชน
ในพื้นที่
สังคม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาลัยเกษตร ม.ราชภัฎ
ม.ราชมงคล
ผูนําชุมชน องคกรเอกชนใน
ระดับภาค

วิสัยทัศนของ
ป จ จั ย แห ง - ความตระหนักในปญหาและ ความสําเร็จ วิสัยทัศนของผูประกอบการ ผูป ระกอบการและการอาศัย
เทคโนโลยี
- ความรูความเขาใจของ - ความพรอมในการลงทุน
เกษตรกร
- ความรวมมือในระดั บ - การประยุกตใชเทคโนโลยีที่
ทองถิ่น
เหมาะสม

ระดับประเทศ
สมาคมผูคาและสงออก
สถาบันเกษตรกร สมาคม
อุตสาหกรรมและผูผลิต
องคกรธุรกิจและการคา
ระหวางประเทศ
ก.เกษตร ก.อุตสาหกรรม ก.
พาณิชย อย. สศช. ก.
มหาดไทย
สถาบันการศึกษา/วิจัย
สถาบันอาหาร สถาบัน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูนําทางความคิด นักพัฒนา
และหนวยงานอื่น ๆ ที่ไมใช
ภาครัฐ (NGO)
- ความเขาใจปญหาและ
วิสัยทัศนของผูบริหาร
ประเทศ
- การประสานงานรัฐและ
เอกชน
- ความรูความเขาใจและ
ความพิถีพิถันของผูบริโภค
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ารใชศักยภาพดานที่ตั้งของกลุมจังหวัด
ในการกําหนดยุทธศาสตรดาน
การคาชายแดน
ชาย
เผดิมเดช มั่งคั่ง1
ในการกํ า หนดยุ ท ธศาสตร ด า นการค า ชายแดนของกลุ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ตอนบน (กลุ มจังหวัด 6.1) จากการที่กลุ มจั งหวัด มีเ ขตพื้ นที่ ติดตอ กับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2 จั งหวัด คื อ จังหวั ดเลย และจังหวั ดหนองคาย มี จุด
ผานแดนถาวร 7 แหง อยูในความรับผิดชอบของดานศุลกากร 4 ดาน
ดานจังหวัดเลย คือ ดานศุลกากรทาลี่ และดานศุลกากรเชียงคาน
จังหวัดหนองคาย คือ ดานศุลกากรหนองคาย และดานศุลกากรบึงกาฬ
มูลคาการคาชายแดนรวมกันมากกวา หนึ่งหมื่นล านบาทต อป เปนการสงออก
ประมาณรอยละ 85 ของมูลคาการคาชายแดนทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีสินคาผานแดนตามความ
ตกลงวาดวยการขนสงทางถนนระหวาง ไทยกับ สปป.ลาว ที่มีการขนสงผานประเทศไทย ประมาณ
8 พันลานบาทตอป ทําใหเกิดแนวคิ ดในการอาศัยศักยภาพดานที่ ตั้งของกลุมจังหวัด กําหนด
ยุทธศาสตรการคาชายแดนเชื่อมโยงกลุมจังหวัดกับประเทศในอนุภูมิภาค โดยเฉพาะจีนตอนใต
สปป.ลาว และเวียดนาม โดยการเสริมสรางความสัมพันธทางการคาของกลุมจังหวัดสูอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขง เชื่อมโยงเครือขายการคมนาคมขนส ง เพื่ อใหก ลุมจังหวัดเปนศูนยกลางการผลิ ต
และกระจายสินคา (Distribution Center) ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบนในเสนทาง
จีนตอนใต – ลาว – ไทย – ลาว – เวี ยดนาม - จีนชายฝงทะเล และเชื่อ มโยงกับ ฐานการผลิ ต
และการขนสงของประเทศ ทั้งนี้ไดกําหนดให จุดผานแดนแตละจุด ทําหนาที่ที่แตกตา งกันตาม
ศักยภาพของพื้นที่และศักยภาพของประเทศเพื่อนบาน
1

สํานักงานศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ กรมศุลกากร
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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
เขาในเขตพื้นที่ของประเทศลาว 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 โดยเฉพาะสิ นค าประเภทสิ่ง ทอและเครื่ องนุง หม ซึ่ง สปป.ลาวไดสิ ทธิ พิเ ศษทาง
ภาษีอากรจากกลุมประเทศยุโ รป และญี่ปุน จึงพบวาสิ นคานํ าเขาหลั กของ สปป.ลาวในจุ ด นี้
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
จัง หวั ดอุ ดรธานี แมจ ะไมมี พื้นที่ชายแดนติด ต อกั บประเทศเพื่ อนบาน แต มี
ลัก ษณะของการเปนศู นย กลางทางพาณิชยกรรมและการกระจายสินค าในภู มิภ าคนี้ สามารถ
เชื่อมโยงกั บเมืองหลัก อื่น ๆ ในพื้นที่ภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ เชน ขอนแกน นครราชสี มา มี
สนามบินนานาชาติ แมปจจุบันจะยังไมมีเสนทางการบินเชื่อ มโยงกับตางประเทศ แตไดมีการนํา
เครื่องเชาเหมาลําจากไตหวันเพื่อขนสงแรงงานไทยที่ไปทํางานกลับบานในชวงหนาเทศกาล
จังหวัดหนองบัวลําภู พื้นที่สวนใหญเปนพื้น ที่ทางการเกษตร แตดวยศักยภาพ
ทางปจจัยการผลิ ตด านแรงงานและที่ดิน ทํา ให เปนพื้นที่ที่ไดรับความสนใจจากนักลงทุนภาค
อุตสาหกรรมในการขยายฐานการผลิตมายังจังหวัดหนองบัวลําภูมากขึ้น
จัง หวัด เลยและจัง หวั ดหนองคาย มีศักยภาพดานการคาชายแดนกับ ประเทศ
เพื่ อนบาน มีกลุมผูประกอบการนํ าเขา - ส งออกในพื้นที่ รวมถึง กลุ มผูรับขนสงสิ นคาขามแดน
ทั้งนี้ใ นสวนของจังหวัดเลยมี ความได เปรีย บด านการคมนาคมที่สามารถเชื่อมตอ ไปยัง พื้นที่
ภาคเหนือ ของไทย และพื้นที่ภาคเหนือ ของประเทศเพื่ อนบ าน ในขณะที่ จัง หวัดหนองคายมี
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
ประเภทวัตถุดิบและผลิตผลการเกษตรจากจีนตอนใตด านตะวันตก และสปป.ลาว เนื่องจากในการ
นํา เขานี้ เป นการนําเขามาเพื่ อแปรรูป หรือ สรา งมู ลคาเพิ่ม จึง ให ความสํ าคั ญกับการใช ต นทุ น
คาขนสงสินคาที่ต่ําที่สุด นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับฐานการผลิตในภูมิภาคอื่นของประเทศ ใชดาน
ศุลกากรหนองคายเปนประตูการคาเพื่อรองรับตลาดหลักใน สปป.ลาว และดานศุลกากรบึงกาฬ
เปนประตูการคาดานประเทศเวียดนาม เชื่อมตอการคมนาคมและการกระจายสินคาไปสูจีนตอนใต
ดานตะวันออก หรือจีนดานชายฝงทะเลซึ่งเปนพื้นที่ที่มีกําลังซื้อสูง

กลุมจังหวัดไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาดานการคาชายแดนใน 3 สวนหลัก คือ
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการคาชายแดน
1.1 ผลั กดันใหภาคเอกชนจั ดตั้ งเขตปลอดอากร (Free Zone) ตาม
กฎหมายศุ ล กากร ในเขตพื้ น ที่ ก ลุ ม จั ง หวั ด เพื่ อ ใช เ ป น ฐานการ
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม เชื่อมโยงวัตถุดิบการเกษตรในพื้นที่
และจากประเทศเพื่อนบานในกลุมอนุภูมิภาค
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1.2 จัดหาพื้นที่การตรวจสินคาแหงใหมของดานศุลกากรหนองคาย เพื่อ
รองรับการขนสงผานแดนทางรถไฟไปถึง สปป.ลาว และรองรับการ
ขยายตัวของการคาชายแดนที่เพิ่มสูงขึ้น
1.3 เรงรัดการกอสรางสะพานขามแมน้ําเหือง ที่อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย
เชื่อมกั บแขวงไชยบุ รี สปป.ลาว พร อมกอสรางดา นพรมแดน และ
จัด หาพื้ นที่ เพื่อ สรา งดานศุลกากรท าลี่ แหงใหม ใหส อดคล องกับ
เสนทางการขนสงที่เปลี่ยนไป
1.4 จัด ตั้งดา นพรมแดนพรอ มท าเทียบแพขนานยนต ที่อํา เภอบึงกาฬ
จังหวัดหนองคาย เพื่อเชื่อมตอเสนทางการคา จากกลุมจังหวัดไปสู
แขวงบอลิคําไช และเมืองวินน (ตามเสนทางหมายเลข 8 ของ สปป.
ลาว และเสนทางหมายเลข 1 ของเวียดนาม)
1.5 พัฒนาระบบการขนสงทางรถไฟ ใหมีการกอสรางตอเนื่องจากนครหลวง
เวี ยงจันทน และแขวงบอลิ คํ าไช สปป.ลาว ไปเชื่อ มต อ เส นทาง
รถไฟของเวียดนาม ที่เมืองวินน (462 กม.)
1.6 พัฒนาทาเรืออําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ใหสามารถรองรับการขนสง
สิ นค าทางเรือ ตามลํ า แมน้ําโขง จากยูนานมาหลวงพระบาง และ
เชื่อมตออําเภอเชียงคาน
2. พัฒนาความรวมมือทางการคาและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน
ในอนุภูมิภาค
2.1 จัด ตั้งองคกรรว มภาครัฐ และเอกชน ระหวางกลุมจั งหวัดกั บแขวง
ของสปป.ลาว เพื่อเปนองค กรในการประสานงานและความรวมมือ
ทางดานการคาและการลงทุน
2.2 สรางระบบ Account Trade เพื่อลดปญหาความไมแนนอนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและการไมยอมรับคาสินคาเปนสกุล
เงินทองถิ่น
2.3 ให มี ก ารร ว มมื อ ผลิ ต สิ น ค า เกษตร ประมง ปศุ สั ต ว แลกเปลี่ ย น
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
การจัดวางยุทธศาสตรดานการคา ชายแดน ในการเสริมสรางความสัมพันธทาง
การคาของกลุ มจั งหวั ดสู อนุภูมิภ าคลุ มแมน้ํ าโขง โดยเชื่อ มโยงเครือขายการคมนาคมขนส ง
เพื่อใหกลุมจังหวัดเปนศูนยกลางการผลิต และกระจายสิ นคา (Distribution Center) ของภาค
ตะวั นออกเฉียงเหนือตอนบนในเส นทาง จีนตอนใต – ลาว – ไทย – ลาว – เวียดนาม - จีน
ชายฝงทะเล และเชื่อ มโยงกับฐานการผลิตและการขนสงของประเทศ ไดกําหนดใหจังหวัดเลย
และจังหวัด หนองคายทํ าหนาที่ เป นประตู การค าสู อนุ ภู มิภาค โดยมี จังหวัดอุ ดรธานีทํ า
หนาที่เชื่อมโยงกับกลุมจังหวัด และฐานการผลิตสําคัญของไทยในภูมิภาคอื่น ทั้งนี้จังหวัด
หนองบั ว ลํ า ภู จ ะทํ า หน า ที่ เ ป น ฐานการผลิ ต และการสร า งมู ล ค า เพิ่ ม ให กั บ สิ น ค า
โดยเฉพาะสิ นคาประเภทผลิตผลทางการเกษตร และเปนแหลงสนับสนุนปจจัยการผลิตให กับ
พื้ น ที่ อื่ น ใ น ก ลุ ม จั ง ห วั ด
แนวคิดในการเชื่อมโยงการคาชายแดนของกลุมจังหวัดกับกลุมประเทศในอนุภูมิภาค จะเปนไป
ในลักษณะของการอาศัยปจจัยการผลิต และการตลาดร วมกัน โดยใชศักยภาพที่ไดเปรีย บของ
แตละพื้นที่ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตอยางตอเนื่อง หรือในลั กษณะของการรวมกันผลิต
รวมกันจําหนาย และรวมกันบริโภค

ารบริหารจัดการของกลุมจังหวัดในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นที่
สถาบันดํารงราชานุภาพ1
โครงการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการของกลุมจังหวั ดในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมระดั บพื้นที่ มีวัต ถุประสงคเ พื่อ ศึกษาแผนยุ ทธศาสตรกลุมจัง หวัด และจั ง หวั ด แผนงาน
โครงการของกลุ มจังหวัด /จังหวัด ศึก ษาการบริหารจัดการของกลุ มจังหวัด ที่เ ปนอยู ในปจจุบั น
และปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการของกลุมจังหวัดเพื่อใหเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุมพื้นที่ และแกไข
ปญหาความยากจนของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลใหเปนไปอยางยั่งยืนในอนาคต
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย ที่ เ ก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากเอกสาร และการวิ จั ย
ภาคสนาม (Field Research) โดยใชแบบสอบถาม การสัมภาษณในเชิงลึก (In - Depth Interview)
ผูบริหารระดับสูงในจังหวัดเปาหมาย รวม 18 จังหวัด จํานวนทั้งสิ้น 180 คน ประกอบดวย ผูวา
ราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการจังหวัด หัว หนาสํานักงานจังหวัด
ประธานหอการค าจังหวัด ประธานสภาอุ ตสาหกรรมจังหวั ด ประธานชมรมธนาคารพาณิชย
จังหวั ด นายกองคก ารบริหารสว นจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค การบริหารสว นตํ าบล
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และผูทรงคุณวุฒิ
ที่เกี่ยวข อง ตลอดจนจัดให มีการระดมความคิดเห็นจากผู ที่มีสวนเกี่ยวข องทั้งในระดับจังหวั ด
และในสวนกลาง ซึ่งผลการศึกษามีขอสรุป ดังนี้

