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การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติในพื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัด * 
นายภราดร เสรีสมบูรณ*์* 

   

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบตัิในพ้ืนท่ีระดับกลุม่จังหวัด 
บทบาทของกลุ่มยุทธศาสตร์การพฒันาภาค ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การ
ปฏิบัติในพื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัด ปญัหา อุปสรรค ของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ต่อการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสูก่ารปฏิบัติในพ้ืนท่ีระดับกลุ่มจังหวดั โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของ
การวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคญั จ านวน 6 คน ผลการวจิัยพบว่า
กระบวนการการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติในพื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัดของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีลักษณะแบบจากบนลงล่าง Top Down ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนปฏิรปูประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
รวมทั้งแผนรายสาขา/เฉพาะด้านต่างๆ ท่ีผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และแผนพัฒนา
ภาค แบบจากลา่งขึ้นบน Bottom up ได้แก่ กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหรอืจัดเวทีระดม
ความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหา และความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี การขับเคลื่อนประเด็นการ
พัฒนา มุ่งเน้นการท างานแบบเครอืข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคมหรือประชารัฐ 
และชุมชน เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของภาค กลุ่มจงัหวัด และจังหวัด 
ซึ่งแม้จะมีกลไกการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบตัิในพ้ืนท่ีระดับกลุ่มจังหวดัที่ชัดเจน การน านโยบายไปปฏิบัติใน
เชิงพื้นที่ของแต่ละกลุ่มจังหวัดนั้นก็จะแตกต่างกัน เนื่องจากมีปญัหาความต้องการในระดับพ้ืนท่ีต่างกนั 

ค าส าคัญ : การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล การปฏิบัติในพืน้ที่ระดับกลุ่มจังหวัด 

บทน า 
 การปฏิรปูระบบราชการเมื่อปี พ.ศ. 2545 ถือเป็นการปฏิรปูระบบราชการครั้งส าคญัของประเทศไทย      
โดยการน าหลักแนวความคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เข้ามาปรับใช้ เพื่อมุ่งเน้นการ
ยกระดับหน่วยงานราชการไปสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง ซึ่งรัฐบาลเสนอกรอบการปฏริูปใน 5 ด้าน อาทิเช่น โครงสร้าง
การบริหารราชการแผ่นดิน ระบบงบประมาณ ระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ แผนปฏิรูประบบกฎหมาย และแผน
ปรับเปลีย่นวัฒนธรรม และค่านิยมในการบริหารภาครัฐภายใต้ข้อเสนอปฏิรูป นอกจากนั้น รัฐบาล ได้ด าเนินปรับปรุง
โครงสร้างการบรหิารราชการแผ่นดินในส่วนภูมภิาค เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติในพื้นที่ การบูรณาการ
การด าเนินงานให้ครอบคลมุทั้งในส่วนของการวางแผนยุทธศาสตร์และการน ายุทธศาสตรไ์ปปฏิบตัิ โดยจัดให้มีกลไก
ประสานการท างานร่วมกัน เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงการท างานในแนวดิ่งและแนวนอนได้อย่างมีประสิทธิผล 

 
 

* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติในพื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัด : กรณีศึกษา การด าเนินงานของ
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
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 หนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนภูมิภาค คือ การจัดตั้งกลุ่ม
จังหวัด จ านวน  18  กลุ่มจังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550  โดยมี
เจตนารมณ์ เพื่อการบริหารแบบบรูณาการในลักษณะยดึพื้นท่ี (Area Base Approach) มีทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 
โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น ตลอดจนสรา้งความร่วมมอืในการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยลดความซ้ าซ้อนของการด าเนินการ
หรือระดมทรัพยากรเข้ามาใช้ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสดุในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ และเพื่อให้มหีน่วยงานกลางท่ี
รองรับการด าเนินการของกลุม่จังหวัด เพื่อดูแลรับผดิชอบในการบรหิารยุทธศาสตรเ์ป็นการเฉพาะ ท าหน้าท่ีเป็นเจ้าภาพ 
ในการเช่ือมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนการประสานงานร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัตริ่วมกันอย่างเป็นระบบ 

ในช่วง 15 ปีท่ีผ่านมาการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติในพืน้ท่ีของกลุ่มจังหวัดและส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดประสบปญัหาในการด าเนินงานและยังไมส่ามารถบรรลผุลสัมฤทธ์ิตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง
ได้ โดยที่ผ่านมาของจังหวัดประสบปัญหาในการบริหารงานในหลายมิติ ท้ังในเรื่องศักยภาพในการชีน้ าการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด การเช่ือมโยงและการประสานยุทธศาสตร์ระหว่างรัฐบาลและความต้องการของ
พื้นที่ ตลอดจนบูรณาการโครงการกิจกรรมของทุกหน่วยงานให้สอดประสานกันเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพใน
การแข่งขันของกลุ่มจังหวัดได้อย่างสัมฤทธ์ิผล 

