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๑. ประเด็นการบริหารจัดการแผนยุทธสาสตร
1. นโยบาย
ชองวาง/อุปสรรค
1. หนวยงานสวนกลางไมเขาใจและเห็นความสําคัญของยุทธศาสตรกลุม จังหวัด/จังหวัด ยังใชระบบและวิธีการ
เดิมในการใหการสนับสนุน เชน การจัดสรรงบประมาณ และการตรวจสอบการเบิกจาย ฯลฯ ทําใหไมคุมกับ
การทุมเททํางานของกลุมจังหวัด/จังหวัด(ทํามาก-ไดนอย)
2. ผูวา CEO ยังไมมีอํานาจอยางแทจริงในการบริหารบุคคล งบประมาณ ฯลฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดสรร
งบประมาณใหกลุมจังหวัด/จังหวัดนอยเกินไป ทําใหไมสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรจังหวัดตามระบบ
บูรณาการได
3. นโยบาย ป 47 ใหความสําคัญดานเศรษฐกิจมากเกินไป
4. การจัด Cluster ของจังหวัดกับเขตความรับผิดชอบของหนวยงานอื่น(เชน ททท.) ไมสอดคลองกัน
5. หากนโยบายของรัฐเดนชัด จะทําใหการทํางานของกลุมจังหวัด/จังหวัด ลดความซ้าํ ซอนลงไดมาก เชน
นโยบายเรื่อง ICT ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังตองการนโยบายที่ชัดเจนอีกหลายประเด็น เชน นโยบาย ICD
ศูนยกระจายสินคา เปนตน
ขอเสนอ
1. หนวยงานสนับสนุนตองทําการศึกษาและทําความเขาใจในยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการของกลุมจังหวัด/
จังหวัด และใหความสําคัญเนื่องจากเปนนโยบายรัฐบาล
2. หนวยงานสนับสนุนตองปรับวิธีการ กฎ/ระเบียบขอบังคับใหเอื้อตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของกลุม
จังหวัด/จังหวัด โดยเร็ว
3. ใหมีงบประมาณที่จังหวัดสามารถใชจายภายใตยุทธศาสตรอยางคลองตัว เชน ในลักษณะ “Block Grant”
โดยการจัดสรรงบประมาณจํานวนนี้ใหกระทรวงมหาดไทย สํานักงาน กพร. มีสวนรวมกับสํานักงบประมาณ
ดวย นอกจากนี้ควรมีงบพิเศษเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด ที่ตองอาศัยงบประมาณ
จํานวนมากตามนโยบายรัฐบาลที่ผานการวิเคราะหอยางรอบดานแลววาจะเกิดผลกระทบอยางสูงตอการ
พัฒนากลุมจังหวัด/จังหวัด เชน โครงการ ICD โครงการโลกใตน้ําโขง โครงการโลกไดโนเสาร เปนตน ซึ่ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตองการแรงผลักดัน
4. ในกรณีที่งบประมาณมีจํากัด ตองกําหนดวงเงินที่คาดวาจะจัดสรรใหกลุมจังหวัด/จังหวัดทราบกอนจัดทํา
โครงการ เพื่อใหมีโอกาสที่จะกําหนดลําดับความสําคัญของโครงการ
5. ตองมอบอํานาจใหผูวา ราชการจังหวัดอยางครบถวน ในการบริหารงานบุคคล และงบประมาณ เพื่อผูวาจะได
รับผิดชอบยุทธศาสตรของจังหวัดอยางเต็มที่ในฐานะ CEO
เอกสารใชในการประชุมสัมมนาเทานัน้ ยังไมเผยแพรทวั่ ไป
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6.ควรปรับปรุงนโยบายโดยเพิ่มความสําคัญดานสังคมมากขึ้น และเนนการพัฒนาทุนมนุษย ตลอดจนการสราง
ขีดความสามารถใหบุคลากรและประชาชนซึ่งจะเปนฐานในการพัฒนาในทุก ๆ ดาน
ควรมีทีมกลาง (Expert Team) ลงมาประสานงานกับกลุมจังหวัด/จังหวัด เปนระยะๆ

