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๑. ประเด็นการบริหารจัดการแผนยุทธสาสตร 
 

1. นโยบาย 
 
ชองวาง/อุปสรรค 
1. หนวยงานสวนกลางไมเขาใจและเห็นความสําคัญของยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด ยังใชระบบและวิธีการ

เดิมในการใหการสนับสนนุ เชน การจัดสรรงบประมาณ และการตรวจสอบการเบิกจาย ฯลฯ ทําใหไมคุมกับ
การทุมเททํางานของกลุมจังหวัด/จังหวัด(ทํามาก-ไดนอย) 

2. ผูวา CEO ยังไมมีอํานาจอยางแทจริงในการบริหารบุคคล  งบประมาณ ฯลฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดสรร
งบประมาณใหกลุมจังหวัด/จังหวัดนอยเกินไป ทําใหไมสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรจังหวัดตามระบบ
บูรณาการได 

3. นโยบาย ป 47 ใหความสําคญัดานเศรษฐกิจมากเกินไป 
4. การจัด Cluster ของจังหวัดกับเขตความรบัผิดชอบของหนวยงานอื่น(เชน ททท.) ไมสอดคลองกัน 
5. หากนโยบายของรัฐเดนชัด จะทําใหการทํางานของกลุมจังหวัด/จังหวัด ลดความซ้าํซอนลงไดมาก เชน 

นโยบายเรื่อง ICT  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือยังตองการนโยบายที่ชัดเจนอีกหลายประเด็น เชน นโยบาย ICD 
ศูนยกระจายสนิคา เปนตน 

 
 ขอเสนอ 
1. หนวยงานสนบัสนุนตองทําการศึกษาและทําความเขาใจในยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการของกลุมจังหวัด/

จังหวัด และใหความสําคญัเนื่องจากเปนนโยบายรัฐบาล 
2. หนวยงานสนบัสนุนตองปรับวิธีการ กฎ/ระเบียบขอบังคบัใหเอ้ือตอการดําเนนิงานตามยุทธศาสตรของกลุม

จังหวัด/จังหวัด โดยเร็ว 
3. ใหมีงบประมาณที่จังหวัดสามารถใชจายภายใตยุทธศาสตรอยางคลองตัว เชน ในลักษณะ “Block Grant” 

โดยการจดัสรรงบประมาณจํานวนนี้ใหกระทรวงมหาดไทย  สํานักงาน กพร. มีสวนรวมกับสํานกังบประมาณ
ดวย นอกจากนี้ควรมีงบพิเศษเพื่อการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด ที่ตองอาศัยงบประมาณ
จํานวนมากตามนโยบายรัฐบาลที่ผานการวเิคราะหอยางรอบดานแลววาจะเกิดผลกระทบอยางสูงตอการ
พัฒนากลุมจังหวัด/จังหวัด เชน โครงการ ICD โครงการโลกใตน้ําโขง โครงการโลกไดโนเสาร เปนตน ซึ่ง
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตองการแรงผลกัดัน 

4. ในกรณีที่งบประมาณมีจํากัด  ตองกําหนดวงเงินที่คาดวาจะจดัสรรใหกลุมจังหวัด/จังหวัดทราบกอนจัดทาํ
โครงการ เพ่ือใหมีโอกาสที่จะกําหนดลําดบัความสาํคัญของโครงการ 

5. ตองมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดอยางครบถวน ในการบริหารงานบคุคล และงบประมาณ เพ่ือผูวาจะได
รับผิดชอบยุทธศาสตรของจังหวัดอยางเตม็ที่ในฐานะ CEO 
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6. ควรปรับปรุงนโยบายโดยเพิ่มความสําคญัดานสังคมมากขึ้น  และเนนการพัฒนาทนุมนุษย  ตลอดจนการสราง
ขีดความสามารถใหบุคลากรและประชาชนซึ่งจะเปนฐานในการพฒันาในทุก ๆ ดาน 

       ควรมีทีมกลาง (Expert Team) ลงมาประสานงานกับกลุมจังหวัด/จังหวัด เปนระยะๆ 
 
2. การจัดทําแผนยุทธศาสตร 
 
ชองวาง/อุปสรรค 

1. ขาดการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนอยางทั่วถึงในข้ันตอนการจัดทํายุทธศาสตร เนื่องจากมีเวลาจาํกัดทําให
ยุทธศาสตร ไมเปนที่รับรูและอาจขาดการยอมรับ 