จากสภาพปญัหาดังกล่าว ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เมื่อวันท่ี  30 มกราคม  2560  นายกรฐัมนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงมีนโยบายให้ปรับปรุงรูปแบบการบูรณาการในลักษณะ “ภาค”  ขึ้น โดยให้มีการจัดท าแผนงาน
บูรณาการระดับภาคออกเป็น 6 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ  17 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  20  จังหวัด   
ภาคกลาง 20  จังหวัด ภาคตะวันออก 5 จังหวัด ภาคใต ้9 จังหวัด และภาคใต้ชายแดน 5 รวมทั้งได้มคี าสั่งส านัก
นายกรัฐมนตรีที ่ 57/2560 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ ์2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเสริมสรา้งความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  และมติคณะรัฐมนตรี ลงวันท่ี  24  ตุลาคม  2560  เห็นชอบให้มีการจัดตัง้คณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เรื่องระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2560 โดยมีอ านาจหน้าท่ีก าหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค ก าหนดนโยบายหลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุม่จังหวัด แผนพัฒนาภาค ซึ่งแผนพัฒนาภาคต้องสอดคล้องกับ
แผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาลโดยก าหนดให้ ก.บ.ภ. ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรเีป็นประธานคณะกรรมการ 
กรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น
กรรมการและเลขานุการ โดยมีอ านาจหน้าท่ีก าหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบรหิารงานภาค ก าหนดนโยบาย
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค ซึ่งแผนพัฒนาภาคสอดคล้อง
กับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล บูรณาการแผนของส่วนราชการและแผนพัฒนาพื้นที่ 

โดยการปฏิรูปดังกล่าว รัฐบาลมุ่งพัฒนาศักยภาพในการช้ีน าการพฒันาที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
วางแผนพัฒนาภาค และยกระดับการเช่ือมโยงและบูรณาการงบประมาณและแผนงานโครงการของทุกหน่วยราชการ
ผ่านแผนดังกล่าว โดยมี ก.บ.ภ. เป็นองค์กรในการขับเคลื่อนจากส่วนกลาง  ซึ่งการปฏิรูปดังกล่าวมุ่งปรับปรุง
กระบวนการจดัท าแผนและงบประมาณเป็นส าคัญ โดยให้คงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินเดมิไว้ 
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 ผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ.วิชาการ) ครั้งท่ี 1/2561  
ก าหนดให้จังหวัดและกลุม่จังหวัด ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฉบบัทบทวน เพื่อให้
ทันต่อสถานการณ์ และใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี
นโยบายการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดดังนี้  

1. ยึดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบาย
รัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งแผนรายสาขา/เฉพาะด้านตา่งๆ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว และ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร ี

2. ให้ความส าคัญกับแผนพัฒนาภาค เพื่อเป็นแผนชี้น าการพัฒนาในภาพรวมของพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ี
สอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกพ้ืนท่ี 

3. ให้ใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหรือจดัเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหา และความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา มุ่งเน้นการท างานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมหรือประชารัฐ และชุมชน เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เหมาะสมกับโอกาสและ
ศักยภาพของภาค กลุม่จังหวัด และจังหวัด 

5. การเสนอแผนภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนจังหวัด ให้เสนอในช่วงปีแรกของแผน ส าหรับการทวน
หรือปรับปรุงแผนฯ ให้ด าเนินการเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างมีนยัส าคญัที่มผีลต่อการบรรลุเปา้หมาย
ของแผนฯ โดยไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงแผนทุกป ี

 เพื่อให้การปฏิบัตริาชการของส านกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
การพัฒนาพ้ืนท่ีของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีค าสั่งจัดตั้งกลุ่มยุทธศาสตรก์ารพัฒนาภาค เป็นหน่วยงานบรหิารราชการ
ส่วนกลางในส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่รายงานตรงต่อปลดักระทรวงมหาดไทย หรือรองปลดักระทรวง
มหาดไทยท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ก ากับดูแลการปฏบิัติราชการเป็นรายพื้นท่ี โดยให้มกีารจัดโครงสร้าง
การแบ่งงานภายใน โดยมีบทบาทภารกิจและอ านาจหน้าท่ีตามค าสัง่ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ท่ี 1657/2560 
เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 

1.ประสานและบรูณาการการท างานของภาคร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางและคณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการหรือคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งส่วนราชการกระทรวง กรม และส่วนราชการหรือภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง
กับการพัฒนาระดับพื้นท่ี การรับฟังความคิดเห็นในระดับพ้ืนท่ี เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการและประสานการจัดท าแผนในทุก
ระดับทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายส าคญัของรัฐบาล แผนพัฒนา
ภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน และแผนการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะ One plan 
 2. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัท าและบริหารแผนพัฒนากลุม่จังหวดั และแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพือ่จัดท าระบบข้อมลูศักยภาพการพัฒนาภาค 
 4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาภาค 
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 5. จัดท าข้อเสนอแนะเพื่อน าไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาภาค 
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 