2. การจัดทําแผนยุทธศาสตร
ชองวาง/อุปสรรค
1.ขาดการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนอยางทั่วถึงในขั้นตอนการจัดทํายุทธศาสตร เนื่องจากมีเวลาจํากัดทําให
ยุทธศาสตร ไมเปนที่รับรูและอาจขาดการยอมรับ
2.ขาดการประสานและใชศักยภาพของภาคเอกชนในการดําเนินงาน
3.ราชการสวนกลาง สวนภูมภิ าค และสวนทองถิ่นยังไมมีการเชื่อมโยงหรือการทํายุทธศาสตรในเชิงบูรณาการ
รวมกัน นอกจากนี้การทํางานรวมกันในนามของกลุมจังหวัดยังขาดการประสานงานที่ดี
4.ขอมูลประกอบการจัดทํายุทธศาสตรไมเพียงพอและขาดการวิเคราะหที่ดี ขาดองคความรูของกลุมจังหวัด/
จังหวัดที่นํามาตัดสินใจไดอยางทันทวงที
5.ยุทธศาสตรและกลยุทธของจังหวัดยังไมเห็นทิศทางที่เดนชัด (กลยุทธมีลักษณะเหมือน ๆกัน)
6.ขาดการสื่อสารองคกรที่มีประสิทธิภาพและการทํางานเปนทีม
ขอเสนอ
1. กําหนดปฏิทินการทํายุทธศาสตรอยางชัดเจนและสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในระดับทองถิ่น เชน จัด
ใหมีการประชุมประชาหารือในระดับ อบต./กลุม อบต. หรืออยางนอยในระดับอําเภอ/กลุมอําเภอ อยาง
สม่ําเสมอในประเด็นการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
2. ราชการทุกสวน (กลาง ภูมิภาค ทองถิ่น) ตองยึดยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัดเปนหลักในการนําไปสูการ
จัดทําแผนงาน/โครงการ “ตองพูดจาภาษาเดียวกัน”โดยให กบจ. รับผิดชอบในการทบทวนและกําหนด
แผนงาน ขณะเดียวกัน กบจ. ควรทํางานเชิงรุกมากขึ้น
3. พัฒนา POC และใชประโยชนอยางเต็มที่ (กําหนดเปนตัวชีวัดเพิ่มเติมในเรื่องของการใชประโยชน)
4. ใหปรับปรุง/ทบทวนยุทธศาสตรใหมเพื่อใหเกิดความเปนบูรณาการโดยเนนยุทธศาสตรเชิงรุกมากขึ้นจาก
จุดเดนของตนเอง กลุมจังหวัด/จังหวัดจะตองวิเคราะหศักยภาพของตนเองและประเมินความเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอมภายนอกมากขึน้
5. ปรับบทบาทของสํานักงานจังหวัดเพื่อใหสามารถเปนหนวยงานบริหารเชิงยุทธศาสตรสนับสนุนผูวา CEO และ
คณะไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ควรเรงปรับปรุงขีดความสามารถและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ใหแก
ขาราชการ สํานักงานจังหวัด และสวนราชการที่เกี่ยวของ
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3. การแปลงแผนสูการปฏิบัติ(การจัดทําโครงการ)
ชองวาง/อุปสรรค
1. ระยะเวลากระชั้นชิดจึงทําใหขาดระบบทีด่ ีในการกลั่นกรองโครงการ(ขาดความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนและ
ยุทธศาสตรทั้งระดับกลุมจังหวัดÆ จังหวัด และระดับจังหวัดÆโครงการ ขาดการวิเคราะหโครงการ
การประเมินขอเสนอโครงการ)”ขาดการจัดระเบียบทางความคิดเพื่อใชในการวางแผนโครงการ/กิจกรรม”
2. มีความเขาใจโครงการที่มลี ักษณะบูรณาการแตกตางกัน ทําใหเกิดการตางคนตางทํา เพื่อใหสอบผาน
ตัวชี้วัด ขาดการเชื่อมโยงระหวางโครงการ และโครงการของกลุมจังหวัดมีลักษณะตางคนตางทําเชนเดียวกัน
นอกจากนี้ยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับ Matrix Organization ทําใหเกิดความสับสน
ขอเสนอ
1.ทบทวนและสรางความเขาใจใหผูเกี่ยวของทุกระดับในการแปลงแผนสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการจัดระเบียบ
ทางความคิดแบบบูรณาการ
2.ควรจัดทําคูมอื มาตรฐานในการวิเคราะหโครงการและการเบิกจายเงินตามระเบียบ เพื่อชวยในการทํางาน
ของเจาหนาที(่ และ/หรือผูที่เขามาทํางานใหกับกลุมจังหวัด/จังหวัด)
3. ตองมีระบบที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Mentor)ใหกับแตละกลุมจังหวัด/จังหวัดแบบตอเนื่อง
4. ควรกําหนดโครงการระดับกลุมจังหวัด (ระบุในตัวชี้วัด) เพื่อใหจังหวัดทํางานรวมกันโดยบูรณาการคนงาน