2. ขาดการประสานและใชศักยภาพของภาคเอกชนในการดาํเนินงาน 
3. ราชการสวนกลาง  สวนภูมภิาค และสวนทองถ่ินยังไมมีการเชื่อมโยงหรือการทํายุทธศาสตรในเชิงบูรณาการ
รวมกัน นอกจากนี้การทาํงานรวมกันในนามของกลุมจังหวัดยังขาดการประสานงานที่ด ี

4. ขอมูลประกอบการจดัทํายุทธศาสตรไมเพียงพอและขาดการวิเคราะหที่ดี ขาดองคความรูของกลุมจังหวัด/
จังหวัดที่นํามาตัดสนิใจไดอยางทันทวงที 

5. ยุทธศาสตรและกลยุทธของจังหวัดยังไมเห็นทิศทางที่เดนชัด (กลยุทธมีลักษณะเหมือน ๆกัน) 
6. ขาดการสื่อสารองคกรที่มีประสิทธิภาพและการทํางานเปนทีม  

 
 ขอเสนอ 

1. กําหนดปฏิทินการทํายุทธศาสตรอยางชัดเจนและสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในระดับทองถ่ิน  เชน จัด
ใหมีการประชุมประชาหารือในระดับ อบต./กลุม อบต. หรืออยางนอยในระดับอําเภอ/กลุมอําเภอ อยาง
สม่ําเสมอในประเด็นการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 

2. ราชการทุกสวน (กลาง ภูมิภาค ทองถ่ิน) ตองยึดยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัดเปนหลักในการนําไปสูการ
จัดทําแผนงาน/โครงการ “ตองพูดจาภาษาเดียวกนั”โดยให กบจ. รับผิดชอบในการทบทวนและกําหนด
แผนงาน ขณะเดียวกัน กบจ. ควรทํางานเชิงรุกมากขึ้น  

3. พัฒนา  POC และใชประโยชนอยางเต็มที ่(กําหนดเปนตัวชีวัดเพิ่มเตมิในเรื่องของการใชประโยชน) 
4. ใหปรับปรุง/ทบทวนยุทธศาสตรใหมเพ่ือใหเกิดความเปนบูรณาการโดยเนนยุทธศาสตรเชิงรุกมากขึ้นจาก
จุดเดนของตนเอง กลุมจังหวัด/จังหวัดจะตองวิเคราะหศักยภาพของตนเองและประเมินความเปลี่ยนแปลงของ
ส่ิงแวดลอมภายนอกมากขึน้ 

5. ปรับบทบาทของสํานักงานจงัหวัดเพื่อใหสามารถเปนหนวยงานบริหารเชิงยุทธศาสตรสนับสนุนผูวา CEO และ
คณะไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ควรเรงปรับปรุงขีดความสามารถและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ใหแก
ขาราชการ สํานักงานจังหวดั และสวนราชการที่เก่ียวของ 
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3. การแปลงแผนสูการปฏิบัติ(การจัดทําโครงการ) 
 

ชองวาง/อุปสรรค 
1.  ระยะเวลากระชั้นชิดจึงทําใหขาดระบบทีด่ีในการกลั่นกรองโครงการ(ขาดความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนและ
ยุทธศาสตรทั้งระดับกลุมจังหวัด  จังหวัด  และระดบัจังหวัด โครงการ  ขาดการวิเคราะหโครงการ  
การประเมินขอเสนอโครงการ)”ขาดการจดัระเบียบทางความคดิเพื่อใชในการวางแผนโครงการ/กิจกรรม” 

2.   มีความเขาใจโครงการที่มลัีกษณะบูรณาการแตกตางกัน ทําใหเกิดการตางคนตางทํา เพ่ือใหสอบผาน
ตัวชี้วัด ขาดการเชื่อมโยงระหวางโครงการ และโครงการของกลุมจังหวัดมีลักษณะตางคนตางทําเชนเดียวกัน
นอกจากนี้ยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับ Matrix Organization ทําใหเกิดความสับสน 

 
ขอเสนอ 
1. ทบทวนและสรางความเขาใจใหผูเก่ียวของทุกระดับในการแปลงแผนสูการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการจัดระเบียบ
ทางความคดิแบบบูรณาการ 

2. ควรจัดทําคูมอืมาตรฐานในการวิเคราะหโครงการและการเบิกจายเงินตามระเบียบ เพ่ือชวยในการทํางาน
ของเจาหนาที(่และ/หรือผูที่เขามาทํางานใหกับกลุมจังหวัด/จังหวัด) 