 ผู้วิจัยเป็นบุคลากรของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงสนใจที่จะศึกษา
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติในพ้ืนท่ีระดับกลุ่มจังหวัด บทบาทของกลุ่มยุทธศาสตร์การพฒันาภาค 
ส านกังานปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสูก่ารปฏิบัติในพ้ืนท่ีระดับกลุ่มจังหวดั ปัญหา 
อุปสรรค ของกลุม่ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทยต่อการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การ
ปฏิบัติในพื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัด 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจยั 2 วิธี ดังนี ้
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการวารสาร สิง่พิมพ์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คูม่ือการปฏบิัติงาน ระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 2. วิธีวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากรของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ส านักงานปลดักระทรวง

มหาดไทย 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุม่ตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เป็นการเลือกสุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา  จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมลู
ส าคัญ (Key informants) จ านวน 6 คน พิจารณาจากคณุสมบัติ ดงันี้ 
 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน 6 คน คือ 

(1) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง  
(2) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก  
(3) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน  
(4) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  
(5) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  
(6) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณศีึกษาครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง หรือการสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) ลักษณะของการ
สัมภาษณ์เป็นการสมัภาษณ์ที่มีค าถาม และข้อก าหนดแน่นอนตายตวั จะสัมภาษณผ์ู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน และการ
สัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมขอ้มูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดย
ได้แจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผูส้ัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อน
สัมภาษณ์จะขออนญุาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนากอ่นทุกครั้งซึ่งก าหนดเฉพาะค าถามที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อท่ี 1 – 3 เท่าน้ัน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมลูทั่วไปโดยการรวบรวม
เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทกึไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่

 1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มอื เอกสารประกอบการบรรยายของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 
รวมถึงเอกสารทางวิชาการ  วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

 1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 

 1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ 

อย่างละเอียด 

 1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจดัท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เช่น นโยบาย 
กฎระเบียบ พระราชบัญญตัิ คู่มือการปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เปน็ต้น 

 2. วิธีเก็บรวบรวมจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสมัภาษณ์ โดยทีผู่้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึง่ใช้วิธีสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง (Structured interview) โดยผู้วิจยัต้องท าการ
สัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสมัภาษณ์ตามหัวข้อที่ก าหนดไว้เท่าน้ัน และผู้วิจยัจะใช้
แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

 การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าการวจิัยครั้งนี้ เป็นการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ 
ดังนี ้

 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณม์าแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 

 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่าง
ของผู้ให้สัมภาษณ์แตล่ะคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
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 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมลูเอกสารที่เกีย่วข้อง 
ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกัน และแตกต่างกันของข้อมูล 
ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห ์

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทยีบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกนั เพื่อสรุปผลการวจิัย บทบาทของกลุ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ต่อการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติในพื้นที่
ระดับกลุ่มจังหวัด ปญัหา อุปสรรค ของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติในพื้นที่ระดบักลุ่มจังหวัดในรปูแบบการพรรณา 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 

จากศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์สรุปผลการศึกษาไดด้ังนี้ 

การน านโยบายไปปฏิบัตเิป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังนโยบายไดร้บัอนุมัติ ค าว่านโยบายในท่ีนี้ครอบคลุมใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น กฎหมาย หรือค าสั่งผู้บริหารหรือการออกกฎหมายตามระบอบรัฐสภาหรือมติและค าสั่งของ
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี การน านโยบายไปปฏิบตัิเป็นเรื่องของการบริหารจัดการในกระบวนการจดัท าแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2561 - 2565)  การจดัท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2563 การจัดการภายในองคก์าร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ โครงสร้างองค์กร ให้บรรลเุป้าหมายของนโยบาย การ
น านโยบายไปปฏิบตัิให้ความส าคญักับเรื่องการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถผลักดันให้การท างาน
บรรลผุลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ รวมทั้งการน านโยบายไปปฏิบัตยิังต้องอาศัยการท างานในลักษณะเครือข่าย ท่ีต้อง
อาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาในพ้ืนท่ีร่วมกัน 

ส าหรับการน านโยบายไปปฏิบตัิ นับว่าเป็นขั้นตอนที่มีความส าคญัมาก เพราะนโยบายแผนหรือโครงการต่าง ๆ 
แม้ว่าจะร่างขึ้นมาเพียบพร้อมด้วยหลักวิชาการ แต่ถ้าไมไ่ด้น าไปปฏบิัติแล้วนโยบายก็เปรียบเสมือนแผน่กระดาษธรรมดา
เท่านั้น ในท านองเดียวกันนโยบายนั้นแม้ว่าจะเป็นนโยบายที่ดีและน่าเชื่อถือแต่ถ้าน าไปปฏิบตัิอย่างไม่ถูกต้องภายใต้
สภาวการณ์ทีไ่ม่เอื้ออ านวยแล้ว นโยบายนั้นกไ็ม่สามารถประสบความส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายได้ การน านโยบายไป
ปฏิบัติจึงเป็นข้ันตอนท่ีส าคัญและมีความซับซ้อน เพราะเกีย่วข้องกับบุคคลหลากหลาย และหน่วยงานต่าง ๆ จ านวนมาก
รวมทั้งต้องเผชิญกับปัจจัยภายในและภายนอกขององค์การที่มีผลตอ่การน านโยบายไปปฏิบัติ การน านโยบายไปปฏิบตัิจึง
เป็นกระบวนการที่มีลักษณะซับซอ้นและเข้าใจยาก ฉะนั้น การน านโยบายไปปฏิบตัิจึงต้องอาศัยคนท่ีมีศักยภาพสูง 
เนื่องจากคนจะเป็นน านโยบายรัฐบาลไปปฏิบัตโิดยการแปลงนโยบายรัฐบาลเป็นวิธีการปฏิบัติในระดับพื้นที่ ซึ่งอาจจะมี
ความมแตกต่างกันในแต่ละพื้นท่ี  

