
ความรวมมือ
ในการพฒันา
ยุทธศาสตร

กลุมจังหวัด/จังหวัด

ดรดร.. ทศพรทศพร    ศิริสัมพันธศิริสัมพันธ
เลขาธิการเลขาธิการ  กก..พพ..รร..



การพัฒนาระบบราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน

การปรับปรุง
โครงสราง
ระบบราชการ

ระบบบุคลากร
ภาครัฐ

การปรับ
กระบวนทัศน 
วัฒนธรรม และ

คานิยม

การวาง
ยุทธศาสตรและ
แผนดําเนินการ

การปรับปรุง
ระบบงาน
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ระบบขอมูล
สารสนเทศ

การบริหารองค
ความรู

ระบบการ
ประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการ

การพัฒนา
กฎหมาย

ระบบ
การเงินและ
งบประมาณ

การยกระดับคุณภาพมาตรฐานเพื่อ
อํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน

ระบบ
คาตอบแทน

GGGG

 ก.พ.ร.

การมีสวนรวม
ของประชาชน



• การปรบัโครงสรางระบบราชการ ( รวมถึงการพัฒนา
ระบบบริหารงานของกลุมภารกิจ และ การทํางานแบบ
เมตรกิซ )
•การจัดองคกรรปูแบบใหม ( องคการ มหาชนและหนวย
บรกิารรปูแบบพิเศษ )
•การสอบทานการใชจายเงิน และบทบาทภารกจิ
•การเปดโอกาสใหเอกชน/องคกรที่ไมใชภาคราชการ
เขามาแขงขันในการใหบริการสาธารณะ
(Contestability)
• การคํานวณตนทนุฐานกิจกรรม และการเรียกเกบ็
คาธรรมเนยีมในการถอืครองทรัพยสินของหนวยงานใน
ภาครัฐ   

• การบรหิารการเปลี่ยนแปลง
• ผูนําการเปลี่ยนแปลง /ทีมงานบรหิารการ
เปลี่ยนแปลง

• การเรียนรูผานสื่อทางอีเล็กทรอนกิส
เพื่อการเปลี่ยนแปลง

• วิทยากรตวัคูณการปรับเปลี่ยนกระบวนทศัน :
I AM  READY

• การบรหิารงานเชงิยุทธศาสตร
• การวางยุทธศาสตรและการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสู
การปฏิบัติ
• ระบบประเมินผล(Performance Scorecard) 
• การจัดทําคํารบัรองการปฏิบัติราชการ
• มาตรการสรางแรงจูงใจ

• รฐับาลอิเลก็ทรอนกิส (E-Government)
• การเปลี่ยนระบบการบริหารการเงนิการ 
คลังภาครฐัสู  ระบบอเิล็กทรอนกิส
(GFMIS)

• นกับรหิารที่มีความสําคัญเชงิยุทธศาสตร
• นกับรหิารการเปลี่ยนแปลงยุคใหม
• การปรบัปรงุเงินเดือนและคาตอบแทน

• มาตรฐานการใหบรกิารภาครัฐ  
• การออกแบบกระบวนการทํางานใหม 
• การปรบัปรงุแกไขกฎหมาย และ 
ระเบียบขัน้ตอนที่เปนอุปสรรค

• การใหบริการทางอิเลก็ทรอนกิส (e-
Service)

• call center 1111
• ศนูยบริการรวม (Service Link)

• การมีสวนรวมของประชาชน
• การตรวจสอบภาคประชาชน 
( People’s Audit )
• Lay Board
• การสรางเครือขายการพัฒนา
ระบบราชการ

Reform diamond

ปรับบทบาท 
ภารกิจและขนาด
ใหมีความหมาะสม

พัฒนาคุณภาพ

การใหบริการ

ประชาชนที่ดีขึ้น

ยกระดับ
ขีดความสามารถ
และมาตรฐาน
การทํางาน
ใหอยูระดับสูง

การพัฒนาระบบ
ราชการเพื่อประโยชนสขุ
ของประชาชน

พัฒนาระบบ
ราชการใหเปน
ระบบเปด



ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด

ยุทธศาสตร
จังหวัด

องคกรปกครองสวนทองถิน่

กระแสโลกาภวิัตน การรวมกลุมภมูิภาค 

วาระแหงชาติ

นโยบายรฐับาล

ภาคธุรกิจ
เอกชน

ผลประโยชน
ของชาติ

ขอเรยีกรอง/ 
ความตองการ

นโยบาย
รฐับาล พันธมิตร

กา
รส

นับ
สน

ุน
กา

รแ
ขง

ขัน
คว

าม
รว
มม

ือ

ผูวาซีอีโอ
รฐัธรรมนูญ

ชุมชน
ประชาชน

มหภาค

จุลภาค

Global Reach

Local Link



1.11.1

2.22.2

3.13.1 3.23.2

2.12.1

4.14.1

4.24.2 4.34.3 5.15.1

6.16.1
6.26.2

6.36.3
7.17.1 7.27.2

8.18.1
8.28.28.38.3

9.29.2 9.19.1

1. กลุมจังหวัดภาคเหนอืตอนบน
เชียงใหม  ลําพูน  ลําปาง  แมฮองสอน
เชียงราย  พะเยา  แพร  นาน

2. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง
2.1 พิษณุโลก  ตาก  เพชรบูรณ  สุโขทัย  อุตรดิตถ
2.2 นครสวรรค  อุทัยธานี  กาํแพงเพชร  พจิิตร

3. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน
3.1 นนทบุรี  พระนครศรอียุธยา  ปทุมธานี  อางทอง
3.2 สระบุรี  ลพบุรี  สิงหบุรี  ชัยนาท

4. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง
4.1 ราชบุรี  สุพรรณบุรี  นครปฐม  กาญจนบรุี
4.2 เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ  สมุทรสงคราม  

สมุทรสาคร
4.3 ฉะเชิงเทรา  สมทุรปราการ  นครนายก 

สระแกว  ปราจีนบรุี
5. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
5.1 ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  ตราด

6. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
6.1 อุดรธานี   หนองบัวลําภู  หนองคาย  เลย
6.2 มุกดาหาร  สกลนคร  นครพนม  กาฬสินธุ
6.3 ขอนแกน  มหาสารคาม  รอยเอ็ด

7. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
7.1 นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย  สุรินทร
7.2 อุบลราชธานี  อํานาจเจริญ  ศรีสะเกษ  

ยโสธร

8. กลุมจังหวัดภาคใต
8.1 สุราษฎรธานี  ชุมพร  ระนอง
8.2 นครศรีธรรมราช  ตรัง  พทัลุง
8.3 ภูเก็ต   พังงา  กระบี่

9. กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน
ติดตอกบัประเทศเพือ่นบาน
9.1 ปตตานี    ยะลา   นราธิวาส
9.2 สงขลา  สตูล

กลุมจังหวัดแตละกลุมอาจจําแนกเปนอนุภูมิภาคได 19 กลุม
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CAMBODIACAMBODIACAMBODIA

MALAYSIA /SINGAPOREMALAYSIA /SINGAPOREMALAYSIA /SINGAPORE

CHINA / MYNMARCHINA / MYNMARCHINA / MYNMAR

INDIA / CHINAINDIA / CHINAINDIA / CHINA

MIDDLE  EASTMIDDLE  EASTMIDDLE  EAST

การทองเที่ยว
การคาชายแดน
การผลิตขาวหอมมะลิ
การประมง
การผลิตอาหารฮาการผลิตอาหารฮาลาลลาล



เครอืขายเครอืขาย
สถาบันการศกึษาสถาบันการศกึษา

มม..นเรศวรนเรศวร

ROC

เครอืขายเครอืขาย
สถาบันการศกึษาสถาบันการศกึษา

ROC

เครอืขายเครอืขาย
สถาบันการศกึษาสถาบันการศกึษา

มม..เทคโนฯธนบุรีเทคโนฯธนบุรี

เครือขายเครือขาย
กลุมกลุมตะวันออกตะวันออก

•Best Practices
•Benchmarking

Strategy 
Development

เครอืขายเครอืขาย
สถาบันการศกึษาสถาบันการศกึษา

มม..ขอนแกนขอนแกน

กพรกพร

สพนสพน

เครือขายเครือขาย
กลุมเหนือลางกลุมเหนือลาง

Knowledge 
Management 

Network        
(Policy&Mgt.)

ROC

ROC

เครือขายเครือขาย
กลุมกลุมตะวันตกตะวันตก

เครือขายเครือขาย
กลุมกลุมอีสานอีสาน

เครอืขายเครอืขาย
สถาบันการศกึษาสถาบันการศกึษา

ROC
เครือขายเครือขาย
กลุมกลุมลานนาลานนา

เครอืขายเครอืขาย
สถาบันการศกึษาสถาบันการศกึษา

ROC

เครือขายเครือขาย
กลุมกลุมปกษใตปกษใต



กรอบแนวคิดการจัดการความรู
Knowledge management framework

1.
สํารวจความรู

4.
ถายทอด

3.
จัดเก็บ

2.
รวบรวม
พัฒนา

KM

กรอบแนวคิดการจัดการความรูในองคกร (Knowledge management framework)