1

สรุปโดย กลุมงานวิจัยและพัฒนา สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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1. สรุปผลการศึกษา
1.1 แนวคิดการจัดกลุมจังหวัดของรัฐบาล
1.1.1 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2546 เห็นชอบใหทุกจังหวัด
(ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ใชการบริหารงานแบบบูรณาการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 เปน
ต น ไป (ป ง บประมาณ 2547) และมี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 6 พฤษภาคม 2546 และวั น ที่ 22
กรกฎาคม 2546 เห็นชอบใหมีรองนายกรัฐมนตรีกํากับการปฏิบัติราชการในสวนภูมิภาค โดย
ติดตามดูแลการเตรียมความพรอม และการปฏิบัติ งานของผู วาราชการจังหวัด ในเขตตรวจ
ราชการที่รับ ผิ ดชอบ และเห็นชอบแนวทางการบริห ารงานแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดและแนวทางการกํากับการปฏิบัติราชการในสวนภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี
1.1.2. แนวคิดในการจัดกลุมจังหวัดของรัฐบาล ประกอบดวย 2 มิติ คือ (1) มิติ
ความสัมพันธและความเชื่อมโยงระหวางพื้นที่ (Area - based) ที่มีลักษณะหรือปญหาเฉพาะที่
เชื่อมโยงสําหรับพื้นที่ ซึ่งตองการการผนึกกําลังเพื่อแกไขปญหาพื้นที่คาบเกี่ยวระหวางจังหวั ด
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุมจังหวัด และ (2) มิติความสัมพันธเชิงยุทธศาสตร
(Agenda based) ที่ มีความเกี่ ยวเนื่ องทางเศรษฐกิ จ การผลิ ต การค าและการลงทุ น การเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน และการสรางมูลคาเพิ่มรวมทั้งการแกไขปญหาเรง ดวนรวมกั น
ของประเทศตามประเด็นยุทธศาสตรที่เกิดขึ้น สวนแนวคิดการบริหารงานในลักษณะกลุมจังหวัดคือ
การจัดการเพื่อประสานความรวมมือ สรรพกําลัง และใชทรัพยากรระหวางจังหวัดรวมกัน การ
มีเ จาภาพรับ ผิดชอบตามยุท ธศาสตร การพัฒ นา ผู วา ราชการจั งหวัด เป นผูนํ าการบริห ารการ
เปลี่ย นแปลง โดยมีแ ผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวั ดและจังหวั ดเปนเครื่อ งมือสํ าคัญใน
การบริหารงาน
1.2 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด
1.2.1 สํานัก งานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งไดรับ
มอบหมายจากรัฐบาลใหศึกษาและเสนอแนะแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุม
จัง หวัดและจั งหวัด ไดกําหนดกระบวนการจัด ทําแผนยุ ทธศาสตรการพัฒนากลุ มจั งหวัดและ
จังหวัด โดยแตละแผนประกอบดวย 7 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1. กําหนดวิ สัยทัศ น (Vision) ซึ่ งจะต องมีฐานขอ มูล จากผลการวิเ คราะห
ศักยภาพของจังหวัด โดยใชเทคนิค SWOT Analysis
2. กําหนดเปาประสงค (Goals) ซึ่งจะสัม พันธกับ ตัว ชี้วัด (KPI) ขอมู ล
พื้นฐานปจจุบัน (Baseline Data) และเปาหมายการพัฒนา (Targets)
3. กําหนดประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) ในแตละเปาประสงค
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4. กําหนดยุทธศาสตรห รือ กลยุทธ ตาง ๆ (Strategies) ภายใต ประเด็ น
ยุทธศาสตรนั้น ๆ

5. กํ าหนดโครงการต าง ๆ (Projects) ภายใต ยุทธศาสตรนั้น ๆ ซึ่ง จะ
สัมพันธกับตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐานปจจุบัน และเปาหมายการพัฒนา
6. ขอ เสนอการปรับเปลี่ย นของกลุ มจังหวัด หรือจังหวัด (Blueprint for
Change) ประกอบดว ย 4 ดาน ได แก ด านโครงสราง (Structure) กระบวนการทํางาน
(Process) บุคลากร (People) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
7. ขอเสนอสิ่งจูงใจ (Incentives) ที่ตองการไดรับ
1.2.2 จากการศึกษาภาคสนาม (Field Research) พบวา ในทางปฏิ บัติมีการ
จัด ประชุ มระดมความคิดเห็นจากกลุมจั งหวัดในการจัด ทําวิสั ยทั ศนข องกลุมจั งหวัด โดยยึ ด
ยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล และความตอ งการเชิงพื้นที่ (Area Approach) เปนหลั ก
ในการจัดทํายุทธศาสตร มีขั้นตอนในการจัดทํา โดยสรุป ดังนี้
1. การเตรียมการ มีการจัดตั้งคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัด มี
ผูแทนของแตละจังหวัดเปนคณะทํางาน ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด ผูแทนหัว หนาสวน
ราชการ และผูแทนภาคเอกชนของแตละจังหวัดในกลุมจังหวัด
2. การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่กลุมจังหวัด มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
กลุมจังหวัด เพื่อวิเคราะหศักยภาพของกลุมจังหวัด โดยใชเทคนิค SWOT Analysis
3. การจัดทําวิสัยทัศน เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด
4. การกําหนดยุทธศาสตร / กลยุ ทธตามประเด็นยุทธศาสตร และกําหนด
แผนปฏิบัติการของกลุมจังหวัด ประกอบดวย แผนงาน โครงการ งบประมาณ และเปาหมาย
ดําเนินการในแตละป
1.2.3 จากการวิ เ คราะห แ ผนยุ ท ธศาสตร ก ลุ ม จั ง หวั ด และจั ง หวั ด อาจจั ด แบ ง
ยุทธศาสตรออกไดเปน 7 ดาน คือ (1) การคา การลงทุน (2) อุตสาหกรรม (3) เกษตรกรรม
(4) หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (5) การทองเที่ยว (6) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และ (7) การพัฒนาฝมือแรงงาน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแผนยุท ธศาสตรการพัฒนา
กลุมจังหวัดแลว พบวาวิสัยทัศนของกลุมจังหวัดโดยสวนใหญยังมิไดแสดงถึงภาพอนาคต หรือ
ทิศทางการพัฒนาของกลุมจังหวัดที่ชัดเจนมากนัก การแบงภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตรของ
กลุ มจังหวัด วา ใหจังหวัด ใดเปนเจาภาพในเรื่อ งใด ก็เ ปนการแบ งแบบหลวม ๆ แยกต างหาก
จากกัน โดยดู วาจังหวัดใดมีศัก ยภาพในเรื่อ งใด หรือ มีพื้ นฐานในเรื่อ งใด ก็ใ หเปน เจา ภาพใน
เรื่ อ งนั้ น ๆ ประเด็ นความเชื่ อ มโยงทางยุ ท ธศาสตร ร ะหว า งจั ง หวั ด เพื่ อ ให เ กิ ด การส ง เสริ ม
สนับสนุน และเกื้อกูล ซึ่งกันและกันยัง ไมเดนชัด เมื่อ จังหวัดไปจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรของ
จังหวั ดหรื อวิ สัยทั ศนการพั ฒนาจังหวั ด ก็ เป นเรื่ องเฉพาะของแต ละจั งหวั ดรวมไปถึ งการจั ด ทํา
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แผนงาน โครงการรองรับโครงการตามแผนยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด มีลักษณะเปนโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตรของจังหวัดมากกวา
1.2.4 การจัดแบงภารกิจระหว างจั งหวัด แมว าจะมีเจาภาพแตล ะจังหวัด ดูแ ลตาม
ประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนด โดยมีเจาภาพหลักและเจาภาพรองรับผิดชอบชัดเจน แตในทาง
ปฏิบัติ ไมเกิด ประสิ ทธิ ภาพเทา ใดนัก เพราะบางจัง หวั ดเจาภาพก็ จัด ให มีก ารประชุมหารือกั น
ระหวางจัง หวัดในประเด็นยุ ทธศาสตรข องกลุม แตบางจังหวั ดก็แ ทบจะไมมี การประชุ มเลย
ประกอบกั บ ขาดกลไกหลั ก ที่ จ ะทํ า หน า ที่ เ ชื่ อ มประสานระหว า งจั ง หวั ด เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นให
ยุทธศาสตรมุงไปสูเปาหมายรวมกัน หรือไมมีภาพของการบริหารจัดการที่ชัดเจน จังหวัดหลัก
ของกลุมจังหวัดบางครั้งก็ไมมีการตกลงกัน แบงมอบกันใหชัดเจน หรือหากมีการตกลงแบงมอบกัน
ชัดเจนจัง หวัดนั้น ๆ ก็ยังจะตองรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด และตาม
ตัวชี้วัดของจังหวัดที่ตนรับผิดชอบดวย จึงไมมีเวลามาดูแลในระดับกลุมจังหวัด และบางกรณี
ความแตกต างกัน ของสภาพพื้ นที่ ของจั งหวัด ในกลุม ก็เ ปน อุป สรรคตอ การบู รณาการแผนงาน
โครงการรวมกัน ดว ย ดั งกรณีตัว อยาง กลุมจังหวัด ภาคกลางตอนบนกลุมที่ 2 จั งหวัดสระบุรี
และลพบุรีมี พื้นฐานทางดานอุตสาหกรรม ขณะที่จัง หวัด สิงห บุรีแ ละชั ยนาท เปน จัง หวั ดที่มี
พื้นฐานทางดานการเกษตร ซึ่งบูรณาการแผนงานโครงการรว มกั นได ยาก หรือ กรณี ก ลุ ม
จัง หวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุมที่ 2 ระยะทางที่หางไกลระหว างจัง หวัดก็เปน
อุ ป สรรคต อ การประสานการดํ า เนิ น งานของกลุ ม จั ง หวั ด เช น กรณี จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ –
นครพนม ซึ่งมี ระยะทางระหวางจั งหวัดถึง 221 กิโลเมตร เปนตน อุปสรรคดังที่ยกมาขางตน
ลวนสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของกลุมจังหวัด
1.2.5 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตรกลุมจังหวัดที่สวนกลาง (สํานักงาน
ก.พ.ร.) กําหนดขึ้น มีลักษณะเปนผลผลิต รวมของแต ละจังหวัด โดยคาดว าเมื่อ ผลผลิ ตรวม
ตามตั วชี้ วัด ของแผนยุ ทธศาสตร การพัฒ นาจัง หวัด บรรลุ เป าหมาย ก็จะสง ผลตอ ความสํ าเร็จ
ตามตัวชี้วัด ของยุทธศาสตร กลุมจังหวัดดวย ซึ่ง ก็นาจะเปน เชนนั้น แตในความเปน จริงจังหวั ด
แตละจังหวัด ภายในกลุมจังหวัด ก็มิไดมีศักยภาพที่เทาเทียมกัน จังหวัดใหญและมีศักยภาพสูง
อาจชวยทําใหตัวชี้วัดของกลุมจังหวัดบรรลุผลตามเป าหมายที่กําหนดในภาพรวม แตอาจมิไ ด
ชวยดึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดที่เล็กและมีศักยภาพต่ําในกลุมใหมีการเติบโต
ตามไปดวย หากมิไดมีการคิดแผนงาน โครงการรวมกันของกลุมจังหวัดในลักษณะที่จะใหเกิด
การเอื้อและสนับสนุนซึ่งกันและกันตามแนวทางของการจัดแบงกลุมจังหวัดของรัฐบาล ฉะนั้น
จึงควรที่จะให พื้นที่ คือ กลุ มจังหวัด และจังหวัด สามารถกําหนดตั วชี้ วัด ความสําเร็จของตนตาม
ศักยภาพของพื้นที่มากขึ้น และในบางกรณีก็ควรใหน้ําหนักตอตัวชี้วัดทางดานสังคมมากขึ้นดวย
นอกจากนี้ในการประเมิน ผลก็ ควรให น้ํา หนัก ความสําคั ญกั บแผนงาน โครงการของจัง หวัด ที่
เชื่อมโยงกันเปนกลุมจังหวัดดวยเชนกัน
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1.3 การบริหารจัดการกลุมจังหวัด
1.3.1 หลังจากที่ รัฐบาลไดกําหนดให มีการจัด ทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัดและยุทธศาสตรการพัฒนาจัง หวัด และยังไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรกลุ มจังหวัด (กกจ.)
ในทางปฏิบั ติ แต ล ะจั งหวั ดไดมีก ารบริห ารจั ด การภายในกลุมจัง หวั ด โดยใชค ณะกรรมการ
บริหารงานจัง หวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เปนกลไกในการบริห ารจั ด การ โดยจัด ประชุม
คณะกรรมการบริหารทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และใหภาคเอกชน NGO ใหขอคิดเห็น /
ขอเสนอแนะ จัง หวัดในกลุมจัง หวัดจะประชุ มและตกลงให มีจั งหวั ดเปน จัง หวั ดที่รับ ผิดชอบ
ทําหนาที่เปนจังหวัดประธานกลุม รับผิดชอบในภาพรวมของกลุมจังหวัด จัดตั้งคณะทํางานใน
ส ว นที่ จั ง หวั ด ในกลุ ม รั บ ผิ ด ชอบในแต ล ะด า น การบริ ห ารงานเป น แบบไม เ ป น ทางการ
(Informal) ทุกระดับ ตั้งแตระดับบริหารและเจา หนาที่ผูปฏิบัติ โดยใหทุกจังหวัดมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการในประเด็นที่เกี่ยวของกับกลุมจังหวัด การบริหารงานภายในกลุมจังหวัด มี
การประชุมหนวยที่เกี่ยวของ (เจาภาพ) ทุกจังหวัดปรึกษาหารือ หาขอยุติ แบงภารกิจ และ
ดํา เนิน การตามขอตกลงของการประชุ ม โดยยึ ดยุท ธศาสตร กลุม จัง หวั ดเป นตัว ชี้ทิศ ทางการ
ดําเนินงานใหบรรลุตามวิสัยทัศนของกลุมจังหวัด
1.3.2 อย างไรก็ ต ามแม ว า ในระยะต อ มาจะได มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการยุท ธศาสตรกลุมจังหวัด (กกจ.) ทุกกลุมแลว ในทางปฏิ บัติ ก็พบว า กกจ. มิใชองค กรที่ ขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดที่แทจริง แตมีลักษณะเปนองคกรเชิงนโยบายและเชิงกํากับติดตามผล
มากกวา ในการบริหารจัด การกลุมจังหวัดในทางปฏิบัติ ยังไมมีระบบการทํ างานกลุมจังหวัดที่
ชัด เจน การดํ าเนิ น งานของกลุ ม จั ง หวั ด ที่ ผ า นมาใช ก ารประชุ มปรึ ก ษาหารือ กั น หรื อ ในรู ป
คณะทํางานรวมของแต ละจังหวั ด แล วแบงงานกันทําตามประเด็นยุทธศาสตร ของกลุมจังหวั ด
(Strategic Issue) ที่จังหวัดรับผิดชอบ หรือเปนเจาภาพ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ไมมี เจา ภาพที่ชัดเจน เพราะไมมี กลไกกลางในการดํ าเนิน งาน ที่ผานมามักจะฝากงานกลุ ม
จัง หวั ดไว กั บจังหวั ดที่เ ปนแกนกลางของกลุ มจัง หวั ดนั้น ๆ ซึ่ง บางครั้ง ก็ ไ มมีป ระสิ ทธิ ภาพ
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มากนัก เพราะจังหวัดที่เปนแกนกลางของกลุมจังหวัดก็ตองพะวงกับการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตรจังหวัดของตนดว ยเชนกั น และบางครั้งระยะทางระหวา ง
จังหวัดในกลุมจังหวัดก็เปนอุปสรรคตอการประชุมติดตอประสานงาน หรือการบริหารจัดการของ
กลุมจังหวัด
1.3.3 นอกจากนี้จากการจัดเก็บขอมูลภาคสนามพบวา
1. กลุ มตั วอยา งทั้งหมดเห็ นว า การจั ดทํายุ ทธศาสตรกลุมจังหวัด มีค วาม
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติในระดับมากถึงมากที่สุด โดยในทางปฏิบัติไดยึดยุทธศาสตรชาติ
หรือ “วาระแหงชาติ” เปนหลักในการดําเนินการ ภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด อยูในระดั บมาก ขณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่ น
ไดเขามามีสวนรวมฯ อยูในระดับปานกลางเทานั้น
2. ในการบริหารจัดการกลุมจังหวัดพบวา สวนใหญตอบวามีจังหวัดที่เปน
แกนกลางในการบริหารจัดการของกลุมจังหวัด มีการจัดแบงภารกิจความรับผิดชอบกันระหวาง
จังหวัดภายในกลุมจังหวัด และมีจังหวั ดใหญในกลุมเปนแกนกลาง อยางไรก็ตามการแบงมอบ
ภารกิ จระหวา งจั งหวั ดยัง เป นไปแบบหลวม ๆ จัง หวัด ที่เป นจั งหวัด ใหญ หรือ มีผู วาราชการ
จั ง หวั ด ที่ มี อ าวุ โ สสู ง ๆ มั ก จะได รั บ เลื อ กให เ ป น แกนของกลุ ม กลุ ม จั ง หวั ด ไม มี โ ครงสร า ง
องค กรรับผิดชอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของกลุมจังหวั ดอยางชัดเจน คณะกรรมการ
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด (กกจ.) ที่มีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน
กรรมการ มีหนาที่แตในเชิงกํากับ ใหคําแนะนํา ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานภายใน
กลุมจังหวัดที่รับผิดชอบ ไมใชองคกรระดับปฏิบัติการที่จะริเริ่ม และขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ
ตามแผนยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวโดยตรง
3. กลุมเปาหมายสวนใหญเห็นวา การบริหารจัดการของกลุมจังหวัด ควรมี
รูปแบบที่ชัดเจน มีองคกรถาวรรองรับ เปนองคกรที่เปนทางการ และมีความเห็นในจํานวนที่
ใกลเ คีย งกั นระหวางเปนรูปแบบที่ใชได เฉพาะพื้นที่กับ รูปแบบที่ใ ชได ทั่ว ไป ทั้ งนี้ โครงสราง
แบบบริหารจัดการของกลุมจังหวัดควรยืดหยุนไปตามความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
1.4 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกลุมจังหวัด
1.4.1 ไมมีองคกรรองรับในระดับปฏิบัติการ คณะกรรมการยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
(กกจ.) ตามระเบียบสํา นัก นายกรัฐ มนตรี วาด วยระบบการบริห ารงานจัง หวั ดแบบบูร ณาการ
พ.ศ. 2546 ก็เ ปนองคก รที่มีหนาที่กํากับ ใหคํ าแนะนํา ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ภายในกลุ มจั งหวั ดที่รั บผิ ดชอบ แล วรายงานคณะกรรมการสนั บสนุน ระบบการบริ ห ารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (กสจ.) เปนสําคัญ แตองคกรที่จะขับเคลื่อนแผนงาน โครงการของกลุม
จังหวัดไปสูการปฏิบัติไมมี
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1.4.2 ไมมีระบบการทํางานในรูปกลุมจังหวัด ไมมี CEO กลุม ไมมีกลไกการทํางาน
ในลั ก ษณะของกลุ ม การดํ า เนิ นงานของกลุ ม ที่ ผ า นมาใช ก ารประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ กั น แล ว
แบงงานกันทําตามประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) ของกลุมจังหวัด กลุมจังหวัดที่มี
การรวมกันอยางเหนียวแนน มีการพูดคุยกันเปนประจําของ CEO แตละจังหวัด กลุมจังหวัดนั้น
ก็จะขับเคลื่ อ นไปดว ยดี แต ก ลุ มจังหวั ด ที่ขาดการหารือ พู ด คุ ยกั น กลุ มจัง หวั ด นั้น ๆ ก็ มัก
ประสบป ญหาในด านการบริห ารจัด การของกลุ ม และสะทอ นใหเ ห็น ถึง ยุท ธศาสตร ของแตล ะ
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
จะจัด สรรตามยุท ธศาสตรจังหวัด/กลุ มจัง หวัด (Area) ขณะที่ องค กรปกครองสว นทอ งถิ่นใน
จังหวัดซึ่งเปนแหลงงบประมาณกอนใหญอีกแหลงหนึ่ง ก็ยังไมไดเขามาสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรมากเทาที่ควร ซึ่งมาจากสาเหตุหลายประการ ประการแรกเกิดจากมีการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหาร อปท. ในชวงที่มีการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ทําใหผูบริหาร
ทอ งถิ่น ฝา ยประจําไม กล าเขามามีสว นร วมในการจั ดทํา แผนงาน โครงการรวมกับทางจังหวั ด
ดว ยเกรงว าจะขั ดกั บนโยบายของผูบริหารชุดใหม ประการที่สอง องค กรปกครองส วนทอ งถิ่ น
บางสวนยังคิดวา แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด เปนแผนของภาครัฐไมเกี่ยวของกับ
อปท. จึงไมได เขามามีส วนรวม และประการที่สาม เกิดจากการบู รณาการแผนงานโครงการใน
ระดับเจาหนาที่ผูปฏิบัติของจังหวั ดกับ อปท. ยังมีไมมากนัก ทําใหแผนยุทธศาสตรของจังหวัด
และกลุมจังหวัดไมบรรลุผลตามตัวชี้วัดไดเทาที่ควร
1.4.5 แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยังไมมีลักษณะเปนองครวม (Holistic)
ที่ จ ะสะท อ นภาพทิ ศ ทางการพั ฒ นาของพื้ น ที่ ห รื อ ศั ก ยภาพของกลุ ม พื้ น ที่ ไ ด อ ย า งแท จ ริ ง
ในอนาคต เนื่องจากขาดการรวมคิดรวมประชุมปรึกษาระหวางจังหวัดต าง ๆ ในกลุมที่จะวางแผน
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ยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดอยางจริงจัง บางกลุมจังหวัดก็ขาดแกนนําของกลุมที่จะขับเคลื่อนใน
เชิงยุทธศาสตรของพื้นที่ ทําใหยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด มีลักษณะของการนําวิสัยทัศน
ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแตละจังหวัดมารอยเรียงเขาดวยกันหรือเชื่อมตอกัน และ
ไมมีเจาภาพหลักที่จะมามองภาพรวมการพัฒนาของพื้นที่หรือ อนุภาคที่มีการประเมินศักยภาพ
จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม (SWOT Analysis) ตามกระบวนการอยางแทจริง