3.  ตองมีระบบที่ปรึกษา/พ่ีเล้ียง (Mentor)ใหกับแตละกลุมจังหวัด/จังหวัดแบบตอเนื่อง 
4. ควรกําหนดโครงการระดับกลุมจงัหวดั (ระบใุนตัวชี้วัด) เพ่ือใหจังหวัดทํางานรวมกันโดยบูรณาการคน-

งาน  
 

 
4. การติดตามประเมินผล 
 
ชองวาง/อุปสรรค 
1. ขาดการติดตามและประเมินผลระหวางการดําเนนิงาน(Monitoring and On-going Audit) เพ่ือการปรับปรุง
การดําเนินงานใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายและวัตถปุระสงคของโครงการอยางทันทวงที 

2. หนวยงานสวนกลางขาดการบูรณาการในการติดตามประเมินผลรวมกัน ทําใหเกิดภาระและความสับสนแก
จังหวัด 

3. ตัวชี้วัดของกลุมจังหวัด/จังหวัด เนนที่ GPP และผลลัพธเชิงปริมาณมากเกินไปทาํใหขาดความสมดุลและขาด
มิติเชิงสังคมและชุมชน  

 
ขอเสนอ 
1. กบจ. ตองมีวาระการตดิตามประเมินผลงานในการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้จังหวัดอาจจะจัดใหมีระบบ War 

Room , Management Cockpit หรือ Executive Information System (EIS)  
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2. จัดใหมีทีมติดตามประเมนิผลในลักษณะเกาะตดิตลอดโครงการ และเปนการประเมนิเชิงการเรียนรูและ
พัฒนา 

3. หนวยงานกลางควรปรึกษาหารือกันและกาํหนดแผนบูรณาการการประเมินผลใหชัดเจน  
4. ควรเพิ่มน้ําหนักตัวชี้วัดดานสังคมและชมุชน ตลอดจนดานพฒันาทุนมนุษย ใหสอดคลองกับกลุมจังหวัด/
จังหวัด  

5. ตัวชี้วัดควรกําหนดภายหลังจากไดรับการจัดสรรงบประมาณ (ควรวัดเฉพาะโครงการที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณเทานั้น) 
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๒. ประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด 
 
 

ชองวาง/อุปสรรค ขอเสนอ 
1. ยุทธศาตรดานการทองเที่ยว 
   - ทุกจังหวัดมีแผนดานการทองเที่ยวแตขาด
การเชื่อมโยงกนั เกือบทุกกลุมจังหวดัไมไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ และขาดการ
ประสานงานกบัหนวยงานกลางที่รับผิดชอบซึ่ง
ควรมีบทบาทสนับสนุนจังหวัดมากกวานี ้

 
- ควรมีกลยุทธเพื่อดึงนักทองเที่ยวใหเขามาใน
ภาคอีสานเชน มาประชุมสัมมนาในระดับ
นานาชาติ แลวสรางเครือขายทองเที่ยวให
กระจายไปยังจังหวดัตางๆ ทั้งนี้ตองสราง
โครงการที่ดึงดูดใหสอดคลองกันดวย 
- ใชโอกาสความเปนเมืองนาอยูดึงดดูให
นักทองเที่ยวเขามาอยูในระยะนานขึ้น 
โดยเฉพาะชาวตางชาติ 

2. ยุทธศาตรดานการคาชายแดน 
    - เกิดการแขงกันคาขายระหวางกลุมจังหวัด/
จังหวดัในสินคาที่ซํ้ากันซึ่งมีอยูมาก เชน ขาว 
    - ขาดขอมูลกําลังซื้อของกลุมเปาหมาย 

 
- ควรมีคณะกรรมการรวมคาชายแดนและ
ประสานงานกบัทูต CEO เพือ่วางยุทธศาสตร
การเจาะตลาดรวมกัน 

3. ยุทธศาตรดาน OTOP 
    - เนนทีย่อดขายมากเกนิไปทําใหขาดความ
เชื่อมโยงกับการแกปญหาความยากจน 
     - สินคาซ้ํากันมาก ทําใหสรางความแตกตาง
ไดยาก 

 
- ควรเนนที่ชุมชน OTOP เปนหลักในลักษณะ 
Community of Practice(CoP) เชน ฝายยอม
คราม(สกลนคร) ไหม(สุรินทร) เปนตน 
- ควรเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวดวย 

4. ยุทธศาตรดานทุนมนุษย 
    - ขาดขอมูลแรงงานที่เปนพลวัต ทําใหไม
สามารถบริหารจัดการดานแรงงานไดดีพอ 
ขอมูลที่มีอยูขัดแยงกันเอง 

