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คํานํา 

     การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และกลุมจังหวัดมีพัฒนาการอยางตอเนื่องตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน โดยการเปลี่ยนผานไปสูการบริหารงานเชิงพ้ืนที่ (Area-based Approach) ซึ่งเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของตนเองผานแผนพัฒนาจังหวัด 
และกลุมจังหวัดและกําหนดใหจังหวัด และกลุมจังหวัดสามารถจัดทําคําของบประมาณไดเอง ดังน้ัน 
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดจึงเปนเครื่องมือสําคัญของรัฐบาลในการบูรณาการความรวมมือของ
ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการขับเคลื่อนการพัฒนาของพ้ืนที่ใหไปในทิศทางเดียวกัน ตอบสนองตอ
ศักยภาพ และความตองการของประชาชนในพ้ืนที ่

    ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คอื การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนา
จากแผนยุทธศาสตร (Strategic Plan) ไปสูแผนรวม (Comprehensive Plan) โดยมีการปรับปรุงรูปแบบ 
และเนื้อหาของแผนพัฒนาจังหวัด และกลุมจังหวัดเพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(พ.ศ. 2561 - 2580) ที่มุงเนนการเชื่อมโยงแผนของประเทศทั้งระบบเขาดวยกัน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการพัฒนาประเทศในภาพรวม  

   ในการนี้ สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยจึงไดจัดทําเอกสาร “ความรูพื้นฐานเก่ียวกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด” ฉบับนี้ขึ้น 
เพ่ือเปนการรวบรวมองคความรูพื้นฐานเก่ียวกับพัฒนาการ กระบวนการ และเครื่องมือในการจัดทํา
แผนพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย อันจะกอใหเกิดประโยชนตอบุคลากรดานการวางแผนของจังหวัด และ
กลุมจังหวัด ตลอดจนบุคคลทั่วไป ในกระบวนการเรียนรูของภาคีเครือขายในการเขามามีสวนรวม             
ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และกลุมจังหวัดซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถตอบสนอง
ความตองการของพื้นที่ไดอยางแทจริง  
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ที่มาและความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 
 
1.1 ความเปนมาของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 

 การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและงบประมาณในระดับจังหวัดมีพัฒนาการ                  
มาตามลําดับ โดยเฉพาะในสวนของการจัดสรรงบประมาณ จากเดิมที่จะไดรับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือดําเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดผานสวนราชการ ไดแก กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานอ่ืนใดของรัฐ การไดรับการจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง (งบ CEO) และไดพัฒนา
มาในรูปแบบของการไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดโดยตรงในฐานะ
เปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ทั้งนี้ ไดมีพัฒนาการของการจัดทําแผนพัฒนา 
จังหวัดมาตามลําดับชวงเวลา ดังนี้ 

 ชวงแรก : คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ (กชช.) 
   ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 – 2519)  
รัฐบาลเริ่มมีการพัฒนาชนบท โดยรวมงานชนบทอยูกับแผนเศรษฐกิจสวนรวม และแผนกิจกรรมตาม
สาขาตางๆ และกําหนดใหแผนพัฒนาจังหวัดเปนเครื่องมือในการวางแผนจากลางขึ้นบน กลาวคือ             
ใหจังหวัดเปนผูจัดทําโครงการและสงใหสวนกลางพิจารณา  แตการพัฒนาในชวงเวลาดังกลาวไมบรรลุ
เปาหมาย ทั้งนี้เพราะปญหาความยากจนในชนบททวีความรุนแรงมากขึ้น และมีความเหลื่อมล้ําของ
รายไดคอนขางสูงระหวางสังคมเมืองและชนบท ตอมาจึงไดมีการกําหนดนโยบายการพัฒนาชนบทที่
เปนรูปธรรมชัดเจน ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) 
ซึ่งใช “ระบบแผน” เปนแกนนําในการพัฒนาและกําหนดทิศทางของการพัฒนาชนบท โดยให
ประชาชนมีสวนรวมในการเปนผูวิเคราะหปญหา และเลือกโครงการของรัฐที่ตนตองการสําหรับ             
การแกไขปญหาในหมูบานชนบทของตน และใหภาครัฐดําเนินการใหสอดคลองกับปญหาและความ
ตองการที่ประชาชนในทองถิ่นยังไมสามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงดวยตนเองได และใหเนน
ความสําคัญในการสนับสนุนประชาชนที่ยากจนใหท่ัวถึงมากที่สุด   

  จนกระท่ังในชวงป พ.ศ. 2535 รัฐบาลไดมีนโยบายสนับสนุนการกระจาย
ความเจริญไปสูภูมิภาค  มีการปรับปรุงองคกรพิเศษทําหนาที่การประสานงานพัฒนาชนบท คือ  
คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ (กชช.) โดยเพ่ิมเติมขอบขายการปฏิบัติงานและอํานาจหนาที ่             
ใหกวางขวางขึ้น โดยจะทําหนาที่เปนผูประสานการกระจายการลงทุนของภาคเอกชน ไปสูภูมิภาคดวย
จึงปรับคณะกรรมการดังกลาวเปนคณะกรรมการพัฒนาชนบท และกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค 
(กชช.ภ.) ขึ้นเพื่อที่จะไดพิจารณาแนวทางและนโยบายในการดําเนินการ โดยกระทรวงมหาดไทยและ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทําหนาท่ีในการประสานหลักการ
นโยบายและแจงวงเงินจัดสรรใหจังหวัดแตละจังหวัดจัดทําโครงการใหสอดคลองกับหลักการ นโยบาย 
และวงเงินที่ กชช.ภ. กําหนด โดยกระทรวงมหาดไทยกําหนดวิธีการและขั้นตอนในการจัดทําโครงการ
พัฒนาจังหวัด หลังจากนั้น จังหวัดจัดทําโครงการพัฒนาจังหวัดตามวิธีการและขั้นตอนที่กําหนดแลว
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สงผานมายังคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด (กพจ.) พิจารณาอนุมัติ และจัดสงแผนพัฒนาจังหวัดไปยัง
ศูนยประสานการพัฒนาชนบทแหงชาติ สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
และกระทรวงหลักที่เก่ียวของ เพ่ือการประสานแผนตอไป ทั้งนี้  โครงการพัฒนาจังหวัดไดถูกใชเพ่ือ
เปนมาตรการในการพัฒนาสูภูมิภาค โดยกําหนดใหมีการจัดทําแผนงานโครงการมาจากสภาพปญหา
และความตองการระดับพ้ืนที่ ซึ่งมีคณะกรรมการสภาตําบล (กสต.) พิจารณาใหความเห็น และสง
ใหกับคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ (กพอ.) วิเคราะหโครงการ และสงผานมายังคณะกรรมการพัฒนา
จังหวัด (กพจ.) พิจารณาอนุมัติโครงการ 

 การดําเนินการดังกลาวทําใหเกิดความชัดเจนในการพัฒนาระดับพ้ืนที่มากข้ึน  
นําไปสูการสรางความเห็นพองตองกันระหวางกระทรวง กรม  ในการจัดลําดับความสําคัญกอนหลัง
การเรงรัดพัฒนาหมูบานตางๆ  และทําใหเกิดการประสานงานที่ดีขึ้น  ระหวางหนวยงานตางๆ 
ตั้งแตระดับชาติไปจนถึงระดับตําบลในกระบวนการตัดสินใจ  การจัดสรรทรัพยากรและการปฏิบัติ
โครงการกิจกรรมพัฒนา  ทั้งนี้ เพราะมีความเขาใจและยึดถือเปาหมายเดียวกัน โดยเนื้อหาภายใน
แผนพัฒนาจังหวัดเนนเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ยากจน รวมทั้ง การปรับปรุง 
ระบบการผลิตและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานอ่ืนๆ เพ่ิมเติมมากขึ้น  
ทําใหแผนพัฒนาจังหวัด มีความหลากหลายและเปนแผนที่ครอบคลุมในดานตางๆ มากขึ้น 

 ชวงที่ 2 : ผูวาราชการจังหวัดแบบบรูณาการ หรือ ผูวา CEO  
 ตอมาในป พ.ศ. 2544 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2544 

มีนโยบายกระจายอํานาจในการบริหารโดยการสนับสนุนใหการปฏิบัติราชการของจังหวัดตางๆ 
เปนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ทั้งนี้ เพื่อใหมีหนวยงานเชิงยุทธศาสตรภาครัฐในระดับ
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพและสมรรถนะสูงสามารถประสานและกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของทุก             
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐ และสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และชุมชนใหสามารถริเริ่มแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งสงเสริมใหเกิดระบบงาน 
ที่มีกระบวนการสรางความเห็นพองตองกันของทุกภาคสวนในสังคม เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการ
ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเปนศูนยกลางและมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจนในการ
บริหารราชการระดับพ้ืนท่ี โดยใหมีการทดลองปฏิบัติในปงบประมาณ พ.ศ. 2545 ตามโครงการ
จังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาเปนเวลา 1 ป ประกอบดวย 5 จังหวัด ไดแก ศรีสะเกษ 
ชัยนาท ลําปาง ภูเก็ต และนราธิวาส และกําหนดจังหวัดเปรียบเทียบกับจังหวัดทดลองไว 5 จังหวัด 
ไดแก สุรินทร อางทอง พิษณุโลก พังงา และปตตานี   

 ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 และวันท่ี            
6 พฤษภาคม 2546 ใหทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ใชการบริหารงานแบบบูรณาการ 
โดยใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัด (Chief Executive Officer : CEO) และใช
การบริหารงานแบบบูรณาการเชนเดียวกับจังหวัดตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพ่ือ          
การพัฒนา โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2546 เปนตนไปและไดประกาศใช “ระเบียบสํานัก
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นายกรัฐมนตรีวาดวยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546” เพื่อรองรับการบริหาร 
งานจังหวัด กลุมจังหวัด และภาคแบบบูรณาการ  

