ระบบการบริหารจังหวัด / กลุมจังหวัดแบบบู
แบบบูรณาการ
ณาการ
และ
แนวทางการจั
ด
ทํ
า
แผนพั
ฒ
นาจั
ง
หวั
ด
/
กลุ
ม

จั
ง
หวั
ด
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด / กลุมจังหวัด

โดย รศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ
เลขาธิการ ก.พ.ร.
10 เมษายน 2551
10/04/51

1

ราง
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. ....
มาตรา 6
6 การบริ
การบริห
หารงานจั
ารงานจังงหวั
หวัดดและกลุ
และกลุมมจัจังงหวั
หวัดดแบบบู
แบบบูรรณาการให
ณาการใหคคําํานึนึงงถึถึงงหลั
หลักกการ
การ ดัดังงตตออไปนี
ไปนี้ ้
มาตรา
(1)
การบริห
หารราชการที
ารราชการที่ส่สอดคล
อดคลอองกั
งกับ
บแนวนโยบายพื
แนวนโยบายพื้น
้นฐานแห
ฐานแหงงรัรัฐฐตามรั
ตามรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญ
ญ
(1)
การบริ
นโยบายของรัฐฐบาล
บาล แผนการบริ
แผนการบริห
หารราชการแผ
ารราชการแผนนดิดินน แนวทางการพั
แนวทางการพัฒ
ฒนาเศรษฐกิ
นาเศรษฐกิจจและสั
และสังงคมใน
คมใน
นโยบายของรั
ระดับ
บชาติ
ชาติ แผนพั
แผนพัฒ
ฒนาประเทศด
นาประเทศดาานต
นตาางๆ
งๆ ที
ที่เ่เกีกี่ย่ยวข
วขอองง และความต
และความตอองการของประชาชนในท
งการของประชาชนในทอองถิ
งถิ่น
่น
ระดั
ในจังงหวั
หวัดด
ในจั
(2) การมี
การมีสสววนร
นรววมระหว
มระหวาางภาครั
งภาครัฐฐ ภาคเอกชน
ภาคเอกชน และภาคประชาสั
และภาคประชาสังงคมในจั
คมในจังงหวั
หวัดดในการ
ในการ
(2)
เสริมมสร
สราางศั
งศักกยภาพในการแข
ยภาพในการแขงงขัขันนและแก
และแกไไขป
ขปญ
ญหาร
หารววมกั
มกันนเพื
เพื่อ่อการพั
การพัฒ
ฒนาอย
นาอยาางยั
งยั่ง่งยืยืนน
เสริ
(3) การกระจายอํ
การกระจายอําานาจการตั
นาจการตัด
ดสิสินนใจลงไปสู
ใจลงไปสูรระดั
ะดับ
บผู
ผูป
ปฏิ
ฏิบ
บัต
ัติ ิ เพื
เพื่อ่อให
ใหเเกิกิด
ดประสิ
ประสิท
ทธิธิภ
ภาพและ
าพและ
(3)
ความรวดเร็ววในการปฏิ
ในการปฏิบ
บัต
ัติริราชการ
าชการ ทั
ทั้ง้งนีนี้ ้ ให
ใหสสววนราชการมี
นราชการมีห
หนนาาที
ที่ส
่สนันับ
บสนุ
สนุนนการปฏิ
การปฏิบ
บัต
ัติริราชการของ
าชการของ
ความรวดเร็
ผูววาาราชการจั
ราชการจังงหวั
หวัด
ด เพื
เพื่อ่อให
ใหกการบริ
ารบริห
หารงานแบบบู
ารงานแบบบูรรณาการในจั
ณาการในจังงหวั
หวัด
ดสามารถใช
สามารถใชออําํานาจตามกฎหมาย
นาจตามกฎหมาย
ผู
ไดค
ครบถ
รบถววนตามความจํ
นตามความจําาเป
เปน
นและบริ
และบริห
หารราชการได
ารราชการไดออยยาางมี
งมีป
ประสิ
ระสิท
ทธิธิภ
ภาพ
าพ
ได
(4)
การสนับ
บสนุ
สนุน
นการกระจายอํ
การกระจายอําานาจให
นาจใหอองค
งคกกรปกครองส
รปกครองสววนท
นทอองถิ
งถิ่น
่นพึ
พึ่ง่งตนเองและ
ตนเองและ
(4)
การสนั
ตัด
ดสิสินนใจในกิ
ใจในกิจจการของท
การของทอองถิ
งถิ่น่นได
ไดเเอง
อง เพื
เพื่อ่อให
ใหเเกิกิด
ดประโยชน
ประโยชนสสุข
ุขแก
แกป
ประชาชน
ระชาชน
ตั
(5) การบริ
การบริห
หารกิ
ารกิจจการบ
การบาานเมื
นเมือองที
งที่ด
่ดี ี โดยเฉพาะการมี
โดยเฉพาะการมีสสววนร
นรววมของภาคส
มของภาคสววนต
นตาางๆ
งๆ ความ
ความ
(5)
โปรงงใสและการตรวจสอบผลสั
ใสและการตรวจสอบผลสัมมฤทธิ
ฤทธิ์ข
์ของการปฏิ
องการปฏิบ
บัต
ัติริราชการ
าชการ
โปร
2

