
การเชื่อมโยงแผนระดับชาติสู่
แผนพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด 

และแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

วันที่ 5 มิถุนายน 2561
ณ สวนอาหารเอกโอชา จงัหวัดเชียงราย

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. กลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออก 1
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 

16. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
(เชียงราย น่าน พะเยา แพร่)

17. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนลา่ง 1
(ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทยั อุตรดิตถ์) 

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

11. กลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2
(นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)

12. กลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง
(กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) 

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

(ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)

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

(ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฏร์ธานี สงขลา)

9. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) 

6. กลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออก 2
(จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) 

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

18. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนลา่ง 2
(ก าแพงเพชร นครสวรรค ์พิจิตร อุทัยธานี)

13. กลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(ชัยภูม ินครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์) 

ประกาศ กนจ. เรื่อง การจัดต้ังกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ฉบับท่ี ๓ 
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หมายเหตุ : จังหวัด หมายถึง จังหวดัที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด

เดิมใหม่



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

สงขลา/สตลู

เชียงใหม่/เชียงราย/เพชรบูรณ/์แพร/่
แม่ฮ่องสอน /ก าแพงเพชร/ตาก/
นครสวรรค/์น่าน/พะเยา/พิจิตร/
พิษณุโลก/ล าปาง/ล าพูน/สุโขทัย/

อุตรดิตถ์/อุทัยธานี

กาฬสินธุ/์ขอนแก่น/ชยัภูมิ/นครพนม/
นครราชสีมา/บึงกาฬ/บุรีรัมย/์

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

อ านาจเจรญิ/อุดรธาน/ีอุบลราชธานี

กาญจนบุรี/ชัยนาท/นครปฐม/นนทบุร/ี
ปทุมธาน/ีประจวบคีรขีันธ์/

พระนครศรีอยุธยา/เพชรบุรี/ราชบุร/ีลพบุร/ี
สมุทรสงคราม/สมทุรสาคร/สระบุร/ีสิงห์บุร/ี

สุพรรณบุรี/อ่างทอง

จันทบุร/ีชลบุร/ีตราด/ระยอง/
ฉะเชิงเทรา/ปราจีนบุร/ีนครนายก/

สระแก้ว

นราธิวาส/ปัตตาน/ียะลา

ภาคกลาง

ภาคใต้ชายแดน

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การแบ่งภาค 6 ภาค

ภาคใต้

ภาคเหนือ

หมายเหตุ :ประกาศ กนจ. เร่ือง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนด
จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบตัิการของกลุ่มจังหวัด ฉบับที่ ๓ 



กลไกการบริหารงานจงัหวัด 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.

หัวหน้ากลุม่จังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายก อบจ.

นายอ าเภอ

ก านนั/ผู้ใหญ่บ้าน

นายกเทศมนตรี/อบต.

รองนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี



1 กลไกการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

2 แนวทางในการเชื่อมโยงและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ 

การเชื่อมโยงและบูรณาการยุทธศาสตร์ระดับนโยบาย
สู่การพัฒนายุทธศาสตร์เชิงพื้นที่3



แนวทางในการเชื่อมโยงและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา 
ฉบับที่ 12 

นโยบาย
รัฐบาล 

ทิศทางการ
พัฒนาภาค

To
p-

Do
wn

Bo
tto

m
-U

p แผนอ าเภอ
แผนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนระดับต าบล
แผนหมู่บ้าน/ชุมชน

ประชารัฐ

ปัญหา/ความต้องการในพื้นที่

แผนพัฒนา
ภาค

แผนพฒันา
กลุ่มจังหวดั

แผนพัฒนา
จังหวดั

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

ทบทวนกรอบยทุธศาสตร์
พฒันาจังหวดั

 

ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์
พัฒนากลุ่มจังหวัด

 

ก.บ.ก.

ก.บ.จ.

อ.กบภ.
 

วิชาการ 1 2 4 53

แผนพฒันา
ภาค
 

กบภ.

 
กนจ.

แผนพฒันา
จังหวดั/กลุ่มจังหวดั

 

แผนอ าเภอ/ต าบล/หมู่บ้าน ความต้องการ

การเชื่อมโยงและประสานแผนพฒันาในระดับพื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น

Function ภูมิภาค

 



ชา
ติ

นโยบาย/ทิศทางการพัฒนา
ระดับชาติ/แผนพัฒนาภาค

 
ก.บ.ภ./ ก.น.จ.

ค.ร.ม.

แผนพฒันา
กลุ่มจังหวดั

ทบทวนกรอบยทุธศาสตร์
พฒันาอ าเภอ

 

ก.บ.อ.

ทบทวนกรอบยทุธศาสตร์
พฒันาจังหวดั

 

ก.บ.จ.

ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์
พัฒนากลุ่มจังหวัด

 

ก.บ.ก.กล
ุ่มจ

ังห
วัด

จัง
หวั

ด
อ า

เภ
อ

แผนพัฒนา
จังหวัด

แผนพัฒนา
อ าเภอ

แผนพัฒนา
ต าบล

เกินศักยภาพ

เกินศักยภาพ
บูรณาการโครงการ

อปท. ในระดับจังหวัด 

คกก.ประสานแผน อปท.
ระดับจงัหวดั

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 แผนพฒันาหมู่บ้าน/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

ยุทธศาสตรป์ระเทศ/
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต/ิ                  

ทิศทางนโยบายรัฐบาล/ 
กรอบยุทธศาสตร์

ทิศทางการพัฒนาภาค
 /กลุ่มจังหวัด

ทิศทาง นโยบายรัฐบาล
 กรอบยุทธศาสตร์

การพัฒนาของจังหวัด

กรอบแผน
พัฒนาอ าเภอ

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

อปท. (อบต./เทศบาล)

จังหวัด

อ าเภอ

หมู่บ้าน/ชุมชน

แนวทางการประสานแผนในระดับพื้นที่

มิ.ย. – ส.ค. เม.ย. 

พ.ค. – มิ.ย. 

มี.ค. – พ.ค. 

ม.ค. – ม.ีค.
จัดประชุม/

ประชาคมร่วมกัน
(หมู่บ้าน/ชุมชน

/ท้องถิ่น)

ต าบล

กรอบแผน
พัฒนาอ าเภอ

ม.ค. – ม.ีค.

มี.ค. – พ.ค. 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

อปท.

มี.ค. 

ประชุมเพื่อพิจารณา
บูรณาการแผนงาน/โครงการ

คณะกรรมการประสานแผน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ

3

3

2

3 เดือน

เดือน

เดือน

เดือน



1 กลไกการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

2 แนวทางในการเชื่อมโยงและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ 

การเชื่อมโยงและบูรณาการยุทธศาสตร์ระดับนโยบาย
สู่การพัฒนายุทธศาสตร์เชิงพื้นที่3



ทิศทางการพฒันาภาคของประเทศ



พัฒนาภาคเหนือให้เป็น 

13

1
พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมอย่างย่ังยืน และกระจายประโยชน์อย่างท่ัวถึง รวมทั้งต่อยอดการ
ผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

2
ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจ
ของภาค

3
ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชือ่มโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสงู

4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน

5
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าตน้น้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่าง
เหมาะสมและเชือ่มโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
หมอกควันอย่างย่ังยืน



ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)
 “ประตูการค้า โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”

 ประเด็นการพัฒนา

       ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่
“เมืองเศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชน

มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมทีรัพยากรธรรมชาตทิี่สมบูรณ์”
ประเด็นการพัฒนา
1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน
3. การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. การเสริมสร้างความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อย และลดความเหลื่อมล้้า
5. การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และป้องกันปัญหาภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ

             ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดน่าน
“เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ 

การเกษตรมั่งค่ัง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” 

3. พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างย่ังยืน

4. ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว

1. พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์
เชื่อมโยงกับต่างประเทศ

2. การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ

ประเด็นการพัฒนา
1. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม

ในลักษณะประชารัฐ
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร
4. การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
5. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

เชียงราย

พะเยา

แพร่

น่านประเด็นยุทธศาสตร์
1.  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน 

และบริการโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
2.  การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม
3.  การด้ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
4.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
5.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
6.  การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประเด็นการพัฒนา
1.  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและการค้า การลงทุน เพื่อเพิม่ขีด

ความสามารถในการแข่งขัน
2.  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เรียนรู้วิถีชุมชน

ในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3.  พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
4.  สรา้งคณุค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.  พฒันาและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างย่ังยืน
6.  ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน

“เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยว 
รุง่เรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”

“แหล่งการผลิตโดยหลักการเกษตรที่เหมาะสม มีมาตรฐานความ
ปลอดภัยและผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการสง่ออกที่ก่อให้เกิดรายได้

ที่สูงขึ้น ภายใต้การเชื่อมโยงศกัยภาพด้านการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในเชิงพาณิชย์ ความมั่นคงภายในและตามแนว
ชายแดนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและสังคม

ที่เข้มแข็ง ภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน”



ประเด็น

ไฟป่า/
หมอกควัน แหล่งน้ า

ป่าไม้

ขยะ

ขนส่งทาง
อากาศ

ขนส่งทาง
รางขนส่งทาง

ถนน

เศรษฐกิจ/
การค้า

การ
ท่องเท่ียว

การเกษตร

การบริการ
สุขภาพ

การศึกษา

ประเด็นส าคัญของการพัฒนาภาคเหนือ