 สําหรับการบริหารงานกลุมจังหวัดนั้น คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 
17 พฤศจิกายน 2546 ใหพิจารณาจัดตั้งกลุมจังหวัด เพ่ือบูรณาการงานของพ้ืนที่ใหมีความชัดเจน
มากขึ้น และกําหนดใหมีองคกรเพ่ือทําหนาที่กํากับ ควบคุมและดูแลการทํางานของจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ประกอบดวย 1) คณะกรรมการสนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กสจ.) ทําหนาท่ี
กําหนดกรอบนโยบาย วางระบบ แนวทาง มาตรการในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและ
กําหนดแนวทางในการแปลงนโยบายรัฐบาลไปสูการปฏิบัติในระดับจังหวัด 2) คณะกรรมการยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด (กกจ.) มีหนาที่บูรณาการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรการพัฒนาภาค โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคีการพัฒนา 
และ 3) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) โดยมีหนาที่ จัดทํายุทธศาสตร              
การพัฒนาจังหวัด แผนงานหรือโครงการ โดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาให
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคและยุทธศาสตรชาติ  

 ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2545 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจยังคงเปนเจาของงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมแลวแตกรณี แตรัฐบาลไดมีนโยบายเก่ียวกับการบริหาร
งบประมาณในระดับจังหวัดและกลุ มจังหวัดเพิ่มเติม ดวยการกําหนดใหมีระบบสนับสนุน                  
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2549 มีการจัดตั้ง
งบประมาณรายจายงบกลาง รายการคาใชจายในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัด เพ่ือจัดสรรใหจังหวัดผานสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกําหนดให
ผูวาราชการจังหวัดบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการดวย 

 ชวงที่ 3 : การบริหารราชการจังหวัด และกลุมจังหวัดแบบบรูณาการ  
     ในป พ.ศ. 2550 รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 
ซึ่งกําหนดใหจังหวัดหรือกลุมจังหวัดสามารถยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณได โดยใหถือวาจังหวัดหรือกลุม
จังหวัดเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และกําหนดใหมีการจัดทําแผนจังหวัด 
และกลุมจังหวัด และตอมาในภายหลังมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัด
และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 เพ่ือกําหนดแนวทางในการบริหารงาน การจัดทํา
แผนพัฒนา การจัดสรรงบประมาณของจังหวัด และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ ตลอดจนกําหนดให              
ก.น.จ. ดําเนินการจัดตั้งกลุมจังหวัด และกําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัดซึ่ง ก.น.จ. 
ไดออกประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารงานจังหวัด และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้ง
กลุมจังหวัด และกําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 
โดยกําหนดใหมีการตั้งกลุมจังหวัดจํานวน 18 กลุมจังหวัด การตั้งกลุมจังหวัดถือเปนการเปลี่ยนแปลง
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รูปแบบการบริหารสวนภูมิภาคครั้งสําคัญของประเทศไทย โดยตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 เปดโอกาสใหจังหวัด และกลุมจังหวัด
สามารถจัดทําคําของบประมาณและแผนงานโครงการไดเอง โดยตองจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และกลุม
จังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ และความตองการของพ้ืนท่ี  
ซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาตองเปดโอกาสใหทุกภาคสวนในจังหวัด และกลุมจังหวัดเขามามีสวนรวม                
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยเจตนารมณสําคัญ คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพ และลด
ขั้นตอนปฏิบัติ สรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในพ้ืนที่ ตลอดจนการกระจายภารกิจและทรัพยากร
ใหกับพ้ืนที่เพ่ือตัดสินใจในการตอบสนองตอปญหา และความตองการของประชาชน    
    ตอมาในป พ.ศ. 2552 ก.น.จ. ไดออกประกาศคณะกรรมการนโยบาย
บริหารงานจังหวัด และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุมจังหวัด และกําหนดจังหวัดที่
เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 โดยกําหนดใหมีการตั้งกลุมจังหวัด
จํานวน 18 กลุมจังหวัด ดังนี้  

 กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบดวย จังหวัดพระนครศรี- 
อยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี โดยมีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปน
จังหวัดทีเ่ปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด 

 กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบดวย จังหวัดลพบุรี ชัยนาท 
สิงหบุรี อางทองโดยมีจังหวัดลพบุรีเปนจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของ
กลุมจังหวัด 

 กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบดวย จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี สระแกว นครนายก สมุทรปราการ โดยมีจังหวัดฉะเชิงเทรา
เปนจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด 

 กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ประกอบดวย จังหวัดนครปฐม 
กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี โดยมีจังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดที่เปน
ศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด 

 กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 ประกอบดวย จังหวัดเพชรบุรี ประจวบ- 
คีรีขันธ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม โดยมีจังหวัดเพชรบุรีเปนจังหวัดที่
เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด 

 กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน ประกอบดวย จังหวัดภูเก็ต ระนอง 
พังงา กระบี่ ตรัง โดยมีจังหวัดภูเก็ตเปนหัวหนากลุมจังหวัด 

 กลุมจังหวัดภาคใตฝงชายแดน ประกอบดวย จังหวัดสงขลา สตูล 
ปตตานี ยะลา นราธิวาส โดยมีจังหวัดสงขลาเปนจังหวัดที่เปนศูนย
ปฏิบัติการของกลุมจังหวัด 
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 กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบดวย จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี 
ระยอง ตราด โดยมีจังหวัดชลบุรีเปนจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของ
กลุมจังหวัด 

 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย จังหวัด
อุดรธานีหนองคาย เลย หนองบัวลําภู โดยมีจังหวัดอุดรธานีเปนจังหวัด
ที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด 

 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย จังหวัด
สกลนคร นครพนม มุกดาหาร โดยมีจังหวัดสกลนครเปนจังหวัดที่เปน
ศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด 

 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย จังหวัด
ขอนแกน รอยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ โดยมีจังหวัดขอนแกนเปน
จังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด 

 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวย 
จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร บุรีรัมย ชัยภูมิ โดยมีจังหวัดนครราชสีมา
เปนจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด 

แผนภาพท่ี 1: การแบงกลุมจังหวัดของประเทศไทย (พ.ศ. 2552 – 2560) 
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 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ประกอบดวย 
จังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร โดยมีจังหวัด
อุบลราชธานีเปนจังหวัดที่เปนศนูยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด 

 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย จังหวัดเชียงใหม 
แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน โดยมีจังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่เปนศูนย
ปฏิบัติการของกลุมจังหวัด 

 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย จังหวัดเชียงราย นาน 
พะเยา แพร โดยมีจังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของ
กลุมจังหวัด 

 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวย จังหวัดพิษณุโลก ตาก 
สุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเปนจังหวัดที่เปน
ศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด 

 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 ประกอบดวย จังหวัดนครสวรรค 
กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี โดยมีจังหวัดนครสวรรคเปนจังหวัดที่เปน
ศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด 

 ชวงที่ 4: การจัดตั้งภาค และการบริหารราชการจังหวัด และกลุมจังหวัด
แบบบรูณาการ  

       ในป พ.ศ. 2560 รัฐบาลมีนโยบายใหปรับปรุงรูปแบบการบูรณาการ               
ในลักษณะ “ภาค” ข้ึน ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 
โดยใหมีการจัดทําแผนงานบูรณาการระดับภาคออกเปน 6 ภาค ประกอบดวย ภาคเหนือ 17 จังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคกลาง 20 จังหวัด ภาคตะวันออก 5 จังหวัด ภาคใต               
9 จังหวัด และภาคใตชายแดน 5 จังหวัด รวมทั้งไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 57/2560 ลงวันที่ 
7 กุมภาพันธ 2560 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ            
เชิงยุทธศาสตร แผนงานบูรณาการเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เห็นชอบใหมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย             
การบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 โดยมีอํานาจหนาที่กําหนดกรอบนโยบายและ 
วางระบบในการบริหารงานภาค กําหนดนโยบายหลักเกณฑ และวิธีการในการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ซึ่งแผนพัฒนาภาคตองสอดคลองกับแผน
ระดับชาติและนโยบายรัฐบาล โดยกําหนดให ก.บ.ภ. ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธาน
กรรมการ กรรมการโดยตําแหนง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และใหเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ โดยมีอํานาจหนาที่กําหนดกรอบนโยบาย
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และวางระบบในการบริหารงานภาค กําหนดนโยบายหลักเกณฑ และวิธีการในการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ซึ่งแผนพัฒนาภาคสอดคลองกับแผนระดับชาติ
และนโยบายรัฐบาล บูรณาการแผนของสวนราชการและแผนพัฒนาพื้นท่ี โดยการจัดตั้งภาคอยูบน
พ้ืนฐานแนวคิดของการเชื่อมโยงภารกิจ และพ้ืนที่ (Function-Area Approach) ซึ่งมีเจตนารมณหลัก 
3 ดาน ดังนี้   
    1. การเสริมสรางขีดความสามารถทางการแขงขัน: แนวคิดพื้นฐานหลักของ
การรวมกลุมพื้นที่เพ่ือการพัฒนามักมุงเนนการสรางขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับพ้ืนท่ีซึ่งเปน
การสรางความเชื่อมโยงการพัฒนา และการจัดทําโครงการขนาดใหญ (Mega Projects) ซึ่งสามารถ
สงผลกระทบเชิงบวกตอการพัฒนาภาคไดเปนวงกวาง อยางไรก็ดี การดําเนินการของกลุมจังหวัดที่ผาน
มาสะทอนใหเห็นวา การดําเนินการที่ผานมาของกลุมจังหวัดไมสามารถลดความเหลื่อมล้ําของการ
พัฒนาระหวางภาคได ตลอดจนขาดศักยภาพในการจัดทําโครงการขนาดใหญที่เชื่อมโยงการพัฒนา
ระหวางพ้ืนที่ อันเนื่องจากขอจํากัดดานองคความรู ความชํานาญ และงบประมาณ ดังนั้นการกอตั้งภาค 
และกําหนดใหมีการจัดแนวทางการพัฒนาภาคจะชวยยกระดับ และเสริมสรางขีดความสามารถ
ทางการแขงขันของพ้ืนท่ีไดอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