ดังนั้น คนเป็นปัจจัยที่มสี าคัญและมีอิทธิพลต่อผลส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบตัิมากท่ีสดุ ทั้งนี้ เพราะว่า
คนเป็นผู้ใช้ปัจจัยการบริหารอื่น ๆ และเป็นปัจจัยที่ท าให้นโยบายเกดิการขับเคลื่อน กล่าวคือ หากไมม่ีคนมาขับเคลื่อน
นโยบายแล้วนโยบายย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ และแม้ว่าจะมีปัจจัยการบริหารอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัด้านข้อมูลข่าวสาร 
(Information resources) แต่ถ้าขาดคน (Human resources) ปัจจัยการบรหิารเหล่านี้กไ็มส่ามารถก่อให้เกิดประโยชน์
ได้ เพราะปัจจัยเหล่านั้นไมส่ามารถท าอะไรได้เอง ต้องอาศัยปัจจยัทางด้านมนุษย์เป็นผู้ใช้ปัจจัยการบรหิารอื่น ๆ บุคคล
จึงมีผลต่อความส าเรจ็ของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบตัใินพื้นที่ระดับกลุม่จังหวัด 
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การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติในพ้ืนท่ีระดับกลุ่มจังหวัดของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดแก่ประชาชน โดยมีขั้นตอนการขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติในพื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีกระบวนการปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี ้

1. ทีมบูรณาการกลาง คือ กระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประชุมหารือในประเด็นแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติในพ้ืนท่ีกันก่อน แล้วเสนอเข้าคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคฯ (อ.ก.บ.ภ.) ให้ท่านรอง
นายกรัฐมนตรีพิจารณาลงมติ  

2. น ามติ อ.ก.บ.ภ. เข้าสู่ที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการบรูณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ที่มีท่าน
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

3. ก.บ.ภ. มีมติออกข้อก าหนดในการท าแผนปฏิบัติในพื้นที่ สองส่วนด้วยกันคือ (1) แผนพัฒนา             
(2) แผนปฎิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์ของแผนพัฒนาว่าควรจะมีอะไรบ้าง
และแผนปฎิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีอะไรบ้าง แผนพัฒนาและแผนปฎิบัตริาชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ออกมาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เมื่อมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บท  

4. ก.บ.ภ. มีมตเิห็นชอบปฏิทินการจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบตัริาชการประจ าปี ของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด 

5. จังหวัดและกลุม่จังหวัดทบทวนและเตรียมการจดัท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

6. รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน (ประชาพิจารณ์) 
7. การประชุมของคณะกรรมการบูรณาการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพฒันา 

ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
8. ทีมบูรณาการกลางประชุมหารอืและรับฟังข้อคิดเห็นของจังหวัดและกลุม่จังหวัดเพื่อประกอบการ

พิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนา ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2563 

9. อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนา ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2561 - 2565) และ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

10. ก.บ.ภ. และ ก.น.จ.ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนา ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2561 - 2565) และ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

11. คณะรัฐมนตรีพิจารณารับทราบแผนพัฒนา ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2561 - 2565)  และแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ก.บ.ภ. น าส่งแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจงัหวัดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่คณะรัฐมนตรีมมีตริับทราบแล้ว ให้ส านักงบประมาณ และถือว่าจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ยื่น
ค าของบประมาณต่อส านักงบประมาณ (Pre-Ceiling) 

12. คณะกรรมการคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สภานิติบญัญัติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมาธิการครภุัณฑ์ ท่ีดิน สิ่งก่อสร้างฯตามที่ได้รับ
มอบหมายในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สภานิตบิัญญตัิแห่งชาติ พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ 
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13. ส านักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณตามมติของคณะกรรมการคณะกรรมาธิการวสิามญัพิจารณา
ร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภานติิบัญญัติแห่งชาติและคณะอนุ
กรรมาธิการครภุัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างฯ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่งพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ 

14. จังหวัดและกลุม่จังหวัดด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของจังหวัดและกลุม่จังหวัด
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

15. การลงพื้นที่ตรวจตดิตามโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุม่จังหวัดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. บทบาทของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ต่อการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลสู่การปฏิบัติในพื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัด  

