
การเชื่อมโยงแผนระดับชาติสู่
แผนพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด 

และแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

การเชื่อมโยงและบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่



1 กลไกการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

2 แนวทางในการเชื่อมโยงและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ 

การเชื่อมโยงและบูรณาการยุทธศาสตร์ระดับนโยบาย
สู่การพัฒนายุทธศาสตร์เชิงพื้นที่3



4. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
(ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)

3. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
(กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี)

1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
(นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ)

5. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 

16. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
(เชียงราย น่าน พะเยา แพร่)

17. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
(ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์) 

10. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(เลย หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี บึงกาฬ)

11. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
(นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)

12. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
(กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) 

14. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
(ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี) 2. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 

(ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)

7. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน
(กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) 8. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย

(ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฏร์ธานี สงขลา)

9. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) 

6. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
(จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) 

15. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน)

18. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
(ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี)

13. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์) 

ประกาศ กนจ. เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ฉบับท่ี ๓ 
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หมายเหตุ : จังหวัด หมายถึง จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด

เดิมใหม่



กระบี/่ชุมพร/ตรัง/นครศรีธรรมราช/
พังงา/พัทลุง/ภูเก็ต/ระนอง/สุราษฎร์ธาน/ี

สงขลา/สตูล

เชียงใหม/่เชียงราย/เพชรบูรณ์/แพร่/
แม่ฮ่องสอน /ก าแพงเพชร/ตาก/
นครสวรรค/์น่าน/พะเยา/พิจิตร/
พิษณุโลก/ล าปาง/ล าพูน/สุโขทัย/

อุตรดิตถ์/อุทัยธานี

กาฬสินธุ์/ขอนแก่น/ชัยภูมิ/นครพนม/
นครราชสีมา/บึงกาฬ/บุรีรัมย/์

มหาสารคาม/มุกดาหาร/ยโสธร/
ร้อยเอ็ด/เลย/ศรีษะเกษ/สกลนคร/
สุรินทร์/หนองคาย/หนองบัวล าภู/

อ านาจเจริญ/อุดรธานี/อุบลราชธานี

กาญจนบุรี/ชัยนาท/นครปฐม/นนทบุร/ี
ปทุมธาน/ีประจวบคีรีขันธ์/

พระนครศรีอยุธยา/เพชรบุร/ีราชบุร/ีลพบุร/ี
สมุทรสงคราม/สมุทรสาคร/สระบุรี/สิงห์บุร/ี

สุพรรณบุรี/อ่างทอง

จันทบุรี/ชลบุร/ีตราด/ระยอง/
ฉะเชิงเทรา/ปราจีนบุร/ีนครนายก/

สระแก้ว

นราธิวาส/ปัตตานี/ยะลา

ภาคกลาง

ภาคใต้ชายแดน

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การแบ่งภาค 6 ภาค

ภาคใต้

ภาคเหนือ

หมายเหตุ :ประกาศ กนจ. เร่ือง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนด
จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุม่จังหวัด ฉบับที่ ๓ 



กลไกการบริหารงานจังหวัด กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และ ภาค
ระดับชาติ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค

ระดับกลุ่มจังหวัด

ระดับจังหวัด

ระดับอ าเภอ

คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น(เทศบาล/อบต.)

คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

ก.ม./คชช.

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น(อบจ.)

ก.บ.ก.

ก.บ.จ.

คกก.พัฒนาท้องถิ่น

คกก.พัฒนาท้องถิ่น

ก.บ.อ.

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายก อบจ.

นายอ าเภอ

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน

นายกเทศมนตร/ีอบต.

รองนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี



1 กลไกการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

2 แนวทางในการเชื่อมโยงและประสานแผนพัฒนาในระดับพืน้ที่ 

การเชื่อมโยงและบูรณาการยุทธศาสตร์ระดับนโยบาย
สู่การพัฒนายุทธศาสตร์เชิงพื้นที่3



แนวทางในการเชื่อมโยงและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนา 
ฉบับท่ี 12 

นโยบาย
รัฐบาล 

ทิศทางการ
พัฒนาภาค

To
p-

Do
wn

Bo
tto

m
-U

p แผนอ าเภอ
แผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนระดับต าบล
แผนหมู่บ้าน/ชุมชน

ประชารัฐ

ปัญหา/ความต้องการในพื้นที่

แผนพัฒนา
ภาค

แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนา
จังหวัด

ห่วงโซ่คุณค่า
ต้นทาง กลางทาง

ปลายทาง

Value Chain

มิติการพัฒนา
รุก

รับ
ปรับตัว

การสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ๆ

การแก้ไขปัญหาที่มีอยู่

การปรับที่ดีอยู่แล้ว
ให้ดีขึ้นไปอีก



ระ
ดับ

นโ
ยบ

าย
ค.ร.ม.

แผนระดับชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาภาค แผนส่วนราชการ
Agenda - Function

แผนพัฒนา
จังหวัด

แผนพัฒนา
จังหวัด

แผนพัฒนา
จังหวัด

แผนพัฒนา
จังหวัด

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ระ
ดับ

พื้น
ที่

Fu
nc

tio
n-

Ar
ea

Agenda – Area

นโยบาย
รัฐบาล แผน 12แผน

ปฏิรูป
แผนความ

ม่ันคง แผนอื่นๆ

ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์
พัฒนาจังหวัด

ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์
พัฒนากลุ่มจังหวัด

ก.บ.ก.

ก.บ.จ.

อ.กบภ.
วิชาการ 1 2 4 53

แผนพัฒนา
ภาค

กบภ.

กนจ.

แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

แผนอ าเภอ/ต าบล/หมู่บ้าน ความต้องการ

การเชื่อมโยงและประสานแผนพฒันาในระดบัพืน้ที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น

Function ภูมิภาค



ชา
ติ

นโยบาย/ทิศทางการพัฒนา
ระดับชาติ/แผนพัฒนาภาค

ก.บ.ภ./ ก.น.จ.

ค.ร.ม.

แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด

ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์
พัฒนาอ าเภอ

ก.บ.อ.

ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์
พัฒนาจังหวัด

ก.บ.จ.

ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์
พัฒนากลุ่มจังหวัด

ก.บ.ก.กล
ุ่มจ

ังห
วัด

จัง
หว

ัด
อ า

เภ
อ

แผนพัฒนา
จังหวัด

แผนพัฒนา
อ าเภอ

แผนพัฒนา
ต าบล

เกินศักยภาพ

เกินศักยภาพ
บูรณาการโครงการ

อปท. ในระดับจังหวัด 

คกก.ประสานแผน อปท.
ระดับจังหวัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(เทศบาล/อบต.)

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(อบจ.)

แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี

บูรณาการโครงการ
อปท. ในระดับอ าเภอ 

คกก.ประสานแผน อปท.
ระดับอ าเภอ

เกินศักยภาพ

Bottom-up

One Plan

Top-down

ทบทวนแผนชุมชน

ก.ม.
ความต้องการ แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน

กระบวนการประชาคม

เก
ินศ

ักย
ภา

พ
เก

ินศ
ักย

ภา
พ

เกินศักยภาพ เกินศักยภาพ



แผนพัฒนาต าบล

(ศอช.ต.) พช.

แผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน

(กก.หมู่บ้าน/กก.ชุมชน) ปค./สถ.

แผนพัฒนาอ าเภอ

(ก.บ.อ.) ปค. 

แผนพัฒนาจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

ก.บ.จ.

ประชุมเพื่อพิจารณา
บูรณาการแผนงาน/โครงการ

คณะกรรมการประสานแผน
ท้องถิ่นระดับจังหวัด

ยุทธศาสตร์ประเทศ/
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ/                  

ทิศทางนโยบายรัฐบาล/ 
กรอบยุทธศาสตร์

ทิศทางการพัฒนาภาค
/กลุ่มจังหวัด

ทิศทาง นโยบายรัฐบาล
กรอบยุทธศาสตร์

การพัฒนาของจังหวัด

กรอบแผน
พัฒนาอ าเภอ

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

อปท. (อบต./เทศบาล)

จังหวัด

อ าเภอ

หมู่บ้าน/ชุมชน

แนวทางการประสานแผนในระดับพื้นที่

ก.ค. – ก.ย. เม.ย. 

เม.ย. – มิ.ย. 

มี.ค. – พ.ค. 

ม.ค. – ก.พ. 
จัดประชุม/

ประชาคมร่วมกัน
(หมู่บ้าน/ชุมชน

/ท้องถิ่น)

ต าบล

กรอบแผน
พัฒนาอ าเภอ

ม.ค. – ก.พ. 

มี.ค. – พ.ค. 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

อปท.

มี.ค. 

ประชุมเพื่อพิจารณา
บูรณาการแผนงาน/โครงการ

คณะกรรมการประสานแผน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ



1 กลไกการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

2 แนวทางในการเชื่อมโยงและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ 

การเชื่อมโยงและบูรณาการยุทธศาสตร์ระดับนโยบาย
สู่การพัฒนายุทธศาสตร์เชิงพื้นที่3



ทิศทางการพัฒนาภาคของประเทศ



พัฒนาภาคเหนือให้เป็น 

13

1
พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมอย่างย่ังยืน และกระจายประโยชน์อย่างท่ัวถึง รวมทั้งต่อยอดการ
ผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

2
ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจ
ของภาค

3
ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง

4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน

5
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่าง
เหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
หมอกควันอย่างย่ังยืน



ยุทธศาสตร์การพฒันากลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน)
“ยกระดับการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเกษตรสู่ฐานเศรษฐกิจ เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมภิาคลุม่แม่น้ าโขง”

1. พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
2. เพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

ประเด็นการพัฒนา
3. พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง
4. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
“นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง”

ประเด็นการพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการสุขภาพ 

เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า 

การลงทุน สู่สากล
3. เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
4. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์

โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
5. เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชน

ตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
“เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับ
คุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ย่ังยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง”

ประเด็นการพัฒนา
1. พัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต สุขภาพเพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว
2. การเพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
3. การพัฒนาศักยภาพคน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล ้าเพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชา
4. การจัดการ อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าพูน 
“เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง”
ประเด็นการพัฒนา
1. เมืองหัตถนวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft 

Innopolis)
2. เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City)
3. เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิง

ประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience 
Destination)

4. เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
5. เมืองนิเวศน์ (Eco-Town)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง 
“ล าปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข”

ประเด็นการพัฒนา
1. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
2. เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และเกษตรแปรรูป
3. สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐาน

ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
4. สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แม่ฮ่องสอน

ล าพูน

เชียงใหม่ ล าปาง



ประเด็น

ไฟป่า/
หมอกควัน แหล่งน  า

ป่าไม้

ขยะ

ขนส่งทาง
อากาศ

ขนส่งทาง
รางขนส่งทาง

ถนน

เศรษฐกิจ/
การค้า

การ
ท่องเที่ยว

การเกษตร

การบริการ
สุขภาพ

การศึกษา

ประเด็นส าคัญของการพัฒนาภาคเหนือ