   2. สรางความเชื่อมโยงของทิศทางการพัฒนา: การจัดตั้งภาค และกําหนดใหมี
การจัดทําทิศทางการพัฒนา ตลอดจน แผนพัฒนาภาคจะชวยสงเสริมการเชื่อมโยงยุทธศาสตรและทิศทาง 
การพัฒนาจากระดับชาติ ลงสูพ้ืนที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากในอดีตที่
ผานมา จังหวัดและกลุมจังหวัดประสบปญหาในการถายทอดยุทธศาสตร และตัวชี้วัดจากระดับชาติ             
ลงสูการจัดทําแผนพัฒนาในระดับพ้ืนท่ี เพราะกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนระดับชาติมีลักษณะ
เปดกวาง ไมเฉพาะเจาะจงสงผลการถายทอดตัวยุทธศาสตร และตัวชี้วัดของกลุมจังหวัด และจังหวัด            
ในกลุมจังหวัดไมมีทิศทาง รูปแบบ หรือกรอบที่ชัดเจน สงผลใหไมสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที ่          
ในภาพรวมไปในทิศทางเดียวกันไดอยาง มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดตั้งภาค การจัดทํายุทธศาสตร 
และทิศทางการพัฒนาภาคจะชวยวางกรอบแนวทางการพัฒนา และการถายทอดยุทธศาสตร เปาหมาย 
และตัวชี้วัดของยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ลงสูแผนพัฒนาในระดับพ้ืนท่ีไดชัดเจน และ
เปนรูปธรรมมากขึ้น  
 3. บูรณาการการดําเนินงานของสวนราชการและพื้นที่: การจัดตั้งภาคมุงเนน
การดําเนินงานของสวนราชการ (Function) ใหสอดคลองกับศักยภาพ และความตองการของพ้ืนที่ (Area) 
ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดการบูรณาการรวมระหวางหนวยงานผานทิศทาง              
การพัฒนาภาค และแผนพัฒนาภาคซ่ึงจะผลักดันแผนงาน/โครงการสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
และกอใหเกิดการพัฒนาในภาพรวมไดอยางแทจริง   
      ตอมาในป พ.ศ. 2560 คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ 
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการไดมีประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุมจังหวัดและกําหนดจังหวัดท่ีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด 
(ฉบับท่ี 3) ซึ่งมีการจัดตั้งภาค 6 ภาค และปรับปรุงกลุมจังหวัดใหมใหสอดคลองกับบริบทของประเทศ  
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการยุบรวมและตั้งกลุมจังหวัด ตลอดจนปรับเปลี่ยนสมาชิกในกลุมจังหวัด ดังนี ้ 
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 การจัดตั้งภาค ประกอบดวย 6 ภาค ดังนี ้ 
1) ภาคกลาง ประกอบดวย 4 กลุมจังหวัด ไดแก 
 (1) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน  
 (2) กลุมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  
 (3) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑  
 (4) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๒  
2) ภาคใต ประกอบดวย 2 กลุมจังหวัด ไดแก 
  (1) กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย  
 (2) กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน  
3) ภาคใตชายแดน ประกอบดวย 1 กลุมจังหวัด ไดแก  
  (1) กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน  
4) ภาคตะวันออก ประกอบดวย 2 กลุมจังหวัด ไดแก  
  (1) กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๑  
 (2) กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๒  
5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย 5 กลุมจังหวัด ไดแก 
  (1) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  
 (2) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒  
 (3) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง   
  (4) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑  
  (๕) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒  
6) ภาคเหนือ ประกอบดวย 4 กลุมจังหวัด ไดแก  
  (1) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  
  (2) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒  
  (3) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๑  
  (4) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๒  

 การปรับปรุงกลุมจังหวัด และปรับเปลี่ยนสมาชิกในกลุมจังหวัดใหม ดังนี้  
     1) กลุมจังหวัดในภาคตะวันออก: แยกกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเดิม 
(จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด) ออกเปน 2 กลุมจังหวัดและโยกยายสมาชิกบางสวนจากกลุม
จังหวัดภาคกลางตอนกลาง ดังนี้  

 กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประกอบดวย จังหวัดชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา ระยอง โดยมีจังหวัดชลบุรีเปนที่ตั้งศูนยปฏิบัติการของ
กลุมจังหวัด เพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบายในการพัฒนาระเบียง
เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  
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 กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบดวย จังหวัดปราจีนบุรี 
จันทบุรี ตราด นครนายก สระแกว โดยยายจังหวัดปราจีนบุรี 
นครนายก สระแกว มาจากกลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง และ
กําหนดใหจังหวัดปราจีนบุรีเปนที่ตั้งศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
เพ่ือใหสอดคลองกับศักยภาพ และลักษณะโครงสรางทางเศรษฐกิจ
ของพ้ืนที่  

    2) กลุมจังหวัดในภาคกลาง: มีการยุบกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 และกลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง และตั้งกลุมจังหวัดใหม ตลอดจน
มีการโยกยายสมาชิกของกลุมจังหวัด ดังนี้  

 กลุมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล: ประกอบดวย จังหวัดนครปฐม 
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และกําหนดใหจังหวัดนครปฐม
เปนที่ตั้งศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด โดยกลุมจังหวัดนี้จัดตั้ง
ขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาภาค และแนวทาง
การพัฒนาเมืองสําคัญ/เมืองปริมณฑลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 9  

 กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน: ประกอบดวย จังหวัดพระนคร-           
ศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี อางทอง และมีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเปนที่ตั้งศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด โดย
กลุมจังหวัดนี้เปนการยุบรวมกันของ 2 กลุมจังหวัด คือ กลุมจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 1 และกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
เพ่ือใหสอดคลองกับศัยกภาพของพื้นที่ และแนวทางการพัฒนา
ของประเทศ   

 กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1: ประกอบดวย จังหวัดราชบุรี 
กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  โดยมีจั งหวัดราชบุรี เปนท่ีตั้ งศูนย
ปฏิบัติการของกลุมจังหวัดซึ่งเปนการเปลี่ยนศูนยปฏิบัติการของ
กลุมจังหวัดเดิม คือ จังหวัดนครปฐมไปอยูในกลุมภาคกลาง
ปริมณฑล 

     3) กลุมจังหวัดในภาคใต: กลุมจังหวัดในภาคใตประกอบดวย 3 กลุมจังหวัด 
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิก และหัวหนากลุมจังหวัดใหม ดังนี้  

  กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน: ลดจํานวนสมาชิกในกลุมจังหวัด
ภาคใตชายแดนจาก 5 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา สตูล ปตตานี 
ยะลา นราธิวาส เหลือ 3 จังหวัด คือ ปตตานี ยะลา นราธิวาส โดย
ใหจังหวัดยะลาเปนที่ตั้งศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัดเพ่ือให
สอดคลองกับสภาพสังคม และวัฒนธรรมของกลุมจังหวัด  
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 กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน: ประกอบดวย จังหวัดภูเก็ต กระบี่ 
ตรัง พังงา ระนอง และสตูล โดยยายจังหวัดสตูลจากกลุมจังหวัด
ภาคใตชายแดนมาสังกัดกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน และ
กําหนดใหจังหวัดภูเก็ตเปนที่ตั้งศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด  
เนื่ องจากมี พ้ืนที่ติดทะเลอันดามัน และเพ่ิมศักยภาพดาน                
การทองเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล และตามแผนพัฒนาการทองเที่ยว
อันดามันของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  

 กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย: ประกอบดวย จังหวัดสุราษฎรธานี 
ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา โดยยายจังหวัดสงขลา
จากกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมาสังกัดภาคใตฝงอาวไทยและ
กําหนดใหจังหวัดสุราษฎรธานี เปนที่ตั้งศูนยปฏิบัติการของ              
กลุมจังหวัดเพ่ือใหสอดคลองกับศักยภาพและบริบทของพ้ืนที่             
ฝงอาวไทย  

    4. กลุมจังหวัดในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คงเดิม) 

 

 
 

   

แผนภาพท่ี 2 : การแบงกลุมจังหวัดของประเทศไทย (พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน) 
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1.2  เจตนารมณในการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบรูณาการ   
  ภายหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดสงผลตอ
ความเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องในการบริหารราชการแผนดิน ที่ตองมีการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
เปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญซึ่งมีสวนสําคัญทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอระบบการจัดทํา
งบประมาณของประเทศที่แตเดิมเปนการตั้งงบประมาณที่เกิดจากฐานของหนวยงานระดับกรมเปน
หลักมาสูการกระจายอํานาจไปยังจังหวดัและกลุมจังหวัด ท้ังนี้ ไดมีการบัญญัติหลักการและแนวคิด
ดังกลาวไวในตัวบทกฎหมาย ดังนี ้

   (1)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

    - มาตรา 78(2) กําหนดใหรัฐจัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง  
สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ใหมีขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสม
แกการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนใหจังหวัดมีแผนและงบประมาณเพ่ือพัฒนาจังหวัด เพ่ือประโยชน
ของประชาชนในพื้นที ่ 

    - มาตรา 87 กําหนดใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวม 
ของประชาชน โดยสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน   

   (2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 

    - มาตรา 52 วรรคสาม เพ่ือประโยชนในการบริหารงานแบบบูรณาการใน
จังหวัดหรือกลุมจังหวัดใหจังหวัดหรือกลุมจังหวัดยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีนี้ใหถือวาจังหวัดหรือกลุมจังหวัดเปนสวนราชการ 
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  

    -  มาตรา 53/1 และ มาตรา 53/2 ใหจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด              
ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ/ความตองการของประชาชน             
ในทองถ่ิน โดยใหผูวาราชการจังหวัดประชุมหารือรวมกับ หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารองคกรปกครอง
ทองถ่ิน รวมทั้งภาคประชาสังคม/ผูแทนภาคเอกชน ทั้งน้ี การสรรหาใหเปนไปตามที่พระราชกฤษฎีกา
กําหนด 

   (3)  พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ.2551 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551) กําหนดให
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ทําหนาท่ี
กําหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด กําหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ และวิธีการในการจัดทํา รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองและใหความเห็นชอบแผนพัฒนา 
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด การจัดทําและบริหารงบประมาณจังหวัด
และงบประมาณกลุมจังหวัด  
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   โดยสรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2550 และ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551              
มีเจตนารมณสําคัญ 2 ประการ คือ   