วาระแหงชาติ
รัฐธรรมนูญ

แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน

นโยบายรัฐบาล

การแขงขัน
ความรวมมือ

ผลประโยชน
ของชาติ

Global Reach
กระแสโลกาภิวัตน การรวมกลุมภูมิภาค

ยุทธศาสตรกลุม
จังหวัด/จังหวัด
ผูวา ราชการจังหวัด
แบบบูรณาการ

การ
สนับสนุน

มหภาค

องคกรปกครองสวนทองถิน่
Local Link

ภาคธุรกิจ
เอกชน
พันธมิตร
ชุมชน/
ประชาชน
ขอเรียกรอง/
ความตองการ
จุลภาค

3

กลุกลุ
มจัมงจัหวั
ด ด 18 กลุม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551
งหวั
15. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แมฮองสอน
16. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
เชียงราย พะเยา แพร นาน
17 . กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ สุโขทัย
อุตรดิตถ
18 . กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2
นครสวรรค อุทัยธานี กําแพงเพชร พิจิตร
1. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี
2. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท อางทอง
4. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1
ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี
5. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร

7. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง

10. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
อุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย เลย
11. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
มุกดาหาร สกลนคร นครพนม
12. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ
13. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1
อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร
14. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร
3. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก
สระแกว ปราจีนบุรี
9. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
6. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
สุราษฎรธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง
8. กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน
ปตตานี ยะลา นราธิวาส
สงขลา สตูล

Building
Building Technology Clusters across USA

5

Building
Building Technology Clusters across ITALY

6

Building
Building
Canada

Technology Clusters across

Source : National research Council Canada

7

The
The Greater
GreaterPearl
PearlRiver
RiverDelta
DeltaRegion
Region
The
Electronics
& components
ElectronicsClusters
Clusters::inputs
end products

Source : Encyclopedia of the Nations
8

The Greater
GreaterPearl
PearlRiver
River Delta
The
DeltaRegion
Region
The
ElectronicsClusters
Clusters :: inputs
Electronics
inputs&&components
components

Source : Encyclopedia of the Nations
9

ตวั

า
อย

ง

CHINA/ /MYNMAR
MYNMAR
CHINA
LAOS
LAOS

INDIA/ /CHINA
CHINA
INDIA

LAOS
LAOS

ทองเที่ยว

LAOS
LAOS

การคาชายแดน
การผลิตขาวหอมมะลิ
การประมง
การผลิตอาหารฮาลาล

MIDDLE EAST
EAST
MIDDLE

CAMBODIA
CAMBODIA
MALAYSIA
MALAYSIA/SINGAPORE
/SINGAPORE
10

Template แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
Template
ของจังหวัด / กลุมจังหวัด

วิสัยทัศน ............................................................................................................................................
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ……………………………………… ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ....................................
เปาประสงคยุทธศาสตร …………………………………………….....……………………..………………………………………………
ตัวชี้วัด / เปาหมาย …………………………………………………………………………………………………………………………….
กลยุทธ / แนวทาง / มาตรการการพัฒนากลุมจังหวัด
1. ……………………………
2. ……………………………..
3. ……………………………
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิง
ยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ป 2552

กลยุทธ /
แนวทาง

แผนงาน / โครงการ

งบประมาณ

แหลง
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

กรณีตัวอยาง

12

ยุทธศาสตรกลุม จังหวัดภาคตะวันออก
(ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)
ตราด)
(ชลบุ

13

วิสัยทัศน (Vision)
เปนผูนําการลงทุนดานอุตสาหกรรม
เปนศูนยกลางการผลิตและสงออกผลไม
ควบคูไปกับการเปนดินแดนแหงความหลากหลาย
ของการทองเที่ยวในระดับนานาชาติ

14

ยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่งคั่งของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก
2. การสงเสริมและพัฒนามูลคาเพิ่มในสินคาเกษตร/ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป
Land
Land of
of King
King and
and
4.
การเสริ
ม
สร
า
ง
1. การพัฒนาสูการเปน
Queen
of
Fruit
Queen of Fruit
ความเปน
ศูนยกลางอุตสาหกรรม
Investment
/พลังงานของอาเซียน
หุนสวนทาง
Border
Border Trade
Trade
ยานยนตชิ้นสวน
ECS
ECS
ควบคูกับการพัฒนา ปโตรเคมี/กลั่นน้ํามัน
เศรษฐกิจ
คุณภาพชีวิต ความเขมแข็ง
ประตูสูภูมิภาค
Travel
ของชุมชน สังคม และ
Variety
อิ
น
โดจี
น
สิ่งแวดลอมอยางยัง่ ยืน