Government 
Agenda I

Government 
Agenda II

Government 
Agenda III

Government 
Agenda IV

Government 
Agenda V

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 19

Cluster …

Cluster …

Cluster …

Ministry 1

Ministry 2

Ministry 3

Ministry …

Ministry …

Ministry …

Ministry 20

Integrated Framework



Oct 47Oct 47

Wk : I    II    III    IVWk : I    II    III    IV

Nov 47Nov 47
Pre-workshop CEO-Retreat

workshop

1.1.การทองเที่ยวการทองเที่ยว

2.2.การเกษตรการเกษตร

3.3.  การลงทุนการลงทุน  –– BOI BOI นิคมนิคม
อุตสาหอุตสาหกรรมกรรม  SMEsSMEs  และและ  
OTOPOTOP

4. 4. การแกไขปญหาสังคมการแกไขปญหาสังคม  
และความและความเดือเดือรอนของรอนของ
ประชาชนประชาชน

5.5.การคาชายแดนการคาชายแดน

6.Operation6.Operation

Sustainable Program

Timeline

Phase IPhase I Phase IIPhase II

Jan 48Jan 48 Oct 49Oct 49 Oct 50Oct 50

OPDC BudgetOPDC Budget Competitiveness BudgetCompetitiveness Budget

Wk : I    II    III    IVWk : I    II    III    IV
cluster

MinistryInstitute

cluster

MinistryInstitute



ตุลาคม 2547

31

302929

OperationOperation
(Siam  City)(Siam  City)

28 28 

AgricultureAgriculture
(Siam  City)(Siam  City)

2727

TourismTourism
(Siam  City)(Siam  City)

2626

PovertyPoverty
(Siam  City)(Siam  City)

2524

232222

InvestmentInvestment
(Royal (Royal 

Princess)Princess)

2121
Border Border 

TradeTrade
(Royal (Royal 

Princess)Princess)

20191817

16151413121110

9876543
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กําหนดการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลง  : CEO Retreat

เดือน 22-26 พฤศจิกายน  2547ณ  จังหวัดชลบุรี

บรรยายพิเศษ โดย ที่ปรึกษา นรม. - Mr.Juan Enriquez , Mr.Narayana

Murthy  และ Prof. Dipak C. Jain (tentative 18 Dec 04)

1 วัน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และการสื่อสาร

สมัยใหม 
((นพนพ..สุรพงษสุรพงษ))

รับประทานอาหารค่ํา

รวมกับ นรม. รนม. และ รมต.

workshop กับ นรม.
•ผูนําฯ สรุปบทเรียน ปญหา อุปสรรคการปฏิบัติราชการ
•นรม.ใหนโยบายการทํางาน 

ศุกร
26

สรุป ประมวลผลเตรียมนําเสนอ
workshop กับ นรม.

Logistics 

((ดรดร..อนุกัลยอนุกัลย))

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

((ปลัดปติพงศปลัดปติพงศ  //  ปลัดปลัด  สศชสศช..อําพลอําพล))

พฤ
25

ความมั่นคงการแกไขปญหาสังคมและ
ความเดือดรอนของประชาชน 
((รนมรนม..  พลเอกพลเอก  ชวลิตชวลิต  ยงใจยุทธยงใจยุทธ))

การลงทุน - BOI, นิคม
อุตสาหกรรม, SMEs และ 

OTOP
((รนมรนม..  พินิจพินิจ    จารสุมบัติจารสุมบัติ))

พุธ
24

เศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ
และชายแดน

((รนมรนม..  สมศักดิ์สมศักดิ์    เทพสุทินเทพสุทิน))

การเกษตร

((รนมรนม..จาตุรนตจาตุรนต    ฉายแสงฉายแสง))

การทองเที่ยว 

((รนมรนม..สุวจันสุวจัน    ลิปตพัลลภลิปตพัลลภ))

อังคาร
23

National Agenda in the 
World of Change
ดรดร..สุวทิยสุวทิย    เมษินทรียเมษินทรีย

ลงทะเบียนผูเขารวมประชุม
จันทร
22

ชวงค่ํา
(1930 น. – 2100 น.)

ชวงบาย
(1330 น. – 1630 น.)

ชวงเชา
(0900 น. – 1200 น.)

 เวลา
วัน



Team / Individual  Scorecard

Vision .............................................................................
Strategic 
Themes 
(Issues) ………

Strategy Map (logic model) Corporate Scorecard Action Plan

Objectives Measurement Targets Initiatives Budget

Serve the 
Customer

Run the 
Business

Manage 
resources

Build 
Capacity

ประสิทธิผล

คุณภาพ

ประสิทธิภาพ

พัฒนาองคกร

Values

Business Unit Scorecard
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Perspectives

Detroit of Asia King & Queen 
of Fruit

Entertainment 
Complex

Agenda / Focusing Areas ของกลุมจังหวดัภาคตะวนัออก

ตัวอยาง