    1) การบริหารแบบบูรณาการในลักษณะยึดพ้ืนที่เปนหลัก (Area - Based Approach) 
เพ่ือกระจายการพฒันาและลดความเหลือ่มล้ํา ของความเจริญเติบโตระหวางพ้ืนที่ตางๆ ในประเทศ
แบงเปน 18 กลุมจังหวัด และ 76 จังหวัด และใหแตละพ้ืนที่มียุทธศาสตรทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน
โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและความตองการ
ของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด โดยจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมทั้ง            
การแปลงแผนพัฒนาฯ ไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัดซึ่งทิศทางการพัฒนา
ดังกลาวจะตองผานการเห็นชอบรวมกันจากทุกภาคสวนในจังหวัดเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนและรวมมือ  
รวมใจกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรทิศทางการพัฒนา  

    2) การสรางความรวมมือในการบริหารจัดการที่ดี (Collaboration for Good 
Governance) ซึ่งจะเปนการจัดการความสัมพันธแนวด่ิงระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน 
โดยแบงหนาที่กันตามแตละยุทธศาสตรซึ่งจะชวยลดความซ้ําซอนของการใชงบประมาณแผนดิน 
หรือระดมทรัพยากรเขามาใชรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรวมทั้งเปน             
การจัดการความสัมพันธแนวนอนระหวางภาครัฐและภาคสวนอ่ืนในสังคม (ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม) โดยทุกภาคสวนจะมีการดําเนินการที่สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดซึ่งเปน
แผนที่ผานความเห็นชอบรวมกันเพ่ือประโยชนตอประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือใหเกิดความรวมมือใน             
การบริหารจัดการที่ดีตามหลักการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ โดยกําหนดให
“ผูวาราชการจังหวัด” เปนผูประสานเพ่ือบูรณาการการดําเนินการของฝายตางๆ ใหสัมพันธ และ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด 

 
แผนภาพท่ี 3 : เจตนารมณของการบริหารงานจังหวัดและกลุมจงัหวัดแบบบรูณาการ 
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    จะเห็นไดวาระบบการบริหารงานของจังหวัดแบบบูรณาการนั้น กําหนดใหจังหวัด 
และกลุมจังหวัดบูรณาการทุกภาคสวนในพื้นที่ทั้งราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหาร
สวนกลาง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด โดยยึดหลัก รวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา 
และรวมรับผิดชอบ การบริหารแบบเครือขาย และ การบูรณาการทรัพยากร เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรของหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคธุรกิจเอกชน ใหสัมพันธและ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังใหจังหวัดริเร่ิมเพ่ือแกไขปญหาและ
พัฒนาพื้นที่ โดยเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการดําเนิน
แผนงานและโครงการตั้งแตเริ่มตน และนําปญหาและความตองการของประชาชนมากําหนดเปน
แนวทางริเริ่ม เพ่ือแกไขปญหา และพัฒนาพ้ืนที่ใหสอดคลองกับศักยภาพ โดยมุงเนนไปที่การพัฒนา
แบบองครวมท่ีครอบคลุมทุกมิต ิ

   สําหรับแนวคิดเก่ียวกับระบบการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการโดยมุงที ่           
จะริเริ่มเพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ (Area - Based Approach) โดยนําความตองการของประชาชน
มากําหนดเปนแนวทางริเริ่ม มุงเนนไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพ่ิมขีดความ สามารถและ
ประสิทธิภาพตอการพัฒนาและแกไขปญหา รวมทั้งการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
จังหวัดและกลุมจังหวัด 

   ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดอยางมีทิศทางและยั่งยืน 
จําเปนจะตองมีผูประสานและเชื่อมโยงกิจกรรม หรือเชื่อมตอการดําเนินงานของภาคสวนตางๆ             
ในพ้ืนที่ ผูวาราชการจังหวัดจึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการเปนตัวกลางในการจัดระบบการพัฒนา 
การบูรณาการ และเชื่อมโยงแนวนโยบายพ้ืนฐานและความตองการของประชาชน ผานทางทองถ่ิน 
และภาคีที่เก่ียวของ เพ่ือที่จะขยายผลลงสูการปฏิบัติในระดับพื้นที ่
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 บทท่ี 2 
กฎหมาย และกลไกการการเชื่อมโยงประสานแผนพัฒนาท้ังระบบ 
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กฎหมาย และกลไกการการเชื่อมโยงประสานแผนพัฒนาทั้งระบบ 
 
2.1 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดทําและประสานแผนพัฒนา 
   ในปจจุบันรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยใหความสําคัญกับการจัดทําแผนพัฒนา            
ใหมีความเชื่อมโยงสอดคลองกันทั้งระบบ โดยเปนการเชื่อมโยงแผนพัฒนาทั้งในลักษณะบนลงลาง (Top -
Down) คือ การเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนปฏิรูป แผนแมบท
ตางๆ และแผนพัฒนาภาค ลงไปสูแผนพัฒนาในระดับพื้นที่เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนา และ
ลางข้ึนบน (Bottom - Up) คือ การเชื่อมโยงจากแผนหมูบาน/ชุมชน แผนชุมชนระดับตําบล แผนพัฒนา
ทองถิ่น แผนพัฒนาอําเภอขึ้นไปสูแผนพัฒนาจังหวัดซึ่งเปนการสะทอนสภาพปญหา และความตองการ
ของประชาชนในพื้นที่ โดยมีแผนพัฒนาจังหวัด และแผนกลุมจังหวัดเปนจุดเชื่อมสําคัญ (Focal Point) 
ในการประสานนโยบายระดับชาติ และความตองการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งไดมีการบัญญัติหลักการ
และแนวคิดดังกลาวไวในตัวบทกฎหมาย ดังนี ้

   (1) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)              ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

    ขอ ๔.๒ การกระจายศนูยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี

     ขอยอย ๔.๒.๒ กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแตละกลุมจังหวัด 
ในมิติตาง ๆ โดยการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของตนเอง และ
บูรณาการแผนใหมีความเชื่อมโยงสอดคลองกันในทุกระดับเปนแผนเดียวกัน ตั้งแตระดับหมูบาน 
ทองถิ่น อําเภอ จังหวัด จนถึงกลุมจังหวัด เนนการกระจายแหลงอุตสาหกรรมในทองถ่ินเพ่ือสงเสริมการ
สรางงานในพ้ืนที่ และการพัฒนาภาคบริการที่คนในพื้นที่ สามารถเปนผูประกอบการ และสามารถ
กระจายรายไดใหเกิดความเปนธรรม ใหความสําคัญกับการสราง “คุณคา” และ “มูลคา” ทางเศรษฐกิจ 
จากศักยภาพของฐานทรัพยากรของแตละพ้ืนที่ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติทุนทางวัฒนธรรมและทุนทาง
สังคม การสรางการมีสวนรวมของคนในพ้ืนที่และผูประกอบการในการสืบคนนํามาปรับใช และยกระดับ
การใชทรัพยากรนั้นอยางยั่งยืน 

     ประเด็นยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

     ขอ ๔.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี การบริหารจัดการภาครัฐ               
มีความสอดคลองเชื่อมโยงและเปนกลไกสําคัญในการนํายุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติในทุกระดับมีการ
จัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตรในทุกระดับ มีเปาหมายรวมกันทั้งในเชิงประเด็น 
เชิงภารกิจ และเชิงพ้ืนที่ โดยอาศัยขอมูลขนาดใหญ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผล                  
การดําเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตรภารกิจและพื้นที่ เพื่อนําไปสูการกําหนดประเด็นการพัฒนา 
การจัดทํานโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เปนระบบอยางตอเนื่อง 
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   (2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 

    - มาตรา 52 วรรคสาม เพ่ือประโยชนในการบริหารงานแบบบูรณาการ          
ในจังหวัดหรือกลุมจังหวัด ใหจังหวัดหรือกลุมจังหวัดยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีนี้ใหถือวาจังหวัดหรือกลุมจังหวัดเปนสวนราชการ
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  

    - มาตรา 53/1 และ มาตรา 53/2 ใหจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด            
ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ/ความตองการของประชาชน            
ในทองถ่ิน โดยใหผูวาราชการจังหวัดประชุมหารือรวมกับ หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารองคกรปกครอง
ทองถ่ิน รวมทั้งภาคประชาสังคม/ผูแทนภาคเอกชน ทั้งน้ี การสรรหาใหเปนไปตามที่พระราชกฤษฎีกา
กําหนด 

   (3) พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ.2551 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551) กําหนดให
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ทําหนาท่ี
กําหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด กําหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ และวิธีการในการจัดทํา รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองและใหความเห็นชอบแผนพัฒนา 
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด การจัดทําและบริหารงบประมาณจังหวัด
และงบประมาณกลุมจังหวัด มีเจตนารมณ คือ 

    - ตองการเนนการพัฒนาระบบการบริหารพัฒนาที่ยึดพ้ืนที่ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําในการพัฒนาของแตละพ้ืนที่ ใหมีลักษณะใกลเคียงกันมากขึ้น และตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในพื้นที ่

    - เปนเรื่องของระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการแนวใหม 
เปนการจัดความสัมพันธในแนวตั้งระหวางการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 
รวมทั้งความสัมพันธในแนวนอนระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือบูรณาการ
ทํางานรวมกัน 

   (4) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2560 ระเบียบฉบับนี้มีเจตนารมณในการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนระดับชาติกับแผน             
ในระดับพื้นที่ โดยกําหนดใหมีการจัดตั้งภาค และจัดทําแผนพัฒนาภาคขึ้นเพ่ือใชเปนกรอบ                
ทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ซึ่งเชื่อมโยงแผนระดับชาติ และนโยบายรัฐบาล โดยปรับระยะเวลาของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาภาค และแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดให
เทากัน คือ 5 ป ตลอดจนกําหนดใหมีองคกรในการบริหารใหมข้ึนเรียกวา คณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เพ่ือทําหนาที่ในการกําหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงาน
จังหวัด กลุมจังหวัดและภาค กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการจัดทํา รวมท้ังพิจารณา
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กลั่นกรองและใหความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด การจัดทําและบริหาร
งบประมาณจังหวัด งบประมาณกลุมจังหวัด และงบประมาณของสวนราชการที่จะดําเนินการตาม
แผนพัฒนาภาค โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  