2. ขอเสนอแนะ
2.1.ขอเสนอระดับนโยบาย
2.1.1 ให มีก ารแก ไขปรั บปรุง ระเบีย บสํ านั กนายกรัฐมนตรี วาดวยระบบการ
บริห ารงานจัง หวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 จัด ตั้ งสํานั ก งานยุท ธศาสตรก ลุมจั งหวัดขึ้น
เปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตรกลุมจังหวัด (กกจ.) เพื่อทําหนาที่ ชวยเหลือ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการยุท ธศาสตรกลุมจั งหวัด โดยมีเ จาหนาที่ ดูแลรับผิ ดชอบกลุ ม
จังหวัดเปนการเฉพาะ โดยเกลี่ยอัตรากําลังมาจากหนวยงานตาง ๆ ประกอบดวย เจาหนาที่
จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ (สศช.) สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) สํานักงบประมาณ และกระทรวงอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของตามประเด็นยุทธศาสตร ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูแทนภาคเอกชน
โดยมี หัวหนา สํานั กงานจัง หวัดของจัง หวัดที่เปน แกนกลางกลุมจั งหวัด เปน เลขาธิการ ทั้งนี้
อัตรากําลังที่มาปฏิบัติงานที่สํานักงานดังกลาวเปนการชั่วคราว โดยใหสามารถปรับเปลี่ยนได
ตามสถานการณหรือตามนโยบายของรัฐบาล
2.1.2 ทบทวนปรับกลุมจังหวัดบางกลุมใหม โดยรวมจัง หวัดที่มีสภาพพื้นที่
ทางภู มิศ าสตรเ ชื่อมตอ กัน หรื อมี พื้นฐานทางเศรษฐกิจ ที่ไ มแ ตกต างกันมากนัก เขา ไวด วยกัน
และมี ขนาดไมใ หญจนเกินไป เพื่อประโยชนใ นการบริห ารจัด การของกลุมจั งหวัดในการเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแขงขันและการแก ไ ขปญ หาของพื้ นที่ ทั้งนี้ เพราะการจัด แบง กลุ ม
จังหวัดที่ไมเหมาะสมโดยขาดความกลมกลืนในทางพื้นที่ หรือสภาพทางภูมิศาสตร ระยะทางที่
หางไกล ตลอดจนวัฒนธรรมท องถิ่นที่ แตกตางกันดั งเชนกรณีกลุมจั งหวัดภาคกลางตอนบน
กลุมที่ 2 หรือกลุมภาคเหนือตอนบนที่มีขนาดใหญเกินไป ทําใหการบูรณาการแผนงานโครงการ
ของจั งหวัดในกลุมไมสอดคล องกลมกลื นกัน และเปนปญ หาตอการบริหารจัด การกลุมจัง หวั ด
ตามมาดวยนั้น ยอมสงผลให การดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐบาลในอันที่จะ
ใหแตละจังหวัดในกลุมจังหวัดเสริมสรางศักยภาพและเกื้อกูลซึ่งกันในลักษณะแผนงาน โครงการ
รวมกันไมบรรลุผล
2.1.3 รัฐควรจัดสรรงบกลาง เพื่อ สนับสนุนแผนยุท ธศาสตร การพัฒนากลุม
จังหวัด/จังหวัดไว จํานวนหนึ่ง แลวจัดแบงไปยังกลุม จังหวัด/จังหวัดตามแผนงาน โครงการที่
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กลุ มจังหวัด / จัง หวั ดจัด ลําดั บไวแ ลว และเปน ไปตามหลั กเกณฑที่สํ านั กงบประมาณกํา หนด
โดยอาจจัดสรรเปนเงินกอน (Lump Sum) เพื่อที่กลุมจังหวัด/จังหวัดจะไดมีความคลองตัวในการ
บริหารจัดการ อันจะเปนพื้นฐานที่จะนําไปสูการจัดตั้งงบประมาณของจังหวัดเองตอไป
2.1.4 เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ที่ผูประกอบการ
และ/หรื อภาคธุร กิจ เอกชนดํ าเนิน การอยูใ นพื้ นที่ จัง หวั ด ใหข ยายเครื อข าย (Networking) ใน
ขอบเขตที่กวางขวางขึ้นระหวางจังหวัดในกลุม หรือเชื่อมโยงไปยังกลุมจังหวัดอื่นมากขึ้น โดยมี
ความเชื่อ มโยงกั บยุท ธศาสตรก ารพั ฒนากลุ มจัง หวั ด /จัง หวั ด เพื่ อ ให เ กิ ด พลั ง ความรว มมื อ
ระหวางพื้นที่ และความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนใหเปนไปอยางเขมแข็ง ทั้งนี้ โดย
อาจอาศัยกลไกที่รัฐจัดตั้งขึ้น คือ คณะอนุกรรมการสงเสริมความรวมมือภาครัฐและเอกชน ทั้งใน
สวนกลางและระดับจังหวัด และหรือหารูปแบบหรือแนวทางความรวมมือในลักษณะตา ง ๆ ให
เปนไปอยางหลากหลาย ซึ่งจะชวยเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศโดยรวม
2.1.5 ปรับโครงสรางของสํ านัก งานจัง หวั ด ให เ ปนองค ก รที่มีส มรรถนะสู ง
สามารถนําวาระแหงชาติ และแปลงนโยบายของรัฐ บาลไปสู การปฏิ บัติใ นระดับพื้ นที่ ใ หเ กิ ด
สัมฤทธิ์ผลอยา งแทจริ ง โดยยกฐานะใหสํานั กงานจั งหวัดเปนสํานั กผูว าราชการจังหวัด เพื่ อ
ทําหนาที่ชวยเหลือผูวาราชการจังหวัด CEO ในดานการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/
กลุมจังหวัด การบูรณาการงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัดกับของกระทรวง / กรมเขาดวยกัน
รวมทั้งการประสานความตองการของจังหวัด /กลุมจังหวัดเขากั บความต องการของกระทรวง /
กรมใหเกิดการบูรณาการกันทั้งในมิติของวาระแหงชาติ (Agenda) มิติของพื้นที่ (Area) และมิติ
ของหนว ยงาน (Function) การปรับ โครงสรา งของสํา นัก งานจัง หวั ดในลั กษณะนี้ จะชว ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของจังหวัดและกลุมจังหวัดดวย
2.2 ขอเสนอระดับปฏิบัติ
2.2.1 จัดใหมีคณะกรรมการรวมกลุมจังหวัด โดยประกอบดวย ผูตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยในเขตพื้ นที่ รับผิด ชอบ เปนประธานคณะกรรมการ ผู วา ราชการจังหวั ด
หรือรองผู วาราชการจั งหวั ดที่ไดรับมอบหมายของแตล ะจั ง หวั ด หั วหนา สว นราชการประจํา
จังหวัดที่เกี่ยวของ ผูแทนภาคเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตัวแทนองคกรเอกชน
และประชาชน ตลอดจนผูทรงคุณ วุฒิข องแตล ะจั งหวั ด เปน กรรมการ และหัว หนา สํา นัก งาน
จังหวัด จังหวัดที่เปนแกนกลางกลุมจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการรว มกลุ ม จั ง หวั ด ตามขอ เสนอนี้ จะทํ า หนา ที่ ใ นการ
ริเริ่ม จัดทําแผนงาน โครงการของกลุมจังหวัด การบูรณาการยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดและจังหวัด
การบูรณาการงบประมาณระหวางหนวยงานในพื้นที่ และบูรณาการแผนงาน โครงการของกลุม
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จังหวัด และจัง หวั ด โดยจะทํา หนาที่ เชื่ อมโยงกับ “ คณะกรรมการยุท ธศาสตร กลุ มจั งหวัด “
(กกจ.) ตามระเบียบสํานัก นายกรัฐ มนตรีวาดวยระบบการบริหารงานจัง หวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. 2546 และ “ คณะกรรมการกํากั บยุท ธศาสตรแ ละการบริห ารจังหวัด ” ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว าดว ยการกํ ากับยุทธศาสตรแ ละการบริห ารจัง หวัด พ.ศ. 2547 ซึ่ง มี
หัว หนา ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เปน ประธานกรรมการ มีห นา ที่ให ความเห็น และ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางการพัฒนาการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
กลุ มจั ง หวั ด และภาคต อ รัฐ มนตรีว าการกระทรวงมหาดไทยเพื่ อ พิ จ ารณาเสนอรองนายก
รัฐมนตรีที่กํากับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของกลุมจังหวัด
2.2.2 กระทรวง กรม ในสวนกลางควรปรั บยุ ทธศาสตรข องหนว ยงานให
สอดคลอ งกับยุทธศาสตรของพื้นที่ เนื่องจากในปงบประมาณ 2547 ที่ผานมา ยุทธศาสตรของ
จัง หวั ดและกลุ มจั งหวัดไดรับ งบประมาณสนับสนุน จากส วนกลางนอ ยมาก งบประมาณที่มา
ดําเนินการในพื้นที่สวนใหญ เปนงบประมาณตามแผนงานปกติของหนวยงาน ไมใ ชงบประมาณ
ตามยุ ท ธศาสตร ที่ ส อดคล อ งสั ม พั น ธ กั บ พื้ น ที่ การที่ ยุ ท ธศาสตร ข องกระทรวง กรม ยั ง ไม
สอดคลอ งกั บยุทธศาสตรของจังหวั ด/กลุ มจังหวัดเทาที่ค วร ทํ าใหค วามสําเร็จตามยุทธศาสตร
ของพื้ นที่เ ปนไปไดยากหรือเปนไปไดนอย ดวยขอจํากัดดังกลาวข างตน การปรับ ยุทธศาสตร
ของกระทรวง กรม ในสวนกลางใหสอดคล องกับยุทธศาสตรจังหวัด และ/หรือ กลุม จังหวัดตาม
ขอเสนอนี้ อยางนอยจะทําใหแผนยุ ทธศาสตรกลุ มจั งหวั ด/จัง หวั ดไดรับการตอบสนองดาน
งบประมาณมากขึ้น ในชวงที่จังหวัดยังไมสามารถตั้งงบประมาณของจังหวัดไดเอง
2.2.3 ควรจัดใหมีการศึกษาเพื่อพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ในพื้นที่
และหาทางเชื่อ มโยงวิ สาหกิจตาง ๆ ที่ผูประกอบการ และ/หรือภาคธุรกิจเอกชนดํา เนินการอยู
อยางเปนเอกเทศ ใหรวมกันในธุรกิจที่เกี่ยวของตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา เพื่อใหมีศักยภาพใน
เชิงการแขงขันทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิ ดการเชื่อมโยงกัน
ระหว างเครือ ขายวิ ส าหกิ จ (Cluster) ต าง ๆ ในพื้ นที่เ ขากั บยุทธศาสตรก ารพั ฒนาของกลุ ม
จัง หวัด และจัง หวัดแบบบู รณาการ ซึ่ง จะเป นการแก ไขป ญหาความยากจนและเพิ่มพู นรายได
ใหแกประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล และเปนแนวทางในการพัฒนาความรวมมือภาครัฐและ
เอกชนใหเขมแข็งอีกทางหนึ่งดวย
2.2.4 กระทรวงมหาดไทย ควรสงเสริ มใหทุกจังหวั ดจัดตั้งคณะอนุก รรมการ
สง เสริม ความรว มมื อภาครัฐ และเอกชนระดั บจัง หวัดขึ้นทุ กจัง หวั ด เพื่อเปน เวทีในการเสนอ
ความตองการ และการแก ไขปญหาทางเศรษฐกิจระดับจัง หวั ดของภาคเอกชนเป นการเฉพาะ
แยกต า งหากจากคณะกรรมการบริ ห ารงานจั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ (กบจ.) เนื่ อ งจาก
คณะกรรมการความรว มมือระหวางภาครัฐ และเอกชนในการแก ไขป ญหาทางเศรษฐกิ จระดั บ
จังหวัด หรือ “กรอ.จังหวัด” เดิม ไดถูกยุบเลิกไป โดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยระบบ
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การบริหารงานจังหวั ดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแมวา ระเบี ยบดังกล าวจะได กําหนดใหมี
ผูแ ทนภาคเอกชนรวมอยูใ นคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ (กบจ.) ดว ยแลว
ก็ต าม แต คณะกรรมการบริหารงานจั งหวั ดแบบบูรณาการก็ มิใ ชอ งคก รเชนเดียวกั บ “ กรอ.
จังหวั ด” คณะอนุกรรมการสง เสริมความรวมมือ ภาครัฐและเอกชนระดับจังหวัด นี้จะมีบทบาท
ในการพิ จารณาสนับสนุ นขอ เสนอความต อ งการของจัง หวั ด /กลุ มจัง หวั ด ตลอดจนส ง เสริ ม
การพัฒนาความรวมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในระดับจัง หวั ด/กลุมจัง หวั ด
เชื่อมโยงเขากับเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ในพื้นที่และระหวางพื้นที่ และจะเปนพื้นฐานรองรับ
บทบาทของภาคเอกชนที่จะเขามามีสวนขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดมากขึ้นใน
อนาคตตอไปดวย
2.2.5 สํา นัก งาน ก.พ.ร. ควรปรับ เกณฑการประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการ
ตามตัวชี้ วัด ในมิติประสิ ทธิ ผลตามแผนยุทธศาสตร โดยให สัด สว นน้ําหนักคะแนนเพิ่มขึ้น และ
เทาเทียมกันระหวางความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดกับความสําเร็จตาม
แผนยุท ธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ซึ่งในปง บประมาณ 2547 ไดใหน้ําหนักคะแนนกลุมจังหวัด
นอยกวาจังหวัด (20 : 30) โดยอาจกําหนดเปนสัดสวนน้ําหนักคะแนนระหวางกลุมจังหวัดกับ
จังหวัดเปน 30 : 30 ทั้งนี้ เพื่อใหจังหวั ดหันมาใหความสําคัญตอความสําเร็จตามตัวชี้วัดแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดมากขึ้น
2.2.6 สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ควรให จั ง หวั ด มี ส ว นในการกํ า หนดตั ว ชี้วั ด แผน
ยุท ธศาสตร กลุม จัง หวั ด/จั งหวัด ไดเ องมากขึ้น เนื่อ งจากเปน เจา ของพื้ นที่ และรู ศักยภาพของ
จังหวั ดได ดีก วาสว นกลาง และบางครั้งความสําเร็จตามตั วชี้ วัด ก็ขึ้ นอยูกับปจจัย ภายนอกหรื อ
ขึ้นกับนโยบายของสวนกลาง เชน ความสํ าเร็จ ของการจัด ตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน หรือ
ความสําเร็จของการลงทุนในเขตเศรษฐกิจชายแดน (จังหวัดเชียงราย) เปนตน นอกจากนี้ควร
ใหความสําคัญกับตัวชี้วัดทางดานสังคม และดานการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
เชนเดียวกับตัวชี้วัดทางดานเศรษฐกิจ เพราะในบางพื้นที่อาจตองใหความสําคัญกับมิติทางดาน
สังคมมากกวาพื้นที่ปกติ เชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งมีปญหาดานความสงบเรียบรอย
การใชเกณฑมาตรฐานตัว ชี้วั ดตั วเดียวกั น อาจมิไดแ สดงถึ งผลสั มฤทธิ์ ในการดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตรทั้งของจังหวัด และกลุมจังหวัดที่แทจริง

าวะซับซอนของยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ตอศูนยปฏิบัติการภูมิภาค
(Regional Operation Center : ROC)
ไพศาล วิมลรัตน 1
กระทรวงมหาดไทย ไดมีโอกาสจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการทํางาน
รวมกันระหวางเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการใน 5 ประเทศเพื่อนบานของไทยกับผูวาราชการจังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด เมื่อเดือนธันวาคม 2547 ที่ผานมานี้ ซึ่งไดมีการประชุมใน
ลักษณะนี้กับทางกลุมจังหวัดภาคเหนือไปแลวครั้งหนึ่ง ผลการประชุมรวมในครั้งนั้นสรุปได 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 เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล และสรางความเขาใจรวมกันในประเด็นปญหา และทิศทางที่จะดําเนินการ
รวมกัน พรอมกําหนดชองทางการประสานโดยตรงในการแลกเปลี่ยนขาวสาร 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 (Cluster) ดานการ
บริหารจัดการก็มีการปรับปรุง โดยใหผูวาราชการจังหวัด เปนประธานคณะทํางานของทุกสวนราชการ
ในจังหวัด CEO ใหจังหวัดเปนเสมือนหนวยยุทธศาสตรธุรกิจหนึ่ง (Strategic Business Unit :
S
B
U
)
เพราะฉะนั้นตามรูปแบบการบริหารราชการแผนดินแนวใหม ราชการบริหารสวน
ภูมิภาค คือ จังหวัดจึงถูกเปรียบเทียบเปนหนวยยุทธศาสตรหนึ่ง แตละจังหวัดจะตองถูกบังคับให
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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/ขอเท็จจริงไดมากที่สุด เพราะฉะนั้นคูแขงขันใดที่ไดยุทธศาสตร
ของฝายตรงขามไปก็จะทําใหไดเปรียบอยางมาก อาจเปนเพราะเหตุนี้เราจึงเห็นแตยุทธศาสตรของ
กระทรวง ทบวง กรมอื่น แตเราจะไมเคยเห็นยุทธศาสตรของกระทรวงกลาโหมเลย อยางไรก็ตาม
สําหรับจังหวัด/กลุมจังหวัดชายแดนที่จะตองทํามาคาขาย ผมคิดวาการจะไดมาซึ่งยุทธศาสตรของ
ประเทศเพื่อนบานคงจะเปนเรื่องไมยาก ดูจากประเทศไทย ยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด ใคร
ตองการยังหาไดงาย ๆ เพราะสํานักงาน ก.พ.ร.จัดประชุมกันก็หลายครั้ง เอกสารแจกก็เยอะแยะ
W e b s i t e
ก็มีหาไดงาย
ๆ
ไปหมด
ที่สําคัญใน
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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 L o 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
นั่นเอง
P r o v i n c i a l
P r o d u c t
:
G P P )
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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 Cluster เปนสิ่งสําคัญเพราะหากหมายถึง
การเชื่อมโยงของกระบวนการผลิต จะมีการเพิ่มมูลคา ( V a l u e A d d e d ) ในทุกขั้นตอนจนถึงการ
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 การวิจัยและพัฒนาจึงเปนสิ่งสําคัญของ
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 Link ของมิติที่สามอยาง
รุนแรง ชองวางประการหนึ่งของมิติที่สาม คือ การขาดกลไกในพื้นที่ที่ชัดเจนในการ Link 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
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และจังหวัด ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทั้งสิ้น 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
อีกดวย
c
h
a
n
g
e

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 S WO T จนออกมาเปนยุทธศาสตร
แทบจะไมมีการวิเคราะหยุทธศาสตรของตางประเทศเลย
โดยเฉพาะอยางยิ่งยุทธศาสตรของ
ประเทศเพื่อนบานที่เราจะอาศัยเขาเปนประตูออกไปสู Global ดังนั้นกระบวนการจัดทําจนบรรลุเปน
ยุทธศาสตรทั้งของจังหวัด/กลุมจังหวัด โดยนําไปเชื่อมโยงกับ G l ob al 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 C EO
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 R O C กระทรวงมหาดไทยสมควรเขาไปมีบทบาทในฐานะ
ผูประสานการดําเนินการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด/จังหวัด ใหบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด ที่กระทรวงมหาดไทยจะตองรวมรับผิดชอบดวย
ดังนั้น แนวทางดังกลาวขางตน หากไมมีการปฏิบัติใหเปนรูปธรรมแลว ถึงแมวาทุก
ภาคสวนจะใหความรวมมือเต็มที่ มันก็จะไมตางอะไรกับการ “ชวยกันเข็นครกขึ้นภูเขา” เลย
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“

ปของการบริหารราชการจังหวัด
แบบบูรณาการ”
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด 1

สวนที่ 1 ความนํา/ แนวคิดการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
เมื่ อ รั ฐ บาลมี น โยบายปฏิ รูป ระบบราชการ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของส ว น
ราชการในการให การบริการประชาชน และปรับปรุงการบริหารราชการส วนภูมิภาคอยางจริงจัง
คณะรั ฐมนตรี จึ งมี มติ เมื่ อวั นที่ 7 สิ งหาคม 2544 ให ความเห็ นชอบตามข อเสนอของ 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) ดวยการสงเสริมใหเกิดระบบงานที่
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
มิติที่ 2
มิติที่ 3
มิติที่ 4

มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ รอยละ 70
มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ รอยละ 10
มิติดานคุณภาพใหบริการ รอยละ 10
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
จังหวั ดได รับความรวมมือจากสว นราชการในการแก ไขปญ หาและพัฒนา
จัง หวัดจากทุกภาคสวนมากขึ้น ทําใหจัง หวั ดสามารถใชยุท ธศาสตรก ารพัฒนาจั งหวัดเปน
ทิศทางในการพัฒนาจังหวัดไดตรงตามสภาพปญหาของจังหวัดอยางมีประสิทธิภาพ
3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ในอดีตที่ผานมาจังหวัดอาจจะใหความสําคัญกับระบบขอมูลสารสนเทศไม
มากนั ก แต เมื่ อไดมี การบริห ารราชการจัง หวั ดแบบบูร ณาการ มีผ ลใหจั งหวัด เกิ ดความตื่ นตั ว
ในการพัฒนาระบบขอ มูลสารสนเทศของจังหวัด เพื่อเปนเครื่องมือในการตัด สินใจของผูบ ริหาร
ของจังหวัด ซึ่งทุกจังหวัดไดมีการจัดทําระบบฐานขอมูลของจังหวัดเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูล
ของสํานักนายกรัฐมนตรี (PMOC) และขอมูลของกระทรวง (MOC)
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รัฐบาลไดมีการออกระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนและเปนกลไก
ผลักดันใหมีการทํางานรวมกันในระดับจังหวัดขึ้น ไดแก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
ระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 และหนังสือสั่งการเรื่องมอบอํานาจดาน
การบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด ของสํานักงาน ก.พ. ทําใหสวนราชการในจังหวัดให
ความรวมมือในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเปนอยางดี
5. การพัฒนาระบบการสั่งการที่มีเอกภาพ
มีป ญหาสํ าคัญของชาติหลายดานที่รัฐ บาลไดมอบใหผูวา ราชการจังหวัด
เปนเจาภาพในการแกไขปญหา เชน ปญหายาเสพติด และปญหาไขหวัดนก เปนตน ซึ่งผูวาราชการ
จังหวัดสามารถแกไขปญหาดังกลาวลุลว งไปดวยดี ในกรณีนี้ทําใหไดบทเรียนวาในการเขาตอสู
กับปญหาร ายแรงบางอยาง จําเปนต องมีเจาภาพรั บผิ ดชอบที่ชั ดเจนและมี ระบบการสั่ งการที่มี
เอกภาพเพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการเขาตอสูกับปญหาใหไดอยางมีประสิทธิภาพ
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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.
2.
3.
4.

สรางทาง คัดเลือกจังหวัด ถนน 4 ชองทาง
ควรมีเสนทางการบินที่เชื่อมโยงโครงการตามยุทธศาสตร
เปดสายการบินเพิ่มเติม
เรงรัดโครงการ Speed Train

2. มาตรฐานของแหลง
ทองเที่ยว/ การบริการ
ความเพียงพอของสิ่ง
อํานวยความสะดวก

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

3. ความเสื่อมโทรมของ
1. ใหมีหนวยงานดําเนินการรักษา ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ/แหลง 2. สรางกฎ ระเบียบ มาตรการควบคุมอยางจริงจัง
ทองเที่ยว
3. จัดวางผังเมืองที่ดี
4. ใหผูวาฯ สํารวจวาในพื้นที่ของตนมีธรรมชาติอะไรที่
เสียหายและมีวิธีการฟนฟูอยางไรโดยอาจจะตองมีการ
คิดหาวิธีรวมกันกับจังหวัดขางเคียง
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ปญหา
4.

ขอเสนอแนะ

ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ค ว า ม - สรางแรงจูงใจดวยการประกวด แขงขันสินคาและ
หลากหลายของสินคาและ
บริการ
บริการ

5. การสงเสริมการตลาดเชิงรุก 1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนาศูนยบริการ
บรูณาการฝายผลิตและฝายขาย
ภาครัฐสนับสนุนดานการตลาด
จัดทํา Road Show ในระดับกลุมจังหวัด
ดําเนินการสงเสริมใหคนไทยเที่ยวไทยใหมากขึ้น

6. มาตรฐานความปลอดภัย

1.
2.
3.
4.
5.

จัดอาสาสมัครพิทักษนักทองเที่ยว
เพิ่มองคกรเครือขาย
พัฒนาภาษาอังกฤษใหตํารวจ
จัดหนวยปฐมพยาบาล (First Aid) ที่ไดมาตรฐาน
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 1. สนง.คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและจังหวัดรวมมือ
ยุทธศาสตรยังไมตรงกับ
กันศึกษาเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตรจังหวัด
ที่ สนง.คณะกรรมการ
2. กลุม จังหวัดควรกําหนดวาโครงการใดใหเอกชนลงทุน
สงเสริมการลงทุนสงเสริม
เพื่อไดรับการสนับสนุนจาก สนง.คณะกรรมการสงเสริม
- โครงการสวนใหญรัฐเปน
การลงทุน
ผูลงทุน แตสนง.
คณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนเนนใหเอกชน
ลงทุน
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 2. สนง.คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เผยแพรขอมูลและ
ลงทุน เรื่องการสงเสริม
ยุทธศาสตรสงเสริมการลงทุน
การลงทุนไทยในประเทศ
เพื่อนบานและเศรษฐกิจ
ชายแดน
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 1. พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑโดยเนนเอกลักษณของไทย
Packaging
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 - ประชุมทบทวนกฎระเบียบตาง ๆ
เอื้อตอการลงทุน
- ผูประกอบการขาดความรู - สงเจาหนาที่เขาไปแนะนําหรือจัดศูนยใหคําแนะนํา
ในเชิงบริหารจัดการและ
จัดอบรมอยางตอเนื่อง
ทักษะที่จําเปน
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
- ตีความไมชัดเจน
- ขาดความรูในการแปลง
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรขึ้นอยูกับตัว
บุคคลมาก
2. ขอมูลบางสวนยังไม
สมบูรณ
3. ดานการบริหารการจัดการ
- ขาดการเชื่อมโยงระหวาง
กลุมจังหวัด ตางคนตาง
ทํางาน
- งบประมาณไมสมดุลกับ
ยุทธศาสตร
- สวนราชการระดับกรมใน
พื้นที่ยังไมคอยเขาใจใน
เรื่องการบูรณาการ
- ผูนําดานเกษตรกรมีสวน
รวมนอยเพราะไมกลา
แสดงออก
- การสนับสนุนของ
เกษตรกรจังหวัดตอการ
ปฏิบัติงานยังไมสราง
แรงจูงใจในการทํางาน

ขอเสนอแนะ
4. คัดเลือกและพัฒนาผูบริหารใหมีความรูและทักษะ
เพียงพอในการแปลงยุทธศาสตรลงสูการปฏิบัติ

-

กําหนดหนวยงานรับผิดชอบขอมูลใหชัดเจนเพื่อทํา
หนาที่ปรับปรุงขอมูลใหชัดเจนและสมบูรณ

1. จัดหัวหนากลุมจังหวัด
2. เพิม่ การพบปะระหวางกลุมจังหวัด
3. ใหสาํ นักงบประมาณหาวิธีการใหกรมฯ ไปพิจารณางบ
ตามคําขอ
4. จัดอบรมขาราชการระดับจังหวัดใหเขาใจระบบบูรณา
การมากขึ้น
5. สรางระบบใหเกษตรเขามีสวนรวมตั้งแตเริ่มตนวางแผน
6. สรางระบบการตอบแทนและความกาวหนาเพื่อเพิ่ม
ขวัญกําลังใจ
7. สรางระบบมาตรฐานและมีระบบคุณธรรม

4. ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาสังคมและความเดือดรอนของประชาชน
ปญหา
1. การจัดการทรัพยากรธรรม
ชาติใหกับศูนยอํานวยการ
ตอสูเพื่อเอาชนะความ
ยากจนแหงชาติ (ศตจ.)

ขอเสนอแนะ
1.
2.
3.
4.

จัดสรรพื้นที่ประกอบอาชีพและที่อยูอาศัย
กอสรางแหลงน้ํา ระบบสงน้ํา
การแปลงสินทรัพยเปนทุน
การพัฒนาทรัพยากรที่ดินและน้ํา
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ปญหา
แกปญหาที่ดินทํากิน/
พัฒนาแหลงน้ํา

5.
6.
7.
8.

ขอเสนอแนะ
การจัดที่ดินใหเกษตรกรในพื้นที่นิคมสรางตนเอง
การจัดที่ดินใหเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
การจัดทรัพยากรที่ดินและปาไม
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5. การปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการภาครัฐเพื่อ
แกปญหาความยากจน
- การจัดทําแผนชุมชน
- การบริหารจัดการแก
ปญหาความยากจน

1. บูรณาการแผนความรวมมือระหวางองคกรชุมชนภาคี
การพัฒนาในระดับนโยบายและทองถิ่น
2. การใหคําปรึกษาแนะนําดานการประชาสัมพันธ การเพิ่ม
ศักยภาพและโอกาสคนยากจน
3. การผลิตและการจัดหารายการทางสื่อของกรม
ประชาสัมพันธเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสคนยากจน

สงเสริมธุรกิจชุมชน
การใหบริการจัดหางาน
จัดทําและพัฒนาระบบขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
การใหบริการแนะแนวอาชีพ
การคุมครองคนหางาน
การพัฒนาเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ
การพัฒนาฝมือแรงงาน
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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
- ระดับนโยบาย

- ระดับปฏิบัติ

ขอเสนอแนะ
2. จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการคาการลงทุน
3. การจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรระดับประเทศดาน
การคาชายแดน
4. จัดทํายุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน
1. พิธีการดานศุลกากร
2. กําหนดมาตรฐานสินคากลาง
3. จัดระบบขนถายสินคา (Logistics)
4. จัดการโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure)

6. ประเด็นการบริหารจัดการ
ปญหา
ก. โครงสรางและระบบ
บริหารจัดการ
1. โครงสรางการ
บริหารงานของผูวาซีอีโอ
มีหลายชั้น (multi layer)
1) ภายในจังหวัด
2) ภายในกลุมจังหวัด
3) ระหวางกลุมจังหวัด
4) ระหวางผูวาซีอีโอ
และกระทรวง/กรม
(สวนกลาง)
5) ระหวางผูวาซีอีโอ
และทูตซีอีโอ
2. โครงสรางการทํางาน
ภายในกลุมจังหวัด
1) ควรใหมีหัวหนากลุม
จังหวัด
ข. ดานการบริหารงาน

ขอเสนอแนะ
-

ควรพัฒนาระบบการทํางานใหมีความยืดหยุนไมติดยึด
รูปแบบตายตัวโดยผูวาซีอีโอ ตองมีภาวะผูนําและมี
เปาหมายยุทธศาสตร
- ควรมีการทํางานขามกลุมจังหวัด เชน ยุทธศาสตรการ
ทองเที่ยว
- ใหมีการทํางานระหวางทูตซีอีโอและผูวาซีอีโอ โดยมี 2
แนวทาง
1) ทูตประเทศเพื่อนบานมาประชุมในไทย
2) ทูตไทยและผูวาซีอีโอที่เกี่ยวของ ไปประชุมที่ประเทศ
เพื่อนบาน

- ใหผูตรวจราชการสํานักนายกฯ เปนผูประสานงานกลุม
จังหวัด

81

ปญหา
บุคคล
 ระยะสั้น
- ขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความสามารถ

ขอเสนอแนะ

-

 ระยะกลาง
- ปรับโครงสรางรองผูวา
ราชการจังหวัด
- จัดทํา CEO Succession
Plane
- ไมมีระบบการแตงตั้งโยก
ยายที่เปนธรรม
 ระยะยาว
- บุคลากรบางสวนยังมี
ความเขมแข็งไมเพียง
พอที่จะรวมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร

พัฒนาใหขาราชการทํางานแบบเชิงรุก (Proactive)
จังหวัดจางที่ปรึกษาหรือบุคคล (พนักงานราชการ) เขา
มาชวยปฏิบัติงานดานตาง ๆ เชน เศรษฐกิจการคาการ
ลงทุน
ประสานงานเครือขายกับสถาบันการศึกษาและภาค
เอกชนใหมารวมดําเนินการ
จัดใหมีทีมงานสัญจรของกระทรวงตาง ๆ

-

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

-

พัฒนาองคความรูที่จําเปนใหบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก (ปรับระบบ
ฝกอบรมและพัฒนา)
ผูวาราชการจังหวัดตองมีภาวะผูนําสื่อสารใหทีมงาน
เขาใจวิสัยทัศนและยุทธศาสตรรวมกันและผูวาซีอีโอตอง
พรอมทํางานทุกเวลา ทุกสถานที่

-

ค. ดานงบประมาณ
 ขาดงบประมาณในการ 1. การปรับปรุงระบบงบประมาณ / การเบิกจายที่สะดวก
และเอื้อตอการดําเนินงานใหทันตอระดับความตองการใน
นํายุทธศาสตรไป
ระดับพืน้ ที่
พัฒนา
 ขาดงบประมาณในการ 2. จังหวัดสามารถจัดสรร/บริหารจัดการงบประมาณเอง
เพื่อใหสามารถผลักดันการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
จัดทํายุทธศาสตร
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ปญหา
 ขาดอํานาจในการ
อนุมัติงบประมาณ

ขอเสนอแนะ
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
1. การใหความสําคัญเรื่องการสื่อสาร ประชาสัมพันธและการ
 ระดับการมีสวนรวม
ประสานความเขาใจที่ดีของฝายตาง ๆ รวมถึงการสรางโอกาส
ของประชาชนหรือ
การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรูสึกเปน
ผูเกี่ยวของในการ
เจาของรวมกัน
วางแผนกลยุทธยังไม
มากเทาที่ควร
2. การจัดตั้งศูนยกลางทีท่ ําหนาที่ประสานการดําเนินงาน
 ความรวมมือจาก
ตามยุทธศาสตรของกลุม จังหวัดและการผลักดันยุทธหนวยงานที่เปน
ศาสตรที่สําคัญในระดับภาค
ตัวแทนจากสวนกลาง
โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
จัดประชุมสัมมนายังมี
3. สงเสริมใหประชาชนในทองถิน่ มีสวนรวม
 ประสานงานกัน
ระหวางหนวยงาน ไมมี
เจาภาพ
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ปญหา
ขอเสนอแนะ
ฉ. ดานขอมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การเชื่อมโยงของขอมูลยัง 1. การมีเจาภาพจากสวนกลางรับผิดชอบดูแลการจัดเก็บ
ขอมูลเปนระบบกลางและเปนเครือขายที่สามารถ
ไมเปนระบบ
เชื่อมโยงกันไดทั้งระบบ มีขอมูลที่ทันสมัยสามารถใช
อางอิงได
- ขอมูลไมมีความทันสมัย
2. การพัฒนาระบบการวัดผลการดําเนินงาน (Performance
(Update) เพื่อใชงาน
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 และปญหาความตองการของประชาชนบนพื้นฐานของความรวมมือ จาก
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
พัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้น 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. พัฒนาระบบขอมู ลสารสนเทศเพื่อ การบริห ารระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร
เพื่อ การวางแผนและเครือขายสารสนเทศของจังหวัด โดยเปนศูนย สารสนเทศของจังหวัด เพื่อ
การบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด
3. จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ดําเนินการตามแผน กํากับ และติดตามผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร นโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด
4. การประสาน ปฏิบัติ และสนับสนุนงาน อันเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการ
จังหวัด
5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือไดรับมอบหมาย
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สําหรับโครงสรางไดกําหนดกรอบการทํางานไวดังนี้