4. การติดตามประเมินผล
ชองวาง/อุปสรรค
1.ขาดการติดตามและประเมินผลระหวางการดําเนินงาน(Monitoring and On-going Audit) เพื่อการปรับปรุง
การดําเนินงานใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการอยางทันทวงที
2.หนวยงานสวนกลางขาดการบูรณาการในการติดตามประเมินผลรวมกัน ทําใหเกิดภาระและความสับสนแก
จังหวัด
3.ตัวชี้วัดของกลุมจังหวัด/จังหวัด เนนที่ GPP และผลลัพธเชิงปริมาณมากเกินไปทําใหขาดความสมดุลและขาด
มิติเชิงสังคมและชุมชน
ขอเสนอ
1. กบจ. ตองมีวาระการติดตามประเมินผลงานในการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้จังหวัดอาจจะจัดใหมีระบบ War
Room , Management Cockpit หรือ Executive Information System (EIS)
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2. จัดใหมีทีมติดตามประเมินผลในลักษณะเกาะติดตลอดโครงการ และเปนการประเมินเชิงการเรียนรูและ
พัฒนา
3. หนวยงานกลางควรปรึกษาหารือกันและกําหนดแผนบูรณาการการประเมินผลใหชดั เจน
4. ควรเพิ่มน้ําหนักตัวชี้วัดดานสังคมและชุมชน ตลอดจนดานพัฒนาทุนมนุษย ใหสอดคลองกับกลุมจังหวัด/
จังหวัด
5. ตัวชี้วัดควรกําหนดภายหลังจากไดรับการจัดสรรงบประมาณ (ควรวัดเฉพาะโครงการที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณเทานั้น)
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๒. ประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด
ชองวาง/อุปสรรค
1. ยุทธศาตรดา นการทองเที่ยว
- ทุกจังหวัดมีแผนดานการทองเที่ยวแตขาด
การเชื่อมโยงกัน เกือบทุกกลุมจังหวัดไมไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ และขาดการ
ประสานงานกับหนวยงานกลางที่รับผิดชอบซึ่ง
ควรมีบทบาทสนับสนุนจังหวัดมากกวานี้

2. ยุทธศาตรดา นการคาชายแดน
- เกิดการแขงกันคาขายระหวางกลุมจังหวัด/
จังหวัดในสินคาที่ซ้ํากันซึ่งมีอยูมาก เชน ขาว
- ขาดขอมูลกําลังซื้อของกลุมเปาหมาย
3. ยุทธศาตรดา น OTOP
- เนนทีย่ อดขายมากเกินไปทําใหขาดความ
เชื่อมโยงกับการแกปญหาความยากจน
- สินคาซ้ํากันมาก ทําใหสรางความแตกตาง
ไดยาก
4. ยุทธศาตรดา นทุนมนุษย
- ขาดขอมูลแรงงานที่เปนพลวัต ทําใหไม
สามารถบริหารจัดการดานแรงงานไดดีพอ
ขอมูลที่มีอยูขัดแยงกันเอง
5. ยุทธศาตรดา นนิเวศวิทยา
- สภาพนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอมของภาคเปน
ปญหาใหญมาก
- ขาดระบบการจัดการน้ําที่เชื่อมโยงและ
กระจายประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ

ขอเสนอ
- ควรมีกลยุทธเพื่อดึงนักทองเที่ยวใหเขามาใน
ภาคอีสานเชน มาประชุมสัมมนาในระดับ
นานาชาติ แลวสรางเครือขายทองเที่ยวให
กระจายไปยังจังหวัดตางๆ ทั้งนี้ตองสราง
โครงการที่ดึงดูดใหสอดคลองกันดวย
- ใชโอกาสความเปนเมืองนาอยูดึงดูดให
นักทองเที่ยวเขามาอยูในระยะนานขึ้น
โดยเฉพาะชาวตางชาติ
- ควรมีคณะกรรมการรวมคาชายแดนและ
ประสานงานกับทูต CEO เพือ่ วางยุทธศาสตร
การเจาะตลาดรวมกัน
- ควรเนนที่ชมุ ชน OTOP เปนหลักในลักษณะ
Community of Practice(CoP) เชน ฝายยอม
คราม(สกลนคร) ไหม(สุรินทร) เปนตน
- ควรเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวดวย
- ควรจัดระบบติดตามขอมูลแรงงานระดับพื้นที่

- เพิ่มพื้นที่ปา โดยใชพืชทองถิ่น เพิ่มพืน้ ทีป่ า
เศรษฐกิจอยางสมดุล
- สงเสริมการลดการใชสารเคมีที่เปนพิษ
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ชองวาง/อุปสรรค
5. ยุทธศาตรดา นนิเวศวิทยา

ขอเสนอ
- ปลุกจิตสํานึกเรื่องการอนุรกั ษและพื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน
- ใหมีโครงการนําปาเขาสูชนชน
- นําภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการน้ําไป
เชื่อมโยงกับคณะกรรมการจัดการลุมน้ํา เพือ่
พัฒนาโครงการที่เหมาะสม
- โครงการเกี่ยวกับโขงชีมูลควรไดมีการนํามา
พัฒนาและปรับปรุงโดยผานกระบวนการ
ประชาสังคม

6. ยุทธศาตรดา นการเกษตร
- ยุทธศาสตรครัวโลกยังประสบปญหา
- ภาคอีสานการผลิตทางการเกษตรยังมี
ผลผลิตต่ําและสินคานอยตัว
- พืชหลัก เชน ออย มันสําปะหลัง ประสบ
ปญหาเรื่องราคาไมแนนอนและการใช
ประโยชนโดยสรางมูลคาเพิ่ม

- ตองมีการคัดเลือกสินคาสูครัวโลกที่มีศักยภาพ
สูงและยกระดับการผลิต เชื่อมโยงกับตลาด
- ควรมีคณะทํางานระดับภาคดูแล
- ควรมีงานวิจยั และพัฒนาเพือ่ เพิ่มผลผลิตอยาง
ยั่งยืน และเพิ่มพืชและสัตวทางเลือก
- ควรมีโครงการที่เนนการเพิม่ ผลผลิต การลด
ตนทุนการผลิตและการเพิ่มมาตรฐานสินคาเพื่อ
การแขงขัน
- ควรพัฒนาทางเลือกการใชประโยชนจากพืช
หลัก เชน ผลิตเอธานอล
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การทบทวนและวิเคราะหยุทธศาสตรการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
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 เ พื่ อ จุ ด ประกายให เ กิ ด การระดมความคิ ด เห็ น ในการประชุ ม ภาคบ า ยและในโอกาสต อ ไป
ขอคิดเห็นตางๆ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการพัฒนากลุมจังหวัด/จังหวัด ในทิศทางที่ถูกตองภายใต
ระบบการบริหารจัดการที่ดี เปนขอเสนอจากกัลยาณมิตร และยินดีรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง
เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงามแกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอขอบพระคุณกระทรวงมหาดไทย สํานักงาน กพร. ทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ และขอขอบพระคุณทานผูวาราชการจังหวัด ทานรองผูวาราชการ
จังหวัด หัวหนาสวนราชการตางๆ ที่รวมคิดรวมทํางานกับคณะที่ปรึกษา(ซึ่งประกอบดวยคณาจารย
จากมหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)มาโดยตลอด
ในรอบ 1 ป ที่ผานมา
คณะที่ปรึกษาการจัดทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13 ตุลาคม 2547
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