3. การสงเสริมการเปนดินแดงแหงความหลากหลายของการ
ทองเที่ยวแบบครบวงจรและเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยวใน
กลุมจังหวัด/อนุภูมิภาคอื่น ๆ

15

เปาประสงค

ประเด็นยุทธศาสตร

อุอุตตสาหกรรม
สาหกรรม

- การเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมและพลังงาน
ของอาเซียนควบคูไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

เกษตรกรรม
เกษตรกรรม

- การสรางมูลคาเพิ่มในสินคาเกษตรและ
ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป

การท
การทอองเที
งเที่ย่ยวว

- การเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวหลักของ แตละจังหวัดกับ
แหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย

การค
การคาาชายแดน
ชายแดน

- การเปนพันธมิตรกับภูมิภาคอินโดจีน
16

ตัวชี้วดั ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก
1.รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการลงทุนดานอุตสาหกรรมและ
พลังงานตอป (เปาหมาย ป 2548 รอยละ 15)
2.รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว (เปาหมาย ป 2548
รอยละ 15)
3.รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการจําหนายสินคา OTOP
(เปาหมายป 2548 รอยละ 35)
17

เปาหมายผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัด ในป 2551
ลานบาท
1,400,000

150,000 - 200,000 1.1-1.2 ลานลาน

1,200,000

250,000 - 300,000

1,000,000

150,000 - 200,000

800,000
600,000

557,033

growth with strategy
(2548-2551)

100%++

natural growth
(2548-51)

Add. GPP 2544-47 (Est)

557,033

400,000
200,000
0

2543p (อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 7.8%)

2548-51 (Goals)

- เพิ่มขึ้นอยางนอย 1 เทาตัวจากฐาน GPP ป 2543 (หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 10-12 ตอป)18

ง
ัต อยา
ว
Value Chains

สงเสริม
การผลิต
และใช
เมล็ดพันธุดี

ยุท
ยุธศาสตร
ทธศาสตร

เกษตรอินทรีย :ขาวหอมมะลิเพื่อการสงออก

เพิ่มผลผลิตและ
พัฒนาคุณภาพขาวเปลือก

การ
ปรับปรุงดิน

โครงการพัฒนา
ระบบการจัดเก็บ
และผลิตเมล็ดพันธุ

การ
จัดการ
ระบบน้ํา

การพัฒนาและ
แปรรูปขาวหอมมะลิ
การ
การ
ตรวจสอบ พัฒนา
มาตรฐาน แปรสภาพ
ขาวสาร
GAP

โครงการจัดทํา
แผนแมบทการ
พัฒนาแหลงน้ํา

Missing link

โครงการพัฒนา
ความรูการปรับปรุง
แปลงนาและ
สรางความสมบูรณ
ของดิน

โครงการสราง
ฐานขอมูลและ
ภูมิสารสนเทศ
ดานน้ํา

โครงการจัดตั้ง
ศูนยขอมูล
ผูประกอบการ

Missing link

การ
พัฒนา
คุณภาพ
เพื่อ
สงออก

การพัฒนาระบบตลาดขาว
หอมมะลิ
การ
แปรรูป
เพื่อเพิ่ม
มูลคา

Missing link

การ
เพิ่มขีด
ความ
สามารถ
ในการ
แขงขัน

วิจัยและ
พัฒนา

ศูนย
กระจาย
สินคา

โครงการพัฒนา
Website รองรับ
การจําหนายขาวหอมมะลิ
ผาน e-Commerce

วิจัย
และ
พัฒนา
เทคโนโลยี
การผลิต

Missing link

โครงการสรางฐานขอมูล
และระบบภูมิสารสนเทศ
ขาวหอมมะลิ

โครงการจัดตัง้
เครือขาย
กลุมเกษตรกร GAP

การวิเคราะหความเสี่ยง
การแปลงยุทธศาสตร

โครงการศูนยขอมูล
การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
เกษตรอินทรีย

คูคูมมือือ การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบต
ั ิดวยการบริหารโครงการ (จังหวัด)

www.opdc.go.th / ศูนยความรู / คูมือ /
การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติดวยการบริหาร
โครงการ (จังหวัด)

แนวทาง การประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

แผนพัฒ
ฒนากลุ
นากลุมมจัจังงหวั
หวัด
ด//
แผนพั
แผนพัฒ
ฒนาจั
นาจังงหวั
หวัด
ด
แผนพั
ผลสัมฤทธิใ์ นระดับภาพรวม
และแยกตามรายประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนา

มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผล
- ผ ล สํ า เ ร็ จ ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ราชการ