ผูวาราชการจังหวัด

ฝายอํานวยการ

กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

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

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

สภาพแวดลอมการปฏิบัติงานในปจจุบันของจังหวัดแบบบูรณาการ
หลังจากที่มีการใชระบบการบริหารราชการในจังหวัดแบบบูรณาการมาแลว 1 ป
ภาพของความเขาใจในระบบ ความพรอมในการทํางานของขาราชการ รวมถึงภาคเอกชนและ
ประชาชนในพื้นที่ข องแตละจังหวัดแตกตางกันไป อยางไรก็ตาม ในภาพรวมการปฏิบัติงานจะ
เห็นลักษณะของงานที่คลาย ๆ กัน ในจังหวัดแบบบูรณาการที่ตองดําเนินการ สรุปไดดังนี้
1. มีก ารเตรียมการและเตรียมความพรอ ม ความเขาใจของขาราชการใน
หนว ยงานต าง ๆ ทั้ง ในระดั บจั งหวั ด อํ าเภอ องค ก รปกครองส ว นทอ งถิ่ น ผู นํา ชุมชน และ
ภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการอยางตอเนื่อง
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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 สั มมนา ฝ ก อบรม ในการรว มกํ าหนดยุท ธศาสตรก าร
พัฒนาจั งหวั ดแกกลุมองคกร ชุมชนตาง ๆ เพื่อใหการจัดทําแผนปฏิบัติการตามยุท ธศาสตร
สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่
3.4 มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานความรว มมือ ระหวา งภาครัฐ
และเอกชนระดั บจั งหวัด เพื่ อทํ าหนา ที่อ งค กรหลั กในการประสานและบูรณาการความร วมมื อ
เพื่อผลักดันยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
4. มีการจัดทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัด และยุทธศาสตรจังหวัดใหสอดคลองกัน
เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาในกลุมจังหวัดและจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ
5. มีก ารหลอมละลายการทํางานของสวนราชการตาง ๆ
ที่เปน แทง ๆ
(Function) โดยเปลี่ยนเปนการรวมคิดรวมทํามากขึ้น
6. มีการบูรณาการปญหาในพื้นที่ลงลึกไปในอําเภอ ซึ่งเปนหนวยปฏิบัติ รวมถึง
ตองประสานแผนกับทองถิ่นเพื่อบูรณาการกิจกรรมและงบประมาณ
7. มีก ารนํ าระบบเจา ภาพมาใช คื อ ให แ ต ล ะส ว นราชการที่ มีกํ าลั ง คนและ
ทรัพยากรมาก และเกี่ยวขอ งสอดคลองกับ ยุทธศาสตร รับผิดชอบความสําเร็จของยุ ทธศาสตร
นั้น ๆ รวมถึ งประสานและระดมทรัพ ยากรจากสว นราชการอื่ น ๆ ให ไปในทิ ศ ทางเดียวกั บ
ยุทธศาสตรที่จังหวัดกําหนดไว
8. ความรับผิดชอบในการนํายุทธศาสตรที่กําหนดเขาสูการปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผล
ซึ่งจุดสําคัญ คือ Deployment ทําอยางไรใหขาราชการและคนในจังหวัด Share Vision เดียวกัน
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มีสวนรวม มีเปาหมายเดียวกัน ตองมีการถายทอดสรางความเขาใจไปยังทุกภาคสวนในจังหวัด
นี่เปนปจจัยแหงความสําเร็จ ปจจัยที่จะระดมสรรพกําลังใหมาทํางานรวมกัน
9. มีก ารมอบอํ านาจการบริห ารงานบุค คล งบประมาณ และอํ านาจอนุมั ติ
อนุญาต ของทุกกระทรวงและกรมลงไปใหจังหวัด ซึ่งเปนภาระของจังหวัดที่ตองคอยตรวจสอบ
ความครบถว น ความถู กตองในการปฏิบั ติ ซึ่งเปลี่ยนแปลงแตกตางไปจากระเบียบหลักเกณฑ
เดิ มที่ กําหนดไว รวมถึ งต องมี การกระจายมอบอํา นาจตอไปใหกับส วนราชการตาง ๆ เพื่อ ให
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. การประชาสัมพัน ธข อมู ลข าวสารใหประชาชนและผูเ กี่ย วข องได รับ ทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ดังนี้
12.1 เผยแพรประชาสั มพัน ธขอมูลการบริหารงานจังหวั ดแบบบู รณาการ
รวมทั้งคํ ารับรองการปฏิบัติ ราชการที่ล งนามต อ รองนายกรัฐมนตรี ให ส ว นราชการในระดั บ
จังหวัด อําเภอ ทองถิ่นทราบ พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซต และสื่อมวลชนทองถิ่นทุกแขนง
12.2 ประชาสั มพั นธ ผานสื่ อและสิ่ง พิมพใ นส วนภูมิ ภาคและทอ งถิ่ น ใน
รูปแบบวิ ธีตาง ๆ อย างตอ เนื่อง เชน หนังสื อพิมพ วิท ยุ การจั ดทําแผนพับ การจัดทําเอกสาร
และวารสาร เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธเปนระยะ ๆ
เพื่อใหเห็นลักษณะการทํางานที่มีมากมายในจังหวัดแบบบูรณาการไดชัดเจน
ยิ่งขึ้น ผูเขียนไดนําเสนอตัวอยางโครงสรางระบบการปฏิบัติงาน ดังนี้
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คณะทํางานติดตามผล
ในระดับพื้นที่

คณะทํางานโฆษกจังหวัด

ผูวาราชการจังหวัด

คณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)
(35 คน ประชุมสัปดาหละ 1 ครั้ง)

- งบประมาณ
- การจัดซื้อจัดจาง
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ระบบราชการและยุทธศาสตรกําลังคน
- ตรวจสอบและกํากับดูแล

คณะกรรมการที่ปรึกษายุทธศาสตร
(ผูทรงคุณวุฒ/ิ อาจารยมหาวิทยาลัย)

สํานักเลขาธิการ กบจ.
(สํานักงานจังหวัด)

(กระจายอํานาจแบงความรับผิดชอบชัดเจน)
ผวจ.

รอง ผวจ. (เศรษฐกิจ)

รอง ผวจ. (บริหาร)

รอง ผวจ. (สังคม)

คณะทํางานเพิ่ม
ขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
กลยุทธหลัก 3 ดาน

คณะทํางานแกไข
ปญหาความยากจน
และกระจายรายได

คณะทํางานการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

คณะทํางานพัฒนา
ทุนทางสังคม

กลยุทธหลัก 3 ดาน

กลยุทธหลัก 3 ดาน

กลยุทธหลัก 1 ดาน

กลยุทธเสริม 5 ดาน

กลยุทธเสริม 3 ดาน

กลยุทธเสริม 7 ดาน

กลยุทธเสริม 4 ดาน

ทุกกลยุทธ
มีเจาภาพ
รับผิดชอบ
ชัดเจน

คณะกรรมการบริหารงานอําเภอแบบบูรณาการ (กบอ.)
(ศูนยรวมการบูรณาการในพื้นที่)

บสนุนหการปฏิ
: ภาครั
ภาคธุรกิจ หนวยการปกครองทองถิ่น องคกรภาคเอกชน ประชาคม ชุมชน ประชาชน
ที่มหนา ว: ยสนั
ระบบบริ
ารงานทีบ่ใัตชิงอานยูในจั
งหวัดฐนครสวรรค

ความจําเปนที่ตองปรับบทบาทเพื่อรองรับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จากสภาพแวดลอมการทํางานของจังหวัดบูรณาการที่เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะ
ของการทํางานที่เพิ่มภารกิจและบทบาทขึ้นอย างมากมายแบบทวีคู ณ ทําใหสํ านักงานจังหวัด
จะตองประเมินบทบาทตนเองใหม เพื่อปรับแนวทางการทํางานใหงานทั้งหมดของจังหวัดสามารถ
ไหลลื่นไปได โดยที่สํานัก งานจังหวัดตองไมใชเปนตัวฉุดรั้งงานในยุทธศาสตรการพัฒนาไวเอง
โดยเหตุผลความจําเปนที่ตองปรับบทบาทสรุปได ดังนี้
1. สํานักงานจังหวัด มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไป และวางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งหนาที่ที่ปฏิบัติจริงในขณะนี้ มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของผูวาราชการ
จังหวัด ซึ่งกวางขวาง ครอบคลุมงานทั้งจังหวัด เชน
1.1 รับผิดชอบผลสัมฤทธิ์ทั้งปวงในพื้นที่จังหวัด
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1.2 รับ ผิดชอบยุท ธศาสตร จัง หวั ดและแผนปฏิ บัติให สอดคล องกับแผน
บริหารราชการแผนดิน
1.3 กํากับดูแลสวนราชการจังหวัดใหปฏิบัติงานสอดคลองแผนยุทธศาสตร
1.4 บริหารราชการตามกฎหมาย มติ ครม. คําสั่งนายกรัฐมนตรี หรือที่
กระทรวงมอบหมาย
1.5 บังคับ บัญ ชาขาราชการในสว นภูมิภาค และกํากับดูแลสว นราชการ
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
การแก ปญหาความขั ดแยง เกี่ยวกับการพั ฒนาในพื้ นที่ การอนุรั ก ษทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล อ ม จะมีปริ มาณและความยุ ง ยากเพิ่ มขึ้ น บทบาทของสํ า นัก งานจั ง หวั ด ในการให
ขอเสนอแนะที่เปนวิทยาศาสตรและหลักวิชาการ จะเปนที่ตองการและมีความสําคัญขึ้น
4. การปฏิบัติราชการโดยทั่วไปของสํานักงานจังหวัด จะไดรับมอบอํานาจใน
การตัดสินใจเพิ่มขึ้น ลดขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบ เกิดความคลองตัว โปรงใส และเปนธรรม
มากขึ้น เปนศูนยกลางการประสานงานเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด รวมทั้งจะมีภาคเอกชน
ผูทรงคุณวุฒิ เขามาชวยปฏิบัติราชการ (Privatization) มีเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
ที่กาวหนาใหใชเปนเครื่องมือชวยเหลือการทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น แตในขณะเดียวกัน
ก็จะถูกตรวจสอบเขมงวดมากขึ้น จะถูก กดดัน ให ตอ งเรงปรับสมรรถนะงานเพื่อ ตอบสนองได
เทาทันกับความตองการของประชาชนและรัฐบาล