    ขอ 1 “แผนพัฒนาภาค” หมายความวา แผนที่กําหนดทิศทางการพัฒนา 
ภาคที่สอดคลองเชื่อมโยงกับ แผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล มีมิติการพัฒนาเชิงกายภาพและ
พื้นที่ครอบคลุมทุกมิติเปนเครื่องมือ บูรณาการแผนของสวนราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร                  
การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและประเด็น               
การพัฒนาภาคสูการปฏิบัติ 

    ขอ 7 ใหแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค
มีระยะเวลาหาป 

    ขอ 12 ในครั้งแรกใหปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด
ใหสอดคลองกับนโยบายและหลักเกณฑที่ ก.บ.ภ. กําหนด และใหแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา
กลุมจังหวัด มีหวงระยะเวลาสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔)  

    ใหจัดทําแผนพัฒนาภาคและใหกลุมจังหวัดท่ีไมมีแผนพัฒนากลุมจังหวัด
จัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด โดยมีหวงระยะเวลาสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔) 

   (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นท่ีในระดับอาํเภอและตําบล พ.ศ. 2562 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้มีเจตนารมณในการบูรณาการและ
เชื่อมโยงการจัดทําแผนและประสานแผนในระดับพ้ืนท่ีหมูบาน ชุมชน ตําบลและอําเภอใหสอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาระดับจังหวัด กลุมจังหวัด ภาคและประเทศ   
    ขอ 4 กําหนดความหมายของแผนพัฒนาหมูบาน แผนชุมชน แผนพัฒนา
ตําบล แผนพัฒนาทองถิ่นและแผนพัฒนาอําเภอ 
    ขอ 6 – ขอ 8 กําหนดกลไกการจัดทําแผน และแนวในการจัดทําแผน 
พัฒนาหมูบาน และแผนชุมชนตลอดจนแนวทางในการประสานแผนระดับหมูบานและชุมชน  
    ขอ 9 – ขอ 11 กําหนดกลไกการจัดทําแผน และแนวในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล ตลอดจนแนวทางในการประสานแผนระดับตําบล 
    ขอ 12 – ขอ 20 กําหนดกลไกการจัดทําแผน และแนวในการจัดทํา
แผนพัฒนาอําเภอ ตลอดจนแนวทางในการประสานแผนระดับอําเภอ 
    ขอ 21 – 24 กําหนดแนวทางในการบูรณาการและประสานแผนพัฒนา
ในระดับพื้นที่ภาพรวม 
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   (6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2559) และ ฉบับท่ี 3 
(พ.ศ. 2561) 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีเจตนารมณในการกําหนดองคกรการจัดทําแผนพัฒนา กําหนดเนื้อหาและองคประกอบ
ของแผน ตลอดจนวางกรอบแนวทางในการจัดทํา แกไข ติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
    ขอ 4 ในระเบียบนี้...... “แผนพัฒนาทองถิ่น” หมายความวา แผนพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
                                      “แผนพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่กําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ   
โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือชุมชน อันมีลักษณะเปน            
การกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละปซึ่งมี            
ความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถิ่น  
     ขอ ๗  องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส วนทองถิ่ น 
ประกอบดวย (๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
     ขอ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ ดังนี ้ 
          (๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่น โดยพิจารณาจากอํานาจ 
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจ ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนนดําเนินการ              
ในยุทธศาสตรที่สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความยากจน การปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด นโยบายของผูบริหารทองถ่ินที่แถลงตอสภาทองถิ่น และแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน 
      (๒) รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและ
การแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดทํารางแผนพัฒนาในการจัดทํารางแผนพัฒนาใหองคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาลเมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
นําปญหาความตองการจากแผนพัฒนาหมูบาน หรือแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของหมูบานหรือชุมชนที่
จะดําเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งใหเสนอปญหาความ
ตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด และใหองคการบริหารสวนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไว              
ในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาที ่  
        (๗) ในกรณีองคการบริหารสวนตําบลใหคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวมวิเคราะหปญหาความ
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ตองการของประชาชนในทองถ่ินและจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทําแผน 
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดวย  
     ขอ ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น มีหนาที่
จัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนด 
จัดทํารางแผนการดําเนินงาน และจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน 
     ขอ ๑๗ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้  
       (๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถิ่น สวน
ราชการและวิสาหกิจที่เก่ียวของ เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ 
ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เก่ียวของตลอดจน ความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใหนําขอมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบาน หรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
      (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวม
แนวทางและขอมูลนํามาวิเคราะหเพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
      (๓) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน
เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน  
      (๔) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่นและ 
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล สําหรับองคการบริหาร สวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช
แผนพัฒนาทองถิ่นตอไป 
   (7) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) 
พ.ศ. 2551 
    พระราชบัญญัติฉบับนี้เปนกฎหมายท่ีกําหนดใหมีการจัดตั้ง คณะกรรมการ
หมูบานเพื่อเปนองคกรในการจัดทําแผนหมูบานเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการหมูบานของ
ประชาชนในพ้ืนที ่
    มาตรา ๒๘ ตรี ในหมูบานหนึ่งใหมีคณะกรรมการหมูบานประกอบดวย 
ผูใหญบานเปนประธาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีภูมิลําเนา            
ในหมูบาน ผูนําหรือผูแทนกลุมหรือองคกรในหมูบาน เปนกรรมการหมูบานโดยตําแหนง และกรรมการ
หมูบานผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายอําเภอแตงตั้งจากผูซึ่งราษฎรในหมูบานเลือกเปนกรรมการหมูบาน
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวาสองคนแตไมเกินสิบคน......ให คณะกรรมการหมูบานเปนองคกรหลักที่
รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน และบริหารจัดการกิจกรรมที่ดําเนินงาน               
ในหมูบานรวมกับองคกรอ่ืนทุกภาคสวน 
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2.2 แนวคิดใหมในการเชื่อมโยงแผนพัฒนาทั้งระบบ 
     ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่มุงสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน              
การกําหนดทิศทางการพ้ืนที/่ชุมชนของตนเอง ตลอดจนรัฐบาลใหความสําคัญอยางยิ่งยวดในการดําเนิน
ที่สามารถตอบสนองความตองการของพ้ืนท่ี และประชาชนไดอยางแทจริง โดยใชยุทธศาสตรชาติเปน
เปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการ
ภาครัฐตองมีความสอดคลองเชื่อมโยงและเปนกลไกสําคัญในการนํายุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติใน              
ทุกระดับ มีการจัดสรร งบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตรในทุกระดับ มีเปาหมายรวมกันทั้ง
ในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นท่ี โดยอาศัยขอมูลขนาดใหญ รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผล การดําเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตรภารกิจและพื้นที่ เพ่ือนําไปสูการกําหนดประเด็น              
การพัฒนา การจัดทํานโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เปนระบบอยางตอเนื่อง จึงไดกําหนดเปน
ประเด็นยุทธศาสตรสําคัญไวในยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาส และความเสมอภาค ภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580 คือ  
   ขอ ๔.๒.๒ กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแตละกลุมจังหวัดในมิติตาง  ๆ
โดยการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของตนเอง และบูรณาการแผน 
ใหมีความเชื่อมโยงสอดคลองกันในทุกระดับเปนแผนเดียวกัน ตั้งแตระดับหมูบาน ทองถิ่น อําเภอ 
จังหวัด จนถึงกลุมจังหวัด 
   ขอ 4.4.2 เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง 
โดยสนับสนุนการรวมกลุมของสมาชิกในชุมชนเพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชน ใหชุมชนไดบริหาร 
จัดการและมีสวนรวมในกิจการท่ีสงผลกระทบตอชุมชนโดยตรง การสนับสนุนการจัดทําแผนแมบท 
ชุมชนที่สะทอนปญหาความตองการที่แทจริงของชุมชน โดยมีขอมูลครัวเรือนเพื่อสนับสนุนการจัดทํา
แผนและเชื่อมโยงแผนชุมชนกับแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค และเชื่อมโยงกับการกําหนดการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกัน 
ขับเคลื่อนกลไกความรวมมือทุกภาคสวนใหมีเปาหมายทิศทาง มีความสมดุล มีอิสระและมีอํานาจ             
ในการตัดสินใจ    
    จากเจตนารมณขางตนรัฐบาลจึงกําหนดใหมีแผนพัฒนาภาคขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคหลัก
ในการบูรณาการเชื่อมโยงแผนระดับชาติ กับแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ซึ่งแผนพัฒนาภาคจะเปนแผน                  
ที่กําหนดทิศทางการพัฒนาภาคที่สอดคลองเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาลครอบคลุม
ทุกมิติ โดยม ีอ.ก.บ.ภ. ท้ัง 5 ชุดเปนผูจัดทําแผนพัฒนาภาคซึ่งจะถายทอดเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย
จากยุทธศาสตรชาติ 20 ป และยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซึ่งเปรียบเสมือนเปนเหมือนจุดเชื่อมสําคัญ (Focal Point) 
ระหวางนโยบายเนนหนักของรัฐบาล และการดําเนินการของสวนราชการตางๆ (Agenda-Function)  
ในขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงกับนโยบายเนนหนักของรัฐบาลกับศักยภาพและความตองการของพ้ืนท่ี 
(Agenda-Area) โดยสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคของสํานักงานเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ             
จะดําเนินการรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานเพื่อวิเคราะหขอมูลศักยภาพของพ้ืนที่กอนกําหนดเปนทิศทางการ
พัฒนาภาค เพ่ือเสนอตอ อ.ก.บ.ภ. ใหความเห็นชอบสําหรับใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาภาค 
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โดยการจัดทํากรอบทิศทางการพัฒนาภาค จะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติซึ่งเปนแผนที่จะชี้ทิศทาง   
การพัฒนาของประเทศใน 20 ปขางหนา นโยบายของรัฐบาล แผนระดับชาติตางๆ เชน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนความมั่นคง ฯลฯ จะถายทอดยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 
จากยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพ่ือใชเปนแนวทางการในการวางกรอบการพัฒนาในภาพรวมของประเทศ
ใหกับทุกพ้ืนที ่โดยการเชื่อมโยงแผนในระดับตางๆ ดังนี้  

