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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