กรอบและทิศทางในการปรับปรุงงานของสํานักงานจังหวัด
กรอบและทิ ศทางในการปรั บปรุ งนี้ เปน ขอเสนอที่ได จากการทํางานและเปน
ผูปฏิบัติจริงในจังหวัดชัยนาท และนครสวรรค ซึ่งขอ เสนอดังกลาวอาจไมครอบคลุม เนื่องจาก
มีขอจํากัดในการปฏิบัติงานของแตละจังหวัดที่แตกตางกัน และการทํางานในจังหวัดแบบบูรณาการ
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ที่ไมน าจะมีสูตรสําเร็จตายตัว ดังนั้น ขอ เสนอนี้จึงเปนเพียงความเห็นที่ผู เขียนมีความประสงค
ใหเปนจุดเริ่มตน เพื่อใหสามารถขยายผลทางวิชาการใหสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป
1. โครงสรางสํานักงานจังหวัด
ปญหาที่เกิดขึ้น
1. โครงสรางปจจุบันแบงเปน 2 กลุมงาน และ 1 ฝาย ซึ่งไมยืดหยุน
เพียงพอที่จะรองรับปริมาณงานจังหวัดแบบบูร ณาการที่ มีภารกิจซับซอ นและมากมายมหาศาล
รวมทั้งอัตรากําลังขาราชการที่มีอยูจํานวนนอย เพียง 20 – 24 เทานั้น
2. ความคาดหวังของผูวาราชการจังหวัด และจังหวัดตองการใหสํานักงาน
จังหวัดเปนหนวยหลักในการรองรับระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เปนตัวรุกประสาน
และผลักดันยุทธศาสตรใหสัมฤทธิ์ผลสูงสุด รวมทั้งการกํากับ ติดตามงานในภาพรวม เนื่องจาก
มีการวัดผลสัมฤทธิ์ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการจากรัฐบาล
3. โครงสรางภายในสํ านั ก งานจังหวั ด ยัง เปน กํ าแพง เปนฝาย ๆ และ
กลุมงานอยู การทํางานขามฝายแบบไขว (Matrix) หรือลักษณะที่ไมมีพรมแดนของของฝายตาง ๆ
ยังมีนอยมาก
ขอเสนอเพื่อการปรับปรุง
1. ปรั บปรุ งสํานั กงานจัง หวั ดเปน สํานั กงานเลขาธิ การจัง หวัด โดยเปน
Headquarters ในการประสานกิจกรรมของจังหวั ด และชวยงานตั ดสิ นใจของจังหวั ด ถือ เป น
หนว ยงานกลางที่เ ปนตัว แทนของทุก กระทรวงที่รับผิ ด ชอบ ทุก กิ จกรรมที่จัง หวัด ต อ งทําได
สามารถดึ งคนของกระทรวงตาง ๆ มาชว ยราชการทํางานในสํานักงานจังหวัด นี้ โดยมีหัว หนา
สํานั กงานจังหวัดเปนเลขาธิการจัง หวัด สํานั กงานเลขาธิการจังหวัดจะแตกต างจากเลขานุก าร
ของคณะกรรมการบริห ารงานจัง หวัดแบบบูรณาการ ซึ่ง มีลักษณะเปน เพียง 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
แก ไขป ญหาที่เกิ ดขึ้ นให รวดเร็ ว เช น ที มเศรษฐกิจ ทีมสังคม ที มแก ไขป ญหาความยากจน ทีม
เกษตร ที มการทองเที่ยว ฯลฯ ซึ่งจะทําให เกิดการระดมทรัพยากรบุคคล ทั้ งจากราชการ เอกชน
ผูทรงคุณวุฒิ และทองถิ่นในลักษณะบูรณาการไดอยางแทจริง
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2. ภารกิจและบทบาท
ปญหาที่เกิดขึ้น
1. สํานักงานจังหวัดปจจุบัน ตองรองรับงาน CEO ในปริมาณที่มากมาย
เชน การจัดทํายุทธศาสตร การปฏิบัติ ติดตามประเมินผลตัวชี้วัด (KPI) ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ การ
บริหารงบประมาณ เงินงบกลางที่รัฐบาลจัด สรรให จัง หวั ดโดยตรง การประชาสั มพั นธ ชี้แ จง
ขา ราชการ รัฐ วิสาหกิจ เอกชน ประชาชนทั้ งจัง หวัดให เขา ใจในระบบบริห ารงานจัง หวัด แบบ
บูรณาการ ซึ่งปริมาณงานเกินกําลังคนและทรัพยากรที่มีอยูในสํานักงานจังหวัด
2. ขาดความเปนเอกภาพ มีความสับสน และขัดกัน
2.1 บทบาทและภาระหนาที่ห ลัก ของสํานัก งานจั ง หวั ด นา จะเปน
บทบาทในเรื่องประสานการชวยเหลือ (Staff) หรื อการเปนผูเชี่ ยวชาญดานการคิด การจัดทํ า
ยุทธศาสตรการพัฒนา แตในขอเท็จจริงไดผนวกภารกิจที่เปนลักษณะปฏิบัติเขาไวเปนจํานวนมาก
จนเกิด ความคลุม เครื อ ไม ชัดเจน เชน นโยบายรัฐ บาลที่ลงไปในหนา ที่สํ านั กงานจัง หวั ดใน
เรื่องศูนยต อสู เพื่ อเอาชนะยาเสพติ ดจังหวัด การปรับปรุงทัศนี ยภาพถนนสายหลัก การแก ไข
ปญหาไขหวัดนก หรือการจัดตั้งศูนยดํารงธรรม เปนตน
2.2 โครงสรางอํานาจหนาที่ชัดเจน แตในทางปฏิบัติจริงจะถูกใชงาน
ปนกันไปปนกัน มา ระหว าง Line และ Staff ทําใหเ กิด การเกี่ ยงงานระหวา งเจ าหนา ที่และ
ระหวางหนวยงาน
2.3 ขอบเขตภารกิจ หน า ที่ที่กํา หนดไวใ นสํา นั ก งานจั ง หวัด ไม
สามารถทําหนาที่หนวยงานที่ปรึกษาของผูวาราชการจังหวัดและหนาที่ดานยุทธศาสตร แผนงาน
ไดอยา งนา พอใจ เนื่อ งจากเรื่อ งยุทธศาสตรจั งหวัด เปน เรื่อ งสํ าคัญและเรื่องใหญที่ตอ งระดม
ทรัพยากรจํานวนมากมาชวยคิดชวยทํา
2.4 งานของสํานั กงานจัง หวัดหลายแห ง ยัง หนัก ไปในด านธุ รการ
มีปริมาณสูง นอกจากนั้นยังมีงานตอนรับแขก งานพิธีการ (ซึ่งอาจมอบใหเปนภาระของทองถิ่น)
ทําใหสิ้นเปลือ งเวลาโดยใชเหตุ ไมสามารถปฏิบั ติห รือ ละเลยงานสําคัญ ในการคิ ดการจัด ทํา
ยุทธศาสตร การรวบรวมขอมูลหรือประสานกิจกรรมโครงการ ตลอดจนกลั่นกรองเสนอความคิดเห็น
เพื่ อเปนเครื่องมือช วยการตัดสิ นใจของผูวาราชการจังหวัด
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
จากหนว ยงานใหญ ๆ ไมว าจะเปน สาธารณสุข เกษตร ปกครอง หรือ พัฒนาชุมชน เพื่ อใหได
ขาราชการที่มีคุณภาพมาชวยทํางานในจํานวนที่เพียงพอ
2. Privatization งานบางเรื่อ งสามารถจ างเอกชน หรือ มื อ อาชี พ ที่
สามารถทําได เชน การจางบุคลากรที่มีความรูดานภาษาตางประเทศหรือเทคโนโลยีมาชวยเหลือ
บริษัทรับจางทําความสะอาดศาลากลาง งานถายเอกสาร เขาเลม งานพิมพหรืองานจัดสงเอกสาร
เป นต น ซึ่งงานเหล านี้ต อ งดึงออกไป เพื่ อ ลดภาระและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพงานของสํ านัก งาน
จังหวัด
3. Out Source ในงานบางเรื่อง เชน การปรับปรุงฐานขอมูล การเชื่อม
ระบบเครือ ขายโทรคมนาคม ซึ่ง เปน เรื่ องเทคนิค หรื อการจัด ทํายุ ทธศาสตร จัง หวัด ที่ตอ งการ
ผูเชี่ยวชาญมาชวยคิด อาจใชที่ปรึกษาจากภายนอกหรือสถาบันการศึกษาเขามาชวยเหลือ
4. Net Working การประสานงานแนวราบ หรือการสรางเครือขายมาชวย
ทํางาน เชน จังหวัดนครสวรรคมีการจัดตั้ง Young Community Leader (YCL.) ซึ่งเปนลูกของ
นัก ธุรกิจที่ มีค วามรูในระดั บการศึ กษาปริ ญ ญาโท ปริญ ญาเอก มาชวยทํางาน หรือ การสรา ง
เครือขายปราชญชาวบาน ซึ่ งมีถึง 400 คน มาชวยทํางานรวมกับจังหวัด และรว มแกไขปญ หา
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข อมูล จะมาคอยถาม
ผูใชวาตองการขอมูลอะไรบางคงไมได แตควรบอกผูใชไดเลยวามีอะไรบาง เปนประเภทใด และ
ใชอยางไร โดยการพัฒนาตอ งครอบคลุมทั้ง 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. มีการโยกยายสลับตํ าแหนงเจาหนาที่กลุ มงานยุท ธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร กับฝายอํานวยการอยูตลอดเวลา ซึ่งงานของ
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กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และกลุมงานขอ มูลสารสนเทศและการสื่อสาร เปนเรื่อ ง
เทคนิคตองการความชํานาญและความตอเนื่องในการพัฒนางาน
2. เจ า หน า ที่ ข าดประสบการณ ขาดความอดทน ประกอบกั บ มี ก าร
ปฏิรูป ระบบราชการ มีห นว ยงานเกิด ใหมจํ านวนมาก ทํา ให ขาราชการสํ านั กงานจัง หวั ดที่ เก ง
และมีคุณภาพโอนยายไปอยูหนวยงานใหม
3. ระบบการสรรหามีขอจํากัดในการแสวงหาคนดี คนเกง และการแตงตั้ง
ยังไมมีหลักเกณฑแนนอน มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑตามยุคสมัย
4. สํานักงานปลั ด กระทรวงมหาดไทย ไมมีส ายงานหลั ก ที่แทจริง ที่จะ
ทําใหขาราชการของสํ านั กงานจั งหวัด ผูกพั นที่จะปฏิบั ติงานอยูด วยเปนเวลานาน และนโยบาย
การบริหารงานบุคคลมีแนวโนมสงเสริมความกาวหนาในระยะสั้น ๆ แตในระยะยาวมักมองไมเห็น
เจาหนาที่จึงมักปฏิบัติงานเพื่ อหาความกาวหนาในระยะสั้น 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. ขาราชการสํานัก งานจังหวัด มีขวัญและกําลังใจอยูในระดั บดี แตสิ่งที่
ขาราชการรูสึกไมพึงพอใจนัก ไดแก
- ความไมเปนธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ
- โอกาสความกาวหนาและสภาพการทํางานเปรียบเทียบแลวสู
หนวยงานอื่นไมได
- สภาพการทํางานหนักมากกวาหนวยงานอื่น ๆ โดยเฉพาะใน
ระบบจังหวัดแบบบูรณาการ
2. ทัศนคติและรูปแบบการบริหารงานของผูวาราชการจังหวัดและหัวหนา
สํานักงานจังหวัดมีผลกระทบตอขวัญและกําลังใจมาก
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ขอเสนอเพื่อการปรับปรุง
1. กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาใหโปรงใส มีความชัดเจน และกระจาย
อํานาจการพิจารณาความดีความชอบตามลําดับอยางแทจริง
2. ผูว าราชการจัง หวัด รองผูว าราชการจัง หวัด และหั วหนา สํานั กงาน
จัง หวั ด แสดงบทบาทผูบั งคั บบัญ ชาที่ดี โดยเอาใจใสดูแ ลและช วยแกไ ขปญ หาที่เกิ ดขึ้ นอยา ง
ใกลชิด ไมปลอยใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานเองโดยลําพัง
3. ตองเกลี่ ยอั ตรากําลังใหเหมาะสมในแต ละสํานักงานจังหวัด บางแห ง
ขาดอัตรากําลังมาก
4. ให แรงจูงใจ ทั้งในรูปตัวเงิน โดยเฉพาะเงินรางวั ลตามคํารับ รองการ
ปฏิบั ติราชการหรือรางวัลอื่น ๆ เชน ยกยอ งชมเชย ให ประกาศเกียรติคุณ หรือมอบหมายงาน
ตามรายงานความถนัด
5. สงเสริมการบริหารระดับขางเพื่อ ลดงาน เปนการกระจายอํา นาจการ
ตัด สิน ใจ และการมีสว นรวมตัด สิน ใจของขาราชการระดับลา ง สร างบรรยากาศที่เ หมาะสมกับ
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 และกระบวนการจัดตั้ง
สํานักงานยุติธรรมจังหวัด
บํานาญ สุวรรณรักษ1

บทนํา
ในปจจุบันและอนาคตอันใกลนี้ กําลังจะมีการจัดตั้งองคกรภาคราชการที่สําคัญ
ยิ่งในการให บริการดา นการอํานวยความยุติธ รรมแกประชาชนในระดับภูมิภาค โดยกระทรวง
ยุติ ธรรมได มีน โยบายที่จะจัด ตั้ง “สํานั กงานยุ ติธรรมจัง หวั ด” ขึ้น ทุกจั งหวัด เพื่อ ทํา หน าที่
ประสานงานและบูรณาการงานของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวัด
ในลักษณะเปนศูนยรวมในการบริหารจัดการที่มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด
แกประชาชน รวมทั้งสอดคลองกับระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการที่ไดเริ่มดํ าเนินการ
มากอนแลว

แนวความคิดและหลักการจัดตั้งสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
ตามแผนยุท ธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 – 2550 ได
กําหนดใหมีการปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน เพื่อ ใหมีขีดสมรรถนะและความ
ยืดหยุนคล อ งตั ว สู งโดยการจัดระเบียบความสั มพั นธ ของการบริห ารราชการในทุก ระดั บให
เปนไปอยางเหมาะสมและมีความเปนเอกภาพ ตลอดจนสามารถบูรณาการเชื่อมโยงการทํางาน
ในมิติและภาคสวนตาง ๆ เขาดวยกัน รวมทั้งจัดใหมีการโอนถายภารกิจงานในเชิง ปฏิบัติการ
ออกไปยังหนวยงานในระดับภูมิภาคและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กระทรวงยุติธรรมมีสวนราชการในสังกัดที่ปฏิบัติงานอยูในภูมิภาคหลายหนวยงาน
ที่สําคัญไดแ ก เรื อนจํากลางจังหวัด อําเภอ สํานักงานคุมประพฤติภาค / จังหวั ด สํา นักงาน
1

นักวิชาการยุติธรรม 7ว กลุมพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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บังคับคดีและวางทรัพยภูมิภาค/จังหวัด และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ซึ่ง
ในอดีตตางหนวยตางปฏิบัติงานตามภารกิจของตน โดยขาดการประสานงานและบูรณาการซึ่ง
กันและกัน เชนเดียวกับสวนราชการ/หนว ยงานอื่น ๆ อันเปนธรรมชาติของระบบราชการไทย
ที่ผานมา ดัง นั้น เพื่ อใหก ารปฏิบัติง านของส วนราชการในสัง กัดกระทรวงยุติ ธรรมที่ตั้ งอยูใ น
พื้นที่จังหวั ด มีความสอดคลองเชื่อมโยงกันอยางเปนเอกภาพ เกิด ประสิทธิภาพ และมีความ
คุมค าในการปฏิ บัติภารกิ จภาครัฐ มากที่สุด จึง เห็ นควรให มีการจัด ตั้ ง “สํานักงานยุ ติ ธรรม
จังหวั ด ” ขึ้นภายใต สั งกั ดสํ านัก งานปลั ด กระทรวงยุติ ธ รรม โดยมีอํ านาจหนาที่เ ปนผู แ ทน
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. มีก ารกํา หนดยุท ธศาสตร การทํา งานที่ มีผ ลผูก พัน ทุก สวนราชการใน
สังกัด ที่จะตองสนับสนุนบุ คลากรและทรั พยากรรวมกัน (Corporate Core) เพื่อใหเกิด ความ
คุมคา ประหยัด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
3. เปนหนวยงานที่มีบทบาทหลักในการแปลงยุทธศาสตรข องกระทรวง
ยุติ ธรรมและกรมในสังกัด ไปสูการปฏิ บัติในพื้นที่ ใหส อดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ และ
ความตองการของประชาชน รวมทั้ ง มีบ ทบาทสําคั ญในการเปน หนว ยบริก ารประชาชนตาม
แนวทางการบริหารงานภาครัฐแนวใหม ที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
4. การจั ดโครงสร างและระบบงาน จะต องอยู ภายใตเงื่ อนไขตามนโยบาย
ของรัฐบาล ที่จะไมมีการเพิ่มอัตรากําลังตั้งใหม แตจะใชวิธีการเกลี่ยอัตรากําลังจากหนวยงาน
ตาง ๆ ในพื้นที่หมุนเวียนมาปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ซึ่ง ถือเปนการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงยุ ติ ธ รรมอี ก รู ป แบบหนึ่ ง ที่ จ ะทํ า ให บุ ค ลากรมี ค วามรู ใ นภารกิ จ ของหน ว ยงานอื่ น
นอกเหนือจากงานประจําของตนเอง และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได
5. ราชการสวนกลาง จะมีระบบกลไกการสนับสนุน (Back Office) อยางจริงจัง
เชน ระบบการติดตามประเมินผล ระบบการจูงใจหรือการใหรางวัลแกผูปฏิบัติงาน และระบบ
การพัฒนาบุคลากร เปนตน
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ผลการจัดตั้งสํานักงานยุติธรรมจังหวัดที่ผา นมา
กระทรวงยุติธ รรม ได มีคํ าสั่ ง ที่ 299/2547 ลงวันที่ 25 มิถุ นายน 2547
แตงตั้งผูแทนกระทรวงยุติธรรมประจําจังหวัด โดยเรียกชื่อตําแหนงวา “ผูแทนยุติธรรมจังหวัด”
ครบทั้ ง 75 จังหวั ด โดยแตง ตั้ง จากหั วหนา สว นราชการสังกัด กระทรวงยุติ ธรรมที่ ตั้ง อยู ใน
จังหวัดนั้น ตามความเหมาะสม พรอมกันนี้ ไดออกระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการปฏิบัติ
หนาที่ของผู แทนกระทรวงยุติ ธรรมประจําจังหวัด พ.ศ. 2547 ลงวัน ที่ 25 มิถุนายน 2547
โดยไดกําหนดเกี่ยวกับการคัดเลือกและแตงตั้งผูแทนยุติธรรมจังหวัดเปนประจําทุกป ทั้งนี้ ภายใน
เดื อนธันวาคมของแตละป ใหบรรดาหั วหน าส วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจั งหวัด
ทําการคั ดเลือกหั วหนาสวนราชการ 1 คน เพื่อ เสนอปลัดกระทรวงยุติธ รรมพิจารณาแตง ตั้ง
ตามลําดับ