 ระดับนโนบาย ประกอบดวย  
1) กรอบทิศทางการพัฒนาภาค ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
2) แผนพัฒนาภาค  

 ระดับพื้นที่ ประกอบดวย  
1) แผนพัฒนากลุมจังหวัด  
2) แผนพัฒนาจังหวัด  
3) แผนพัฒนาอําเภอ 
4) แผนพัฒนาตําบล 
5) แผนพัฒนาทองถิ่น 
6) แผนพัฒนาหมูบาน/แผนชุมชน 

 

 

                       ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2561 

แผนภาพท่ี 4 : การเชื่อมโยงแผนพฒันาทั้งระบบ 
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 ระดับนโนบาย ประกอบดวย  

    1. กรอบทิศทางการพัฒนาภาค: ทิศทางการพัฒนาภาค คือ กรอบแนวคิดในการพัฒนา 
ภาคซ่ึงใหการจัดทําแผนพัฒนาทั้งระบบมีกรอบการดําเนินการท่ีชัดเจน สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมภาค ทั้ง 5 ภาคจะดําเนินการจัดทําทิศทางการพัฒนาภาคเสนอตอ อ.ก.บ.ภ. เพ่ือเห็นชอบกอน
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาภาคในลําดับตอไป โดยการจัดทํากรอบทิศทางการพัฒนาภาคจะเปนการ
ถายทอดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผนที่ 12 ลงสูการปฏิบัติในพ้ืนที่ โดยการจัดทํากรอบทิศทาง 
การพัฒนามีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางใหกลุมจังหวัด และจังหวัดใชเปนกรอบในการจัดทํา
ยุทธศาสตร แผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการในระดับพื้นที่ ตลอดจน เปนกรอบแนวทางในการจัดทํา
แผนระดับพ้ืนที่ของสวนราชการอ่ืนๆ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งจะตองสอดคลองกับทิศทาง  
การพัฒนาของภาค   
  โดยกรอบการพัฒนาภาค จะกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนาและ
ลักษณะโครงการเนนหลักเฉพาะพ้ืนที่เพ่ือใหพ้ืนที่นําไปเปนกรอบในการวางแผนพัฒนา ตลอดจนจัดทํา
โครงการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาภาค เชน แนวทางการพัฒนาในภาคเหนือ มุงพัฒนากลุมทองเท่ียว
ที่มีศักยภาพตามแนวทางการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ไดแก (1) กลุมทองเที่ยวอารยธรรมลานนา            
และกลุมชาติพันธุ ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง แมฮองสอน เชียงราย พะเยา แพร นาน 
(2) กลุมทองเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และกําแพงเพชร ทั้งนี้ 
กรอบทิศทางการพัฒนาภาค มีจุดเนนการพัฒนา (Positioning) ดังนี ้ 

    1. ภาคเหนือ:  มุงพัฒนาภาคเหนือไปสูฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เชื่อมโยง 
       เศรษฐกิจกับประเทศกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

      2. ภาคกลาง:  พัฒนากรุงเทพฯ สูมหานครทันสมัย และภาคกลางเปนฐานการผลิต 
       สินคา และบริการมูลคาสูง 

   3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภมูิภาคลุมน้ําโขง 

    4. ภาคตะวันออก: ฐานเศรษฐกิจชั้นนํา 

    5. ภาคใต :  ภาคใตเปนเมืองทองเที่ยวพักผอนตากอากาศระดับโลก ศนูยกลางผลิต 
          ยางพารา และปาลมน้ํามันระดับประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยง 
       การคา การลงทุนกับภูมิภาคอื่นของโลก 

    6. ภาคใตชายแดน:  เปนแหลงผลิตภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ 
       สําคัญของประเทศ และเปนเมืองชายแดนเชื่อมโยงการคา และ 
       การทองเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต และการพัฒนาเศรษฐกิจของ  
       มาเลเซีย และสิงคโปร  
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แผนภาพท่ี 5 : ทศิทางการพัฒนาภาคของประเทศไทย 

   2. แผนพัฒนาภาค: แผนพัฒนาภาคมีลักษณะเปนแผนแบบบนลงลาง (Top-down) 
คือ มีการวางแผน และชี้เปาหมาย หรือพ้ืนท่ีการพัฒนาจากสวนกลางท่ีมุงกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่
ใหสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาลซึ่งครอบคลุมทุกมิติ โดยจะเปนเครื่องมือ
สําคญัของรัฐบาลในการเชื่อมโยงนโยบายเนนหนักของรัฐบาล และการดําเนินการของสวนราชการตางๆ 
(Agenda-Function) และในขณะเดียวกันก็เปนการเชื่อมโยงนโยบายเนนหนักของรัฐบาลกับศักยภาพ
และความตองการของพ้ืนที่ (Agenda-Area) ตลอดจน เปนเครื่องมือสําคัญในการถายทอดยุทธศาสตร 
เปาหมาย ตัวชี้วัดจากแผนอ่ืนๆ ในระดับนโยบายลงสูแผนพัฒนาระดับพื้นที่ไดอยางเปนรูปธรรม  

 ระดับพื้นที่ ประกอบดวย  

    1. แผนพัฒนากลุมจังหวัด: เปนแผนท่ีมุงเนนการชี้นําการพัฒนาของพ้ืนที่ในลักษณะ              
กลุมจังหวัด โดยมีเปาหมายในการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด ซึ่งในปจจุบัน
แผนพัฒนากลุมจังหวัดตองดําเนินการจัดทําใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาภาค และแผนพัฒนาภาค 
ตลอดจนจะตองเชื่อมโยงยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมายมาจากแผนพัฒนาภาคลงสู
พ้ืนที่ โดยการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนากลุมจังหวัดจะตองเปนโครงการที่มีการ
เชื่อมโยงกับโครงการขนาดใหญ (Mega Projects) ตามแผนพัฒนาภาค และทุกจังหวัดในกลุมไดรับ
ประโยชนจากการดําเนินการ และสามารถยกระดับศักยภาพทางการแขงขันรวมกันของกลุมได    
   2. แผนพัฒนาจังหวัด: เปนแผนที่มุงเนนการชี้นําการพัฒนาของพื้นที่จังหวัดซึ่งมี
เปาหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการดําเนินการที่ผานประสบปญหา                   
ในการวางแผนเพราะไมมีขอมูลแผนงาน/โครงการของสวนราชการในพื้นที่ ตลอดจน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) เพื่อการวางแผนภาพรวมของพ้ืนท่ีในรูปแบบหวงโซคุณคาได ดังนั้น 

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ, 2561 
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แนวทาง การประสานแผนรูปแบบใหมจะชวยใหจังหวัดสามารถเขาถึงขอมูลการดําเนินโครงการของ
สวนราชการ ที่เปนโครงการขนาดใหญตามแผนพัฒนา ตลอดจนแผนงาน/โครงการของสวนราชการใน
ภูมิภาคและองคกรปกครองสวนทองถ่ินผานกระบวนการการประสานแผนในระดับพ้ืนที่ซึ่งจะชวยให
การวางแผนของจังหวัดมีประสิทธิภาพสูงขึ้น    
   3. แผนพัฒนาอําเภอ: เปนแผนท่ีรวบรวมรายการโครงการและแผนงานตางๆ ของอําเภอ
เพ่ือสะทอนถึงปญหาและความตองการของประชาชน โดยมีคณะกรรมการบริหารงานอําเภอแบบบูรณาการ
เปนกลไกสําคญัในการขับเคลื่อน แผนพัฒนาอําเภอมีบทบาทสําคัญในการเปนเหมือนจุดเชื่อมตอสําคัญ
ของการบูรณาการแผนในระดับอําเภอ ทั้งในลักษณะบนลงลาง (Top-down) คือ การถายทอด
ยุทธศาสตรจากจังหวัด และสงกรอบแนวทางการพัฒนาอําเภอใหทุก อปท. และลักษณะลางข้ึนบน 
(Bottom-up) คือการรวบรวมความตองการของพื้นที่ชุมชน/หมูบานเพื่อจัดทําเปนแผนความตองการของ
อําเภอเพื่อจัดสงใหจังหวัดสําหรับใชประโยชนในการวางแผนตอไป 
   4. แผนพัฒนาตําบล: เปนแผนท่ีรวบรวมรายการแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่
จําเปนตองทําเพื่อการพัฒนาแกไขปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่ระดับตําบลที่มาจาก
แผนพัฒนาหมูบาน แผนชุมชน แผนพัฒนาทองถิ่น และแผนของสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนที่
ดําเนินการในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการบริหารตําบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) เปนกลไกในการขับเคลื่อนแผน  
    5. แผนพัฒนาทองถิ่น (เทศบาล/อบต.): ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา 
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2) 
กําหนดใหทุก อปท. จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ือวางกรอบแนวทางการพัฒนาของ อปท. โดย อปท. ตอง
นําความตองการจากการประชาคม และแผนพัฒนาหมูบาน/ชุมชน มาใชเปนขอมูลประกอบการวางแผน 
โดยโครงการใดที่เกินศักยภาพ เทศบาล/อบต. สามารถเสนอขอการสนับสนุนจากอําเภอ หรือ อบจ. ได  
   6. แผนพัฒนาหมูบาน/ชุมชน: แผนหมูบาน/ชุมชน ถือเปนแผนในระดับลางสุดซึ่งเปด 
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการวางแผนพัฒนาของจังหวัด และมีความสําคัญในการ
รวบรวมความตองการของประชาชนเพ่ือนําเขาสูกระบวนการวางแผน โดยคณะกรรมการหมูบานมี
หนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน/ชุมชน โดย อปท. จะใหการสนับสนุนในการจัดประชาคม และมี
พัฒนากรอําเภอเปนผูสนับสนุนองคความรูใหแกประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานชุมชนจาก
การประชาคม ความตองการของประชาชนจากการประชาคมจะถูกนําไปจัดทําแผนหมูบาน/ชุมชน            
โดยชุมชนสามารถดําเนินการกิจกรรม/โครงการไดเองโดยตรง หากกิจกรรมใดเกินศักยภาพของหมูบาน/
ชุมชน ใหเสนอขึ้นไปยังอําเภอ และ อปท. เพ่ือขอการสนับสนุนจาก อปท. อําเภอ และจังหวัดตอไป 
   จะเห็นวาในระดับอําเภอ ประกอบดวยแผนพัฒนาสําคัญ 4 แผน ไดแก แผนชุมชน/
แผนพัฒนาหมูบาน แผนพัฒนาทองถิ่น แผนพัฒนาตําบลและแผนพัฒนาอําเภอ ที่มีบทบาทสําคัญ                     
ในการเปนกลไกในการสะทอนความตองการของพ้ืนที่ใหแกจังหวัด และหนวยงานภูมิภาคของกระทรวง
ตางๆ เพื่อใชในการจัดทํายุทธศาสตร และแผนงาน/โครงการใหสอดคลองและตอบสนองตอศักยภาพ 
และความตองการของประชาชน ดังนั้น หากปราศจากแผนพัฒนาในระดับอําเภอทั้ง 4 แผนจะสงผล
กระทบโดยตรงตอคุณภาพในการจัดทําแผนพัฒนาของจังหวัด กลุมจังหวัด และแผนของสวนราชการใน
สวนกลาง ทั้งนี้ นายอําเภอจะมีบทบาทสําคัญในขับเคลื่อนการบูรณาการแผนพัฒนา ตลอดจน แผนงาน/
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โครงการของทุกหนวยงานท้ังหนวยงานราชการระดับอําเภอ อปท. และหมูบาน/ชุมชน ผานกลไก
คณะกรรมการประสานแผนทองถ่ินเปนกลไกการเชื่อมโยงระหวางสวนราชการระดับอําเภอ และ อปท.   
ในพ้ืนที่ ซึ่งคณะกรรมการประสานแผนฯ จะตองสงแผนความตองการที่เกินศักยภาพไปยังคณะกรรมการ
ประสานแผนในระดับจังหวัด เพ่ือบูรณาการแผนงาน/โครงการและเสนอไปยัง องคการบริหารสวน
จังหวัด (อบจ.) เพื่อบรรจใุนแผนพัฒนาของ อบจ. ตอไป  