จากการศึกษาพบว่าบทบาทของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยตอ่การ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติในพื้นที่ระดบักลุ่มจังหวัด หนา้ที่ส่วนใหญ่เป็นการประสานงานของหน่วยงาน
ส่วนกลาง หัวหน้ากล่มยุทธศาสตรก์ารพัฒนาภาคท าหน้าทีร่ับผดิชอบกลุ่มจังหวัดแต่ไม่มีบทบาทใน ก.บ.ก. เลย กฎหมาย
ไม่ได้ให้อ านาจไว้ ซึ่งเลขาฯ ก.บ.ก. คือรองผู้ว่าฯ ซึ่งกระทรวงแต่งตั้งผู้ช่วยเลขาคือหัวหน้าส านักงานจังหวัดแต่หัวหน้า
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลบัไม่มตี าแหน่งใน ก.บ.ก. เลย มีบทบาทอย่างเดียวคือเป็นเสมือนหัวหน้าธุรการของ
กลุ่มจังหวัด ท าให้เมื่อเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก ก็ไม่ได้ให้ความส าคัญกับสิ่งทีห่ัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเสนอ ท าให้ไม่มผีลอะไรเพราะถือว่าไม่มสีิทธ์ิในคณะกรรมการ ก.บ.ก. ท าให้ไม่มีบทบาทต่อ
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติในพ้ืนท่ีระดับกลุ่มจังหวัดเท่าท่ีควร ซึ่งบทบาทและอ านาจหน้าท่ีได้ก าหนดไว้
ตามค าสั่งส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย ที่ 1657/2560 ดังนี ้

1) ประสานและบูรณาการการท างานของภาคร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางและคณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการหรือคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งส่วนราชการกระทรวง กรม และส่วนราชการหรือภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง
กับการพัฒนานระดับพื้นท่ี การรับฟังความคิดเห็นในระดับพ้ืนท่ี เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการและประสานการจัดท าแผนใน
ทุกระดับทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายส าคัญของรัฐบาล 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน และ
แผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะ One plan 

2) สง่เสริมและสนับสนุนการจัดท าและบริหารแผนพัฒนากลุม่จังหวดั และแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อจัดท าระบบข้อมลูศักยภาพการพัฒนาภาค 
4) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาภาค 
5) จัดท าข้อเสนอแนะเพื่อน าไปสูก่ารพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาภาค 
6) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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3. ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ต่อการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสูก่ารปฏิบัติในพ้ืนท่ีระดับกลุ่มจังหวดั  

จากการศึกษาพบว่าปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานของกลุม่ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อการขบัเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏบิัติในพ้ืนท่ีระดับกลุ่มจังหวัด มดีังนี้ 

1) จังหวัดและกลุม่จังหวัดยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าแผนพัฒนาฯคอือะไรแผนปฏิบัตฯิคืออะไร โครงการที่อยู่
ในแผนพัฒนาคดิว่าเป็นโครงการทีเ่ฉพาะจังหวัดด าเนินการเอง ความจริงแล้วมันคือโครงการทุกอย่างท่ีด าเนินการใน
จังหวัด ไม่ว่าจะเป็นรัฐวสิาหกิจ ท้องถิ่น function จังหวัด กลุ่มจังหวัดมาด าเนินการในพ้ืนท่ีของจังหวัด 

2) กลุ่มจังหวัดขาดอิสระจากจังหวัด เนื่องจากจังหวัดที่เป็นท่ีตั้งของศูนย์ปฏิบัติการจะมีอิทธิพลต่อการจัดท า
แผนฯของกลุ่มจังหวัด ท าให้มีปัญหาในตอนท าแผนเพราะจังหวัดจะมองแค่ประโยชน์ของจังหวัดอย่างเดียว แตล่ะจังหวัด
ก็ต้องการดึงเงินงบประมาณมาลงพื้นที่ของจังหวัดตนเองให้ได้มากทีสุ่ด และเกิดการจัดสรรปันส่วนงบประมาณกัน
ระหว่างจังหวัดภายในกลุ่มซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หากต้องการให้การท าแผนของกลุ่มจังหวัดมปีระสิทธิภาพต้องให้เป็น
อิสระอย่างแท้จริง  

3) ปัญหาในเชิงโครงสร้าง โดยปัญหาน่าจะอยู่ที่ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด เพราะการบริหารราชการแผ่นดินของ
ไทย เพราะกรมหนึ่งกรมมสี่วนราชการที่อยู่ในภูมิภาค เช่นของ สป. จะมียุทธศาสตร์จังหวัดเป็นราชการส่วนภมูิภาค ซึ่ง
การตั้งกลุ่มยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นราชการส่วนกลางในภมูภิาคที่ขึ้นต่อปลดักระทรวงมหาดไทย คือต้องให้เป็น
ส่วนราชการภูมิภาคเพราะปัจจุบนัยังถือว่าเป็นส่วนราชการของส่วนกลาง 