โครงสรางอํานาจหนาที่และแนวทางการบริหารจัดการสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
จากผลการแตงตั้ งผูแทนยุติธรรมจั งหวัด จากหัว หนา สว นราชการที่ได รับ การ
คั ดเลื อ กจากหัว หนาส ว นราชการดว ยกั นดั ง กล าว ส ง ผลให ส ถานที่ตั้ ง “สํ านัก งานยุติ ธ รรม
จังหวัด” ตั้งอยูที่สว นราชการของหัวหนาสวนราชการที่ไดรับแตงตั้งเปนผูแทนยุติธรรมจังหวัด
โดยอัตโนมัติ ทําใหสถานที่ตั้ งสํานักงานยุติธรรมจังหวัดที่ผานมา ไมมีลักษณะสถานที่ถาวร
โดยจะเคลื่ อ นย า ยตามผู ที่ รั บ หน า ที่ ผู แ ทนยุ ติ ธ รรมจั ง หวั ด ในแต ล ะป ประกอบกั บ การ
เปลี่ยนแปลงตั วบุค คลผูแทนยุ ติธรรมจัง หวัด ในแตล ะป นั้น นับ วาเปน การเปลี่ยนแปลงบอ ย
เกินไป ทําใหการทํางานไมตอเนื่อง จึงเปนขอ จํากัดที่สําคัญในการปฏิบัติง านที่ผานมา ดวย
เหตุนี้จึงไดมีการศึกษาและพัฒนาระบบใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกลุม
พัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม สํานัก งานปลั ดกระทรวงยุติ ธรรม ได จัด ทําขอ เสนอ
“โครงสร างอํานาจหน าที่และแนวทางการบริหารจัด การสํานัก งานยุติธรรมจัง หวั ด ” 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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โดยกลุม งานบริก ารประชาชน ถือเป นหั วใจหรือ สวนสํา คัญที่สุ ดของ
สํานั กงานยุติธ รรมจัง หวั ด ที่ต อบสนองตอ นโยบายการปฏิ รูประบบราชการของรัฐ บาลตาม
หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม กลาวคือ
ศูนยบริการรวม (Service Link) เปนวิธีการบริการประชาชน โดย
ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen Center) ดวยการรวมการใหบริการของบรรดาสวนราชการ
ในสังกั ดกระทรวงยุติ ธรรมในพื้ นที่ จัง หวัด นั้น ไว ณ สถานที่แหง เดีย วกัน เพื่ อใหป ระชาชน
ไดรับความสะดวกในการติดตอไมตองเดินทางไปติดตอสวนราชการหลายแหง และถือเปนการ
ลดกําลังคน และลดขั้นตอนการปฏิบั ติงานของภาคราชการด วย อยางไรก็ดี ศูนยบริการรวม
มีขอบเขตอํานาจหนาที่เพียงการรับคํารองหรือคําขอของประชาชนในงานบริการตาง ๆ ของหลาย
สวนราชการ และดําเนินการติดตอสวนราชการเจา ของเรื่อง เพื่อ ดําเนินการต อไปให แลวเสร็จ
ตามกระบวนการของงานนั้น โดยแยกการใหบริการของศูน ยบริการรวมออกเป น 3 ประเภท
คือ 1) การใหขอมูล/คําปรึ ก ษา 2) การรั บเรื่องขออนุมั ติ/อนุญาต และ 3) รับ เรื่อ งรองเรียน/
รอ งทุกข/รับ แจง เบาะแส สําหรับ คลินิก ยุติธรรม ซึ่ง เปน โครงการของกรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ ที่ไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2546 โดยมีภารกิจในการรับเรื่องราวรองทุกข และแกไข
ปญหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งใหคําปรึกษาหารือและใหความ
ชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน ไดรวมไวเปนภารกิจสวนหนึ่งของศูนยบริการรวมดังกลาว
ในส ว นของศู นย ประสานงานยุ ติธ รรมชุ มชน เปน กลไกเชื่อ ม
การทํางานรวมกันระหวางภาครัฐกับประชาชน ดวยการสรางเครือขายยุติธรรมชุมชนขึ้นในพื้นที่
ตามแนวทาง ยุติธรรมถวนหนา ประชาชนมีสวนรวม (Justice for All, All for Justice)
โดยส วนราชการที่เกี่ ยวของมีหนาที่ใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมแกเครือข ายยุติ ธรรม
ชุมชน และเครือขายเหลานี้มีหนาที่ใหความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ เชน การรับเรื่องราวรองทุกข
การปองกันอาชญากรรม และการดูแลฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน เปนตน สําหรับศูนยประสานงาน
ยุติธรรมชุมชน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด มีหนาที่ในการพัฒนาและจัดตั้ง
กลไกการดําเนินงานของเครือขายยุติ ธรรมชุมชน การวางระบบฐานขอมู ลและเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางกลไกในชุมชนกับสํานักงานยุติ ธรรมจังหวัด และกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานเปนระยะ ๆ
2. แนวทางการบริหารจัดการสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
ใช วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านรว มกั น ของส ว นราชการต า ง ๆ ในสั ง กั ด กระทรวง
ยุติธรรมที่ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดนั้น ในรูปแบบการบริหารงานแบบบูรณาการทํานองเดียวกับการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ผูวาราชการจังหวัด CEO) โดยมีการจัดองคกรที่สําคัญ ดังนี้
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2.1 คณะกรรมการบริหารสํานักงานยุติธรรมจังหวั ด 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 จากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
ที่ไดรับมอบหมาย
การแตงตั้งคณะกรรมการฯ จะตองไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง
ยุติธรรม และลงนามแตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
2.2 การจัดโครงสรางอัตรากําลัง
เนื่องจากมีขอจํากัดดานการเพิ่มอัตรากําลังขาราชการ ดังนั้น การจัด
โครงสรา งอั ต รากํ าลั งของสํ า นัก งานยุติ ธ รรมจัง หวั ด จึ ง เปนการจัด องค ก รแบบแมตทริก ซ
(Matrix Organization) โดยผูมาปฏิบัติ งานยังคงสังกัดหนว ยงานเดิม แตไดรับมอบหมายงาน
เพิ่มขึ้นอีกหนาที่หนึ่ง นอกเหนือจากงานประจําของตนสังกัด และสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนกัน
ทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา โดยในการมอบหมายงานจะเปนแบบ Task
Force หรือ Cross – Functional Team เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงและประสานงานจากกลุมงานได
ตามกระบวนงานที่ออกแบบไว รวมทั้งบุคลากรจะไดรับการพัฒนาใหเปน Knowledge Worker
เพื่ อใหเกิด ความรอบรูเ กี่ยวกับภารกิ จงานในด านตาง ๆ ของกระทรวงยุติ ธรรม นอกจากนี้
ขนาดขององคกรจะมีความยืดหยุนสูง สามารถเปลี่ยนแปลงปรับตัวเองไดตามสถานการณแวดลอม
และภารกิจที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตอไปอนาคต
โดยสรุ ป สํ า นั ก งานยุ ติ ธ รรมจั ง หวั ด เป น การจั ด องค ก รที่ ไ ม ต อ ง
กํา หนดอัตรากําลังใหม หรือ ตองมีวั สดุ อุปกรณ ครุภั ณฑเพิ่ มใหม มากมายแต อยา งใด โดย
ผูปฏิ บัติงานสามารถนั่ง ทํางานในที่ ทํางานเดิมของตนเองตามตนสังกัด ยกเวนงานดานการ
บริการประชาชนจะตอ งมีสถานที่แนนอน ที่ประชาชนสามารถมาติดตอไดอยางสะดวกรวดเร็ว
ในลักษณะ One - Stop Service ในรูปแบบศูนยบริการรวม (Service Link)
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สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนํารอง ป 2548
เนื่อ งจากโครงสรา งอํานาจหนา ที่ และแนวทางการบริห ารจัดการสํานั กงาน
ยุติธรรมจังหวัด ดังกลาว เปนการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการของกระทรวงยุติธรรม
ในระดับจังหวัดครั้งใหญมาก จําเปนตองมีการทดลองใช เพื่อศึกษาความเหมาะสม และปญหา
อุปสรรคกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําความเขาใจแกผูปฏิบัติงาน และความรวมมือรวมใจใน
การปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายเปนสิ่งสําคัญที่สุด กระทรวงยุติธรรม
จึงไดมีนโยบายใหจัดตั้งสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนํารองขึ้น ในปงบประมาณ 2548 จํานวน 5
จังหวัด ไดแก
1. สํา นัก งานยุติธรรมจั งหวัดฉะเชิงเทรา ใชพื้น ที่ของสํานั กงานคุม ประพฤติ
จัง หวั ดฉะเชิงเทรา โดยผูอํานวยการสํ านัก งานคุ มประพฤติ จังหวัด ฉะเชิง เทรา เปน ผูแ ทน
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
และการใหบ ริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพสูงอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะเปนการบริหารงานแบบ
บูรณาการ โดยทุ กภาคสว นที่ เกี่ ยวขอ งเขามามี สว นร วมรับ ผิด ชอบ โดยเพิ่ มค าใชจายภาครัฐ
เพียงเล็กนอยเทาที่จําเปน แตจะไดรับผลสัมฤทธิ์คุมคาสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหบริการดาน
การอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนในภูมิภาคซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ ควบคูไปกับ
การพัฒนาและการแกไขปญหาความยากจนที่รัฐบาลกําลังดําเนินการอยางจริงจังผานระบบการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

สารบัญ
หนา
ประมวลคํากลาวของรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลุมงานวิจัยและพัฒนา

7

มหาดไทย (นายโภคิน พลกุล) เกี่ยวกับการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
 ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดแบบ

สมพร ใชบางยาง

10

 เทคนิคการจัดทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัด

สุมิตรา ศรีสมบัติ

21

 การมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ(Stakeholders)

รัชดา ธนาดิเรก และคณะ

25

สถาบันคีนันแหงเอเชีย

33

เผดิมเดช มั่งคั่ง

49

สถาบันดํารงราชานุภาพ สป.

55

ไพศาล วิมลรัตน

66

บูรณาการ

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร : ปจจัยสําคัญที่มีผล
ตอความสําเร็จของการปฏิรูประบบราชการไทย
 การพัฒนากลุมเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแขงขัน (Cluster Competitiveness)
 การใชศักยภาพดานที่ตั้งของกลุมจังหวัดในการ

กําหนดยุทธศาสตรดานการคาชายแดน
 การบริหารจัดการของกลุมจังหวัดในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นที่
 ภาวะซับซอนของยุทธศาสตรกลุมจังหวัดตอ

ศูนยปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operation
Center : ROC)
 1 ปของการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหาร 75
ราชการจังหวัด สป.

 บทบาทใหมของสํานักงานจังหวัดกับ

อภิชาติ โตดิลกเวชช

90

บํานาญ สุวรรณรักษ

102

การบริหารงานในจังหวัดแบบบูรณาการ
 แนวความคิด และกระบวนการจัดตั้งสํานักงาน

ยุติธรรมจังหวัด

บ

ทบรรณาธิการ

วารสารดํารงราชานุภาพ ฉบับนี้ เปนปที่ 4 ฉบับที่ 14 ประจําเดือน มกราคม มีนาคม 2548 จะนําเสนอเนื้อหาสาระในเรื่อง "การบริหารงานแบบบูรณาการ" ซึ่งเกิดจากนโยบาย
การปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลที่ ตอ งการให การบริหารงานมุงตอ ประโยชนสูงสุ ดของประชาชน
เกิด ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ตามความใน
มาตรา 3/1 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2545 กอง
บรรณาธิการ จึงมีความเห็นวาควรเผยแพรขอมูลความรูเพื่อสนับสนุ นการบริหารงานแบบบูร ณาการ
โดยมีสาระสําคัญ ประกอบดว ย แนวความคิดของการบริห ารแบบบูรณาการ การจัดทํายุทธศาสตร
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด การบริหารจัดการกลุมจังหวัดและหนวยงานที่จะสนับสนุนการรวมจัดทํา
แผนยุทธศาสตร (สํานักงานจังหวัดและสํานักงานยุติธรรมจังหวัด)
กองบรรณาธิก ารขอขอบคุณเจา ของบทความทุก ทาน ที่สงบทความลงในวารสาร
ฉบับนี้
อนึ่ง บทความทุก เรื่ อ งในวารสารฉบั บนี้ จะเผยแพร ใ นเว็ บ ไซต ของสถาบันดํ ารง
ราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (http://www.stabundamrong.go.th) ดวย

กองบรรณาธิการ

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