 
- ควรจัดระบบติดตามขอมูลแรงงานระดับพื้นที ่

5. ยุทธศาตรดานนิเวศวิทยา 
   - สภาพนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอมของภาคเปน
ปญหาใหญมาก 
   - ขาดระบบการจัดการน้ําที่เชื่อมโยงและ
กระจายประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 

 
- เพิ่มพื้นที่ปา โดยใชพืชทองถ่ิน เพิ่มพืน้ทีป่า
เศรษฐกิจอยางสมดุล 
- สงเสริมการลดการใชสารเคมีที่เปนพิษ 
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ชองวาง/อุปสรรค ขอเสนอ 
5. ยุทธศาตรดานนิเวศวิทยา 
 

 
- ปลุกจิตสํานกึเรื่องการอนุรักษและพื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน 
- ใหมีโครงการนําปาเขาสูชนชน 
- นําภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการน้ําไป
เชื่อมโยงกับคณะกรรมการจดัการลุมน้ํา เพือ่
พัฒนาโครงการที่เหมาะสม 
- โครงการเกี่ยวกับโขงชีมูลควรไดมีการนาํมา
พัฒนาและปรบัปรุงโดยผานกระบวนการ
ประชาสังคม 

6. ยุทธศาตรดานการเกษตร 
    - ยุทธศาสตรครัวโลกยังประสบปญหา 
    - ภาคอีสานการผลิตทางการเกษตรยังมี
ผลผลิตต่ําและสินคานอยตัว 
    - พืชหลัก เชน ออย มันสาํปะหลัง ประสบ
ปญหาเรื่องราคาไมแนนอนและการใช
ประโยชนโดยสรางมูลคาเพิ่ม 
    
 
 
 

 
- ตองมีการคัดเลือกสินคาสูครัวโลกที่มีศักยภาพ
สูงและยกระดบัการผลิต เชื่อมโยงกับตลาด 
- ควรมีคณะทาํงานระดับภาคดูแล 
- ควรมีงานวิจยัและพฒันาเพือ่เพิ่มผลผลิตอยาง
ยั่งยืน และเพิ่มพชืและสัตวทางเลือก 
- ควรมีโครงการที่เนนการเพิม่ผลผลิต การลด
ตนทุนการผลิตและการเพิ่มมาตรฐานสินคาเพื่อ
การแขงขัน 
- ควรพัฒนาทางเลือกการใชประโยชนจากพืช
หลัก เชน ผลิตเอธานอล  
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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 

การทบทวนและวิเคราะหยุทธศาสตรการบรหิารงานจังหวัดแบบบรูณาการ 
กลุมจังหวัด/จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ประจําป 2547 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย  
 

คณะที่ปรึกษาการจัดทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

13 ตุลาคม 2547 
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คํานํา 
 

 เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชในการประชุมสัมมนา โครงการความรวมมือระหวางจังหวัด
กับสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยการสนับสนุนของ
กระทรวงมหาดไทย สํานักงาน กพร. และมหาวิทยาลัยขอนกน ณ โรงแรมเจริญศรีแกรนดโฮเต็ล 
วันที่ 13 ตุลาคม 2547  
 รายละเอียดเอกสารฉบับนี้จัดทําเปนลักษณะบทสรุปแยกเปน 2 ประเด็นหลัก ไดแก การ
บริหารจัดการยุทธศาสตรและยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด จากการรวมทํางานและเรียนรูใน
ระบบการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําป 2547 การนําเสนอครั้ง
นี้ เพื่อจุดประกายใหเกิดการระดมความคิดเห็นในการประชุมภาคบายและในโอกาสตอไป 
ขอคิดเห็นตางๆ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการพัฒนากลุมจังหวัด/จังหวัด ในทิศทางที่ถูกตองภายใต
ระบบการบริหารจัดการที่ดี เปนขอเสนอจากกัลยาณมิตร และยินดีรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง
เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงามแกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ขอขอบพระคุณกระทรวงมหาดไทย สํานักงาน กพร. ทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ และขอขอบพระคุณทานผูวาราชการจังหวัด ทานรองผูวาราชการ
จังหวัด หัวหนาสวนราชการตางๆ ที่รวมคิดรวมทํางานกับคณะที่ปรึกษา(ซ่ึงประกอบดวยคณาจารย
จากมหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)มาโดยตลอด
ในรอบ 1 ป  ที่ผานมา 
 

คณะที่ปรึกษาการจัดทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

13 ตุลาคม 2547 
 
 

 

 