มิติที่ 2 : มิติดานคุณภาพการ
ใหบริการ
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
- การมีสวนรวมของประชาชน
- ความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ

มิติที่ 3 : มิติดานประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ
- การบริหารงบประมาณ
- ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน
- การลดระยะเวลาการใหบริการ

มิติที่ 4 : มิติดานการพัฒนาองคกร
- การจัดการความรู
- การจัดการทุนดานมนุษย
- การจัดการสารสนเทศ
- การบริหารจัดการองคกร
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ผลสัมฤทธิใ์ นระดับโครงการ
(ตามคําของบประมาณประจําป
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด)

สํสําานันักก บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

บทบาทของสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภารกิจพัฒนายุทธศาสตร
1. วิเคราะหสภาพความพรอมของกลุมจังหวัด
และทบทวนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนา
(Strategy Review & Development)
2. สรางกลไกดําเนินการสื่อสารและถายทอด
ตัวชี้วัด คาเปาหมายตามแผนพัฒนาฯ ไป
ยังผูที่เกี่ยวของทั้งหมด
3. ริเริ่มคิดคนหรือพัฒนาเครื่องมือทางการ
บริหารเพื่อสนับสนุนการพัฒนากลุมจังหวัด
4. เชื่อมโยงกลยุทธการดําเนินงานของ
หนวยงานตาง ๆ ในกลุมจังหวัด (สวน
ราชการ/องคกรปกครองสวนทองถิ่น/
เอกชน) ใหดําเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อไปสูก
 ารปฏิบัติที่เกิดผล
(Alignment)
5. เปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดเขามามีสวน
รวมในการกําหนดและจัดลําดับความสําคัญ
ของแผนพัฒนาฯ กลุมจังหวัดที่มุงเนน

ภารกิจติดตามและประเมินผล
1. พัฒนา จัดการระบบการวัดผลการ
ดําเนินงาน ติดตามตัวชี้วัดและคา
เปาหมายของกลุมจังหวัดใหสอดคลอง
ตามยุทธศาสตร ตลอดจนใหคําปรึกษา
กําหนดมาตรฐานการทํางาน และรายงาน
ผลการดําเนินงาน Balanced Scorecard
(Scorecard Mgt)
2. สงเสริม ประสาน สนับสนุน ใหความรูใน
เรื่องตัวชี้วัดและคาเปาหมายการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรแกผูที่
รับผิดชอบ และ/หรือผูที่เกี่ยวของทั้งหมด
รวมทั้งหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อนําไปสู
ผลสําเร็จตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว

ภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตร
1. กําหนดทิศทาง การจัดทํา และดําเนินการ
ที่เกี่ยวของกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด
2. สื่อสารและสรางความเขาใจกับบุคลากร
เกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ กลุมจังหวัด ทั้ง
ภายใน และภายนอกกลุมจังหวัด
(Communication Strategy)
3. รายงานผลสถานะทางการเงินและ
ทรัพยากรทางการบริหารของกลุมจังหวัด
4. สงเสริม ประสานใหหนวยงานตาง ๆ ใน
กลุมจังหวัด เชื่อมโยงระบบบริหารงาน
บุคคลเขากับยุทธศาสตร
5. สงเสริม ประสานใหมีการจัดการความรู
ภายในกลุมจังหวัดใหสอดรับกับทิศ
ทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
6. จัดใหมีการประชุมเพื่อรายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาฯ กลุมจังหวัด
(Strategy Review)

อยากใหระบบราชการไทย พัฒนาไปอยางไร?

ยกขีดระดับ
ความสามารถและ
ผลิตภาพของภาครัฐ

Good Governance,
Ethical Behavior

รางกรอบประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยในระยะตอไป (พ.ศ. 2551 – 2555)

เสริมสรางจริย ธรรม
และธรรมาภิบาลใน
การบริหารกิจการ
บานเมือง

ดี

เกง

ทันตอการ
เปลีย
่ นแปลง
พัฒนาคุณ ภาพใน
การใหบ ริการและ
การทํางานเพื่อ
สนองความตองการ
ของประชาชน

ประโยชน
สุขของ
ประชาชน

Responsiveness
to Challenges

High Performance
Public Organization

Democratic
Governance

มีสวนรวม
ปรับ ปรุงรู ป แบบการ
ทํางาน แสวงหา
ความรวมมือเชิง
บูรณาการอย าง
สมานฉันท
5

ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอรางกรอบประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยหรือมีขอเสนอแนะวิธีการในการ
นําไปปฏิบต
ั ิใหบรรลุผลในประการใด โปรดสงความคิดของทานมายัง สํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อรวบรวมและนํามาประมวลเปน
แนวทางในการแกไขปรับปรุงและนําไปสูการวางแผนยุทธศาสตร การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551-2555 ตอไป