4) ปัญหาในเชิงธุรการ เนื่องจากมกีารก าหนดให้หัวหนา้กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เป็นหัวหน้าหน่วยงาน 
เมื่อเป็นหัวหน้าหน่วยงานก็ต้องบรหิารงานในเชิงธุรการด้วย แต่ในข้อเท็จจริงเป็นไปไมไ่ด้ เช่น กลุม่ยทุธศาสตร์การพัฒนา
ภาคภาคเหนือมี 4 กลุ่มจังหวัด กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคภาคอีสาน ม ี5 กลุ่มจังหวัด จะให้หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคทีม่ีคนเดียวบริหารเชิงส านักงานพร้อมกัน 4 – 5 กลุม่จังหวัดเป็นไปไม่ได้ เพราะมันมีหลายพื้นท่ีจึงเป็น
การก าหนดที่ท าไม่ได ้ควรก าหนดให้ ผอ. กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั ในกลุ่มจังหวัดนั้นเปน็หัวหน้าของ unit 
นั่นไป ส่วนหัวหน้าของกลุม่ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ให้บริหารในเชิงบุคคล รับมอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่วน
ในการบริหารเชิงส านักงานก็มอบให้ ผอ.กลุ่มงานไป 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี ้ 

กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสูก่ารปฏิบัติในพื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัด มีประเด็นท่ีน ามาอภิปรายดังนี ้
กระบวนการการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติในพื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัดของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีลักษณะแบบจากบนลงล่าง Top Down ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนปฏิรปูประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
รวมทั้งแผนรายสาขา/เฉพาะด้านต่างๆ ท่ีผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และแผนพัฒนา
ภาค แบบจากลา่งขึ้นบน Bottom up ได้แก่ กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหรอืจัดเวทีระดม
ความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหา และความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี การขับเคลื่อนประเด็นการ
พัฒนา มุ่งเน้นการท างานแบบเครอืข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคมหรือประชารัฐ 
และชุมชน เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของภาค กลุ่มจงัหวัด และจังหวัด 
ซึ่งแม้จะมีกลไกการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบตัิในพ้ืนท่ีระดับกลุ่มจังหวดัที่ชัดเจน การน านโยบายไปปฏิบัติใน
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เชิงพื้นที่ของแต่ละกลุ่มจังหวัดนั้นก็จะแตกต่างกัน เนื่องจากมีปญัหาความต้องการในระดับพ้ืนท่ีต่างกนั สอดคล้องกับ
งานวิจัยของศิริลักษม์ ตันตยกุล (2557) ได้ศึกษา การน านโยบายพฒันาการท่องเที่ยวของแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ไปปฏิบตัิ ผลการวิจัยสรุปว่า การน านโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวของแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมไปปฏิบัติ  มีลักษณะ
แบบจากบนลงล่าง (top-down)  ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยกฎระเบียบ และปัจจัยกลยุทธ์ ผสมผสานกบักระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบตัิแบบจากล่างขึ้นบน (bottom-up)  ได้แก่ ปัจจัยความร่วมมือ และปัจจยัความรู้ นอกจากนั้นผล
การศึกษาเปรยีบเทียบท าให้ทราบว่า แม้จะอยู่ภายใต้ระบอบความรว่มมือมรดกโลก (World Heritage regime) 
เช่นเดียวกัน การน านโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวของแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมไปปฏิบัติในเชิงพื้นที่ของแต่ละจังหวัด
นั้น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จมีความแตกต่างกัน  และสอดคล้องกับงานวิจัยของส านักงานปลดักระทรวง
มหาดไทย สถาบันด ารงราชานุภาพ  (2548)  ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัดในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมระดับพ้ืนท่ี โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณผ์ู้บริหารระดับสูงใน
จังหวัดเป้าหมาย รวม 18 จังหวัด สรุปผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับยทุธศาสตร์กลุ่มจังหวดั ดังนี้ 1. แนวคิดการจดักลุ่ม
จังหวัดของรัฐบาลประกอบด้วย 2 มิติ คือ มิติความสัมพันธ์และความเช่ือมโยงระหว่างพ้ืนท่ี และมติิความส าคญัเชิง
ยุทธศาสตร์ (agenda based) 2. ภาคเอกชนไดเ้ข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดท าโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
อยู่ในระดับมาก 3. ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการน ายุทธศาสตรก์ลุ่มจังหวัดไปปฏิบตัิ ได้แก่ ขาดการร่วมคดิร่วม
ประชุมศึกษา จัดการบูรณาการด้านงบประมาณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมน้อย  การขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลสู่การปฏิบัติในพื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัดของกลุม่ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
พบว่ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยังมีปัญหาด้านคณุภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน จึงต้องการบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงที่สามารถเสนอแผนงานโครงการที่ควรด าเนินการในพ้ืนท่ีของกลุ่มจังหวัดที่ตรงกับความตอ้งการของพื้นที่
และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล สอดคล้องกับงานวิจัยของสริิมา วัฒโน (2549) ศึกษาเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคการ
จัดท ายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด : ศกึษากรณีกลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม ผลการวิจัยสรุป ผู้เกี่ยวข้องกับ
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น และมหาสารคาม มีปญัหาเกี่ยวกบัข้อมูลและ
สถานภาพการณ์ของจังหวัดเป็นหลัก และจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุ่มจังหวัดไดเ้ป็นอย่างด ี
ข้อเสนอที่ได้นี้จะใช้เป็นประโยชนใ์นการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานดีขึ้น   

บทบาทของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลสู่การปฏิบัติในพื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัด มีประเด็นที่น ามาอภปิรายดังนี ้