2.3 กลไกในการเชื่อมโยงแผนในระดับตางๆ   

    กลไกในการเชื่อมโยงและบริหารแผนพัฒนาในปจจุบัน สามารถแบงออกไดเปน               
3 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับจังหวัด/กลุมจังหวัด และระดับอําเภอ โดยกลไกในแตละระดับ               
จะดําเนินการเชื่อมโยงจัดทําและเชื่อมโยงประสานแผนแตละระดับเขาดวยกัน ท้ังราชการบริหาร
สวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และชุมชน โดยมุงหวังใหการ
ดําเนินงานสามารถตอบสนองความตองการของพ้ืนท่ีไดอยางเต็มศักยภาพเพื่อในการดําเนินการบริหาร
ภาคเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสงูสุด ดังนี้   

   2.3.1 กลไกการบริหารระดับชาติ 

 คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.): คณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค หรือ ก.บ.ภ. จัดตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
บริหารงานเชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เพื่อทําหนาที่
สําคัญในการวางกําหนดกรอบนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการจัดทําแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด และกลุมจังหวัด ตลอดจน 
บูรณาการแผนของสวนราชการและแผนพัฒนาระดับพื้นที่ โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้  
       - กําหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค กลุมจังหวัด
และจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อใหสามารถบริหารงาน แกไขปญหา และพัฒนาไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนใหไดรับประโยชนสูงสุด  
     - กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของกลุมจังหวัด การจัดทําและบริหารงบประมาณจังหวัด งบประมาณกลุมจังหวัด  
และงบประมาณของสวนราชการ ที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาภาค  
      - บูรณาการแผนของสวนราชการและแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือใหการขับ 
เคลื่อนแผนในพ้ืนท่ีของกระทรวง กรม สอดคลองกับศกัยภาพหรือประเด็นปญหาในพ้ืนที่และเชื่อมโยงให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายรัฐบาล   
      - ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจั งหวัด  
แผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด     
คําของบประมาณของจังหวัด กลุมจังหวัด และงบประมาณของสวนราชการท่ีจะดําเนินการตาม
แผนพัฒนาภาค ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณแลวเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
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กลไกการบริหารงานจังหวัด กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ และ ภาค

ระดับชาติ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค

ระดับกลุมจังหวัด

ระดับจังหวัด

ระดับอําเภอ

คณะอนกุรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค

คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

คณะกรรมการบริหารงานอาํเภอแบบบูรณาการ

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น(เทศบาล/อบต.)

คณะกรรมการหมูบาน

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

ก.ม.

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น(อบจ.)

ก.บ.ก.

ก.บ.จ.

คกก.พัฒนาทองถ่ิน

คกก.พัฒนาทองถ่ิน

ก.บ.อ.

หัวหนากลุมจงัหวัด

ผูวาราชการจังหวัด

นายก อบจ.

นายอําเภอ

กํานัน/ผูใหญบาน

นายกเทศมนตร/ีอบต.

รองนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการบริหารงานตําบลแบบูรณาการก.บ.ต.ปลดัอําเภอ

 

 คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.): อาศัยอํานาจ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคมีคําสั่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
6 คณะโดยมีรองนายกรัฐมนตรี 6 ทานเปนประธาน เพ่ือทําหนาที่จัดทําแผนพัฒนาภาค และบูรณาการ
แผนงานโครงการของสวนราชการ และการพิจารณา กลั่นกรอง แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด และกลุมจังหวัด  

   2.3.2 กลไกการบริหารระดับกลุมจังหวัด 

 คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.): จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัด และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 โดยมี
ผูวาราชการจังหวัดท่ีเปนหัวหนากลุมจังหวัดเปนประธาน ซึ่งจะตองมีบทบาทสําคัญในการถายทอด
ยุทธศาสตร และขับเคลื่อนการพัฒนากลุมจังหวัดใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาภาค โดยตองมี
การปรับปรุงแนวทางในการเสนอ และจัดทําโครงการใหสอดรับการโครงการขนาดใหญ (Mega 
Projects) ซึ่งบรรจุอยูในแผนพัฒนาภาคเพ่ือเปนการยกระดับศักยภาพทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ของพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในภาพรวมของประเทศ มีหนาที ่ดังนี้ 
    - วางแนวทางปฏิบัติและอํานวยการใหการบริหารงานแบบบูรณาการใน
กลุมจังหวัดเปนไปตามหลักการนโยบายและระบบตามท่ี ก.น.จ. กําหนด 

แผนภาพท่ี 6: กลไกการบริหารงานจังหวัด กลุมจังหวัดแบบบรูณาการ และ ภาค 
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    - จัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดเสนอตอท่ีประชุมตามมาตรา 19 ตาม พ.ร.ฎ.
วาดวยการบริหารงานจังหวัด และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 เพื่อรับฟงความคิดเห็น 
    - สงเสริมประสานความรวมมือการพัฒนาระหวางภาครัฐ ภาคประชาสังคม 
และภาคธุรกิจเอกชน และแกไขปญหาภายในกลุมจังหวัดและระหวางกลุมจังหวัด 
    - วิเคราะห บูรณาการ และใหความเห็นชอบรายละเอียดการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด และคาํของบประมาณกลุมจังหวัด กอนนําเสนอ ก.น.จ.  

    2.3.3 กลไกการบริหารระดับจังหวัด  

 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) : จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัด และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 โดยให
ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานซึ่งมีบทบาทสําคัญในการบูรณาการ และขับเคลื่อนการบริหารราชการ
ในจังหวัดเพ่ือแกไขปญหา และพัฒนาพ้ืนที่ในเขตจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน โดย ก.บ.จ. มีบทบาทสําคัญเปนใหเปนจุดเชื่อมหลัก (Focal Point) ระหวาง
แนวทางการพัฒนาของประเทศ ตลอดจนกรอบการพัฒนาของภาค กับศักยภาพและความตองการ
ของพ้ืนที่ ตลอดจนเปนชองทางสําคัญในการสะทอนขอมูล และขอเท็จจริงในพื้นที่ใหแกคณะกรรมการ 
ในระดับนโยบายทั้ง อ.ก.บ.ภ. และ ก.บ.ภ. เพ่ือใชประกอบการจัดทําแผนพัฒนาภาค และตัดสินใจ
เชิงนโยบายตอไป   
       - วางแนวทางปฏิบัติและอํานวยการใหการบริหารงานแบบบูรณาการใน
จังหวัดเปนไปตามหลักการ นโยบาย และระบบตามที่ ก.น.จ. กําหนด  
     - จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดเสนอตอที่ประชุมตามมาตรา 19 ตาม พ.ร.ฎ.          
วาดวยการบริหารงานจังหวัด และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 เพื่อรับฟงความคิดเห็น  
    - สงเสริม ประสานความรวมมือการพัฒนาระหวางภาครัฐ ภาคประชาสังคม 
และภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือสรางบรรยากาศใหเอื้ออํานวยตอการลงทุน และชักชวนภาคธุรกิจเอกชนมา
ลงทุนในจังหวัด 
     - จัดทําบันทึกความเขาใจกับฝายตางๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาท่ีใหความ
รวมมือและสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด 
     - วิเคราะห บูรณาการ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด 
และคําของบประมาณจังหวดักอนนําเสนอ ก.น.จ.  