บทบาทของกลุ่มยุทธศาสตร์การพฒันาภาคอยู่ท่ีเรื่องของการบรหิารจัดการ ซึ่งถ้าบริหารจดัการมปีระสิทธิภาพ
ก็สามารถมีบทบาทที่มากข้ึนด้วย ถ้าบริหารจดัการไมด่ีก็จะมีปญัหากันภายใน อาจจะเป็นเรื่องของคุณภาพของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานการพัฒนาภาค จะต้องพัฒนาศกัยภาพบุคลากรให้สามารถเป็นท่ีปรึกษาได้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง
แม่นย าและตอบค าถามได้กจ็ะท าให้ไดร้ับความน่าเชื่อถือไว้วางใจจากคนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด คนในพื้นที่ก็จะสนับสนุน
งานการพัฒนาภาค ตรงกันข้ามถ้าคนในภาคไมส่ามารถตอบค าถามได้ความน่าเช่ือถือมันก็จะลดลงการท างานมันก็จะมี
ปัญหา ถ้าตอบอะไรไม่ได้ก็จะขาดความน่าเชื่อถือ เมื่อขาดความนา่เช่ือถือก็จะไม่ได้รับสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด ท าให้
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคมบีทบาทค้อนข้างน้อย สอดคล้องกบัแนวคิดของ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ ์ (2554) ได้กล่าว
สรุปว่าปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ (Factors Influencing policy Implementation) ท าให้ทราบว่าใน
กระบวนการน านโยบายไปปฏบิัตนิั้น ความส าเร็จ (Success) หรือความล้มเหลว (failure) ของการน านโยบายไปปฏิบตัิ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการ ท้ังนี้เพราะความส าเร็จของแผนงาน (programs) และโครงการ (projects) มี
ความสัมพันธ์กับความสามารถของผู้น าและภาวะผู้น าขององค์การ ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของนโยบาย และ
ความส าเร็จที่เคยเกิดขึ้นในอดตี ในขณะที่ความล้มเหลวของแผนงานและโครงการ เป็นผลมาจากความเฉื่อยชาของผู้น า
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และผูป้ฏิบัติ การขาดความร่วมมอืระหว่างกลุ่มผู้สนบัสนุนแผนงานและโครงการ การขาดความพยายามที่เพียงพอ การ
ขาดการสนบัสนุนจากผู้น า การขาดเงินทุนท่ีเพียงพอส าหรับการด าเนินงาน และการขาดผู้น าท่ีมุ่งมั่นตอ่การน านโยบาย
ไปปฏิบตัิให้ประสบความส าเร็จ 

ปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินงานของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยต่อการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติในพื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัด มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

กลไกในกระกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติในพืน้ท่ีระดับกลุ่มจังหวัดมขีั้นตอนตามระเบยีบ 
กฎหมาย ท่ีชัดเจน แต่การปฏิบัตกิ็ยังขึ้นอยู่กับผู้บริหารหรือผู้ปฏิบตัิงาน ที่น ากระบวนการมาปฏิบตัอิยู่ดีเนื่องจากในแต่
ละพื้นท่ีมีวิธีการน านโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบตัิในพ้ืนท่ีระดับกลุ่มจังหวัดต่างกัน มีปัญหาความต้องการที่ไม่เหมือนกัน 
ก่อให้เกิดความลม้เหลวในการน านโยบายไปปฏิบตัิไดม้าก สอดคล้องกับแนวคิดของสมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2554,หน้า 
437) ได้กล่าวว่า ความชัดเจนของนโยบาย (clarity of policy) เป็นรากฐานส าคญัของความมุ่งหมายของนโยบายทั้งที่
เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ในบางครั้งอาจพบว่านโยบายมีวัตถปุระสงค์ชัดเจน แต่มาตรการในการปฏิบัตไิม่ชัดเจน 
หน่วยงานปฏิบัติที่รับผิดชอบอาจต้องใช้ดุลยพินิจของตนในการปฏบิัติ และอาจก่อให้เกดิปัญหาในทางปฏิบัติได้เช่นกัน 
ในกรณีที่วัตถุประสงค์ของนโยบายไม่ชัดเจน อาจกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยแรกของความลม้เหลวในการน านโยบายไปปฏิบตัิ 
เพราะผู้ปฏิบตัิไม่ทราบแน่ชัดว่าวตัถุประสงค์ที่แท้จริงของนโยบายคอือะไร ภาระจึงตกเป็นของผู้ปฏิบตัิที่จะต้องตีความ
เอาเอง ซึ่งอาจถือโอกาสด าเนินการตามที่ตนพอใจ ลักษณะดังกล่าวจะยิ่งก่อให้เกิดความล้มเหลวในการน านโยบายไป
ปฏิบัติได้มาก หากนโยบายใดก็ตามมีเป้าประสงค์ (goals) หรือวัตถุประสงค์ (objectives) ที่ชัดเจนมากเพียงใด ก็จะยิ่ง
ส่งเสริมให้การน านโยบายไปปฏิบตัิมีความสอดประสานกัน และน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ที่พึงปรารถนาอย่างมี
ประสิทธิภาพดังท่ี Paul Berman เรียกว่า “การน านโยบายไปปฏิบตัิตามแผนงาน” (programmed implementation) 
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยังมีปัญหาด้านคุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน เนื่องจากต้องการบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง มสีามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพและประเด็นปญัหาความต้องการของแต่ละพื้นท่ี เพื่อเสนอแผนงาน
โครงการที่ควรด าเนินการในพ้ืนท่ีของกลุ่มจังหวัดที่ตรงกับความต้องการของพื้นที่และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสริิมา วัฒโน (2549) ศึกษาเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคการจัดท ายุทธศาสตรก์ลุ่มจังหวัด : ศึกษา
กรณีกลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม ผลการวิจัยสรุป ผูเ้กี่ยวข้องกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น และมหาสารคาม มีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลและสถานภาพการณ์ของจังหวัดเป็นหลัก และจะ
สามารถยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชนในกลุ่มจังหวัดได้เป็นอยา่งด ีข้อเสนอที่ได้นี้จะใช้เป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบตังิานดีขึ้น   

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้

1. สนับสนุนให้มีเวทีในการจัดท าแผนพัฒนาภาค โดยสภาพัฒน์เปน็เจ้าภาพหลัก จัดการประชุมทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคมาเสนอความคิดเห็นกัน เอาความตอ้งการของพื้นทีม่าพูดคุยกัน มาถกเถียงกันในเรื่อง
ของการจัดท าแผนการพัฒนาภาค โดยพื้นที่ก็เตรียมข้อมลูมาเสนอวา่มีปัญหาความต้องการอย่างไร หาก function 
สามารถมาด าเนินการสานต่อในประเด็นปัญหาความต้องการของพืน้ท่ีได้ และสอดคล้องกับแผนท่ีสภาพัฒน์วางไว้ก็น า
ประเด็นนั้นเข้ามาใส่ไว้ในแผนการพัฒนาภาค เพื่อเสนอว่าในแตล่ะภาคโครงการใดที่มีความส าคญั โดยมีการเรียงความ
ส าคัญที่ชัดเจน เมื่อเสร็จกระบวนการนี้แล้ว ก็ส่งต่อให ้function ไปเสนอของบประมาณตามแผนการพัฒนาภาคนี้  
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2. สนับสนันให้มีการปรับเปลี่ยนปฏิทินจัดสรรเงินงบประมาณ เนื่องจากก าหนดการของปฏิทินงบประมาณมัน
เหลื่อมกัน function เสนอแผน Pre-Ceiling ก่อนท่ีแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะส่งมา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลที่จะให้จังหวัดและกลุม่จังหวัดที่เป็นหน่วยงานในระดับพื้นท่ีมีหน้าที่ในการช้ีเป้าในประเด็นปญัหาความต้องการ
ของพื้นที่ข้ึนมาก่อนท่ีจะให้ function เสนอแผน Pre-Ceiling มาใหส้อดคล้องกับประเด็นปัญหาความต้องการดังกล่าว 
ดังนั้นเพื่อปรับให้มีความสอดคล้องกันตรงนี้จะต้องเปลี่ยนเป็นแผนจงัหวัดและกลุ่มจังหวัด เสนอแผน Pre-Ceiling ก่อน 
function  

3. สนับสนุนให้ทีมบูรณาการกลางลงไปช่วยกลุม่จังหวัดในการจดัท าแผนพัฒนาฯและแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปี โดยทีมบรูณาการกลาง คือ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิส านักงบประมาณ 
กระทรวงมหาดไทย และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ต้องไปช่วยเหลือจังหวัดในระดับกลุ่ม
จังหวัดเพื่อใหม้ีการวิเคราะห์ข้อมลูการจดัท าแผนก าหนดยุทธศาสตร์ ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาของพื้นที่ให้เป็นไป
ตามเป้า เพราะไม่เช่นนั้นกลุ่มก็จะด าเนินการไมเ่ป็นไปตามเปา้ที่ก าหนดไว้ ต้องเข้าไปช่วยเขาตั้งแตต่้นเพื่อใหเ้กิดผลลัพธ์
ที่ดสีู่ภาพรวม ซึ่งความเป็นมืออาชีพของทีมบูรณาการกลาง จะท าใหแ้ผนของกลุ่มจังหวัดมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน การพัฒนาก็จะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

4. กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคควรจัดอบรมพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับคณุภาพของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน เนื่องจากกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคต้องการบคุลากรที่มีศักยภาพสูง มีความสามารถในการวิเคราะห์
ข้อมูลศักยภาพและประเด็นปัญหาความต้องการของแต่ละพื้นท่ี เพื่อเสนอแผนงานโครงการที่ควรด าเนินการในพื้นที่ของ
กลุ่มจังหวัดที่ตรงกับความต้องการของพื้นที่และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลได้ 

5. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจงัหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.
2551 เพื่อให้สอดคล้องกับการปรบัโครงสร้างของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค โดยก าหนดให้หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค เป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการบรหิารงานกลุม่จงัหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) มีอ านาจในการเสนอ
ความเห็นต่อที่ประชุม เพื่อเป็นการเพิ่มบทบาทให้แก่กลุม่ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคมากยิ่งข้ึน 
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