 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัด): คณะกรรมการ 
พัฒนาทองถิ่นจัดตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 1) และ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2) โดยมีนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดเปนประธานซึ่งมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของทองถิ่นซึ่ง
การดําเนินการที่ผานยังขาดความเชื่อมโยงกับกลไกการดําเนินงานสวนราชการระดับภูมิภาค ดังนั้น 
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัด) จึงมีบทบาทสําคัญในการบูรณาการ
เชื่อมโยงการทํางานเขากับกลไกการบริหารในระดับบน ผานแผนพัฒนาของ อบจ. ซึ่งจะตอง
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เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจน แผนพัฒนาหมูบาน/ชุมชน และความตองการของพ้ืนที่  

    2.3.4 กลไกการบริหารระดับอําเภอ  

 คณะกรรมการบริหารงานอําเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.): คณะกรรมการ
บริหารงานอําเภอแบบบูรณาการจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับ
อําเภอ โดยมีนายอําเภอเปนประธาน มีหนาที่ในการบูรณาการและชี้นําการพัฒนาในระดับอําเภอ 
ตลอดจนเปนกลไกสําคัญในการรวบรวมสภาพปญหาและความตองการของพ้ืนที่เพ่ือใชเปนขอมูล
สําคัญสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และกลุมจังหวัด  

 คณะกรรมการบริหารงานตําบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) คณะกรรมการ
บริหารงานตําบลแบบบูรณาการจัดตั้งข้ึนเพ่ือเปนกลไกสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของ
ตําบลใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของอําเภอและจังหวัด โดยมีหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนา
ระดับตําบลซึ่งเชื่อมโยงแผนพัฒนาหมูบาน แผนชุมชน และแผนพัฒนาทองถิ่นในระดับตําบล               
และกลั่นกรองและจําแนกแผนงานโครงการที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับตําบล เพื่อนําไปบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับตําบลตอไป ก.บ.ต. จึงเปนกลไกสําคัญในการรวบรวมสภาพปญหาและความตองการของ
พ้ืนที่ระดับตําบลเพ่ือใชเปนขอมูลสําคัญสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาอําเภอ  
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 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น (เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล): 
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น (ระดับเทศบาล/อบต.) จัดตั้งข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และ พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 2) 
โดยมีผูบริหารของเทศบาล และ อบต. เปนประธาน ตองปรับบทบาทในการเปนกลไกในการกําหนด             
ทิศทางการพัฒนาของทองถ่ินในอําเภอ เพ่ือบูรณาการเชื่อมโยงกับแผนชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาหมูบาน/ชุมชน และความตองการของพื้นที่ ตลอดจน 
จัดลําดับความสําคัญของโครงการพัฒนาตามสภาพปญหาและความตองการของชุมชนหมูบาน 

 คณะกรรมการหมูบาน (กม.): คณะกรรมการหมูบานจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 โดยมีกํานัน/ผูใหญบานเปนประธาน ซึ่งถือเปน
คณะกรรมการท่ีอยูใกลชิดและทํางานรวมกับประชาชนมากที่สุด จึงมีความจําเปนตองปรับบทบาทให
สามารถขับเคลื่อนการบริหารในพ้ืนท่ีเพ่ือสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการกิจกรรมที่
ดําเนินงานในหมูบานรวมกับองคกรอ่ืนทุกภาคสวน ตลอดจนเปนกลไกสําคัญในการรวบรวม และสงตอ
ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ และจังหวัดตอไป   
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บทท่ี 3   
กลไก กระบวนการ และเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 
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กลไก กระบวนการ และเคร่ืองมือในการวางแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด 
 

3.1 นโยบาย หลักเกณฑและแนวทางสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และกลุมจังหวัด 
   นโยบาย หลักเกณฑและแนวทางสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และกลุม
จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามแนวทางที่ ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. กําหนด อาจสรุปได ดังนี้  

    1.1 ยึดยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายรัฐบาล รวมทั้งแผนรายสาขา/เฉพาะดานตางๆ ที่ผาน
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรแีลว และขอสั่งการของนายกรัฐมนตร ี 

   1.2 ใหความสําคัญกับแผนพัฒนาภาค เพ่ือเปนแผนชี้นําการพัฒนาในภาพรวมของ
พ้ืนที่เพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่สอดคลองเชื่อมโยงกันในทุกพ้ืนที่ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
อันจะกอใหเกิด ประโยชนตอประชาชนไดอยางทั่วถึง  

   1.3 การจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด ใหใชกระบวนการประชาคมแบบ
มีสวนรวมของทุกภาคสวนหรือการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือใหไดมาซึ่งปญหาและ
ความตองการ จากประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งใหมีการประสานแผนในระดับพ้ืนที่ โดยการรวบรวมและ
จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นท่ี ผานกลไกการจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบาน/ชุมชน แผนพัฒนาทองถิ่น และแผนความตองการของอําเภอเพ่ือใหแผนมีความ
เชื่อมโยงสอดคลองกันในทุกระดับเปนแผนเดียวกัน (One Plan)  

    1.4 การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา มุงเนนการทํางานแบบเครือขายรวมกัน
ทุกภาคสวน ทั้งสวนราชการ (สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน) ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคมหรือประชารัฐ และชุมชน เพ่ือรวมกันวางยุทธศาสตรการพัฒนาใหเหมาะสมกับโอกาสและศกัยภาพ
ของภาค กลุมจังหวัด และจังหวัด รวมทั้งรวมมือกันในการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่
สําคญัของภาค กลุมจังหวัด และจังหวัด สูการปฏิบัติอยางสัมฤทธิ์ผลโดยจะตองมีการกําหนดเปาหมาย
และตัวชี้วัดที่ชัดเจน  

   1.5 ความครอบคลุมของแผน โดยแผนพัฒนาจังหวัด เปนแผนที่มีความครอบคลุม
ทุกมิติการพัฒนา มุงตอบสนองความตองการและแกไขปญหาที่สําคัญของจังหวัดและขับเคลื่อนประเด็น
การพัฒนาจังหวัดที่สอดคลองกับ ยุทธศาสตรชาติ แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาค 
ตามศักยภาพและโอกาสของจังหวัด และแผนพัฒนากลุมจังหวัด เปนแผนที่เปนการขับเคลื่อนประเด็น
การพัฒนาที่สอดคลอง กับทิศทางการพัฒนาภาค หรือความตองการแกไขปญหาที่เปนประเด็นรวมใน
พ้ืนที่ และตองมีขอบเขต การดําเนินการหรือไดรับผลประโยชนมากกวา 1 จังหวัด  

    1.6 โครงการท่ีจะนํามาบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป ตองคํานึงถึงปจจัยสําคัญ ดังนี้   

    - โครงการจะตองมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัด  
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    - แผนงานโครงการตองมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับหวงโซคุณคา 
(Value Chain) ของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด  

    - โครงการมีความเหมาะสมและเปนไปไดทั้งดานเทคนิค (วิธีการหรือ
รูปแบบที่ใชในการดําเนินการ) ดานกายภาพ (ความพรอมของพ้ืนที่ดําเนินงาน บุคลากร การบริหาร
ความเสี่ยง และการบริหารจัดการ) ดานงบประมาณ (ความสมเหตุสมผลของวงเงินกับประโยชนที่
ไดรับ) ดานระยะเวลา (ดําเนินการไดแลวเสร็จภายในปงบประมาณ)  

    - โครงการจะตองมีความคุมคา ผลลัพธ หรือประโยชนของโครงการที่
คาดวาจะไดรับทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาทิ 
จํานวนประชากร จํานวน เกษตรกร พื้นที่เพาะปลูก รายได ฯลฯ  

  ในการขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จําเปนจะตองมีการวางโครงสราง
และกลไกใหสามารถรองรับการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการเปดโอกาสใหเกิดกระบวนการมี
สวนรวมจากภาคีการพัฒนาตางๆ ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดรวมกัน ท้ังนี้ กระทรวง 
มหาดไทยมีแนวทางในการบริหารงานจังหวัด โดยอาศัยการทํางานผานคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ภายใตแนวคิดการบริหารงานแบบกลุมภารกิจเพ่ือเชื่อมโยงการทํางานใน              
เชิงพ้ืนที่ (Area – Based Management) ตามแนวคิด AFP (Area – Function – Participation) อันจะนํา 
มาสูการพัฒนาและแกไขปญหาไดอยางตรงตามความตองการ สภาพปญหา และศักยภาพอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.2 โครงสรางและกลไกการบริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
  พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  
พ.ศ. 2551 ซ่ึงไดกําหนดกลไกสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  
และการกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7)  
พ.ศ. 2550 แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ที่กําหนดให
จังหวัดและกลุมจังหวัดสามารถยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณเพ่ือการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดได 
โดยใหคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เปนองคกรดําเนินงานในระดับจังหวัด 
และใหมีคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เปนองคกรดําเนินงานในระดับ
กลุมจังหวัด 

  1) การบริหารงานกลุมจังหวัด: คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) เปนองคกรหลักในการบริหารงานกลุมจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดที่มีศูนยปฏิบัติการของ
กลุมจังหวัดทําหนาที่หัวหนากลุมจังหวัด เวนแต ก.น.จ. จะกําหนดเปนอยางอ่ืน โดยคณะกรรมการ
บริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการมีหนาท่ี ดังนี้ 
 (1) วางแนวทางปฏิบัติและอํานวยการใหการบริหารงานแบบบูรณาการในกลุม
จังหวัดเปนไปตามหลักการ นโยบาย และระบบตามที่ ก.น.จ. กําหนด  
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 (2) จัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดเสนอตอที่ประชุมตามมาตรา 19 ของ พ.ร.ฎ.          
วาดวยการบริหารงานจังหวัด และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 เพ่ือรับฟงความคิดเห็น 
 (3)  สงเสริม ประสานความรวมมือการพัฒนาระหวางภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาค
ธุรกิจเอกชน และแกไขปญหาภายในกลุมจังหวัด และระหวางกลุมจังหวัด เพ่ือใหการพัฒนาเปนไป
ตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดอยางยั่งยืน 
 (4) วิเคราะห บูรณาการ และใหความเห็นชอบรายละเอียดการปฏิบัติการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด และคําของบประมาณของกลุมจังหวัดกอนนําเสนอตอ ก.น.จ. 
 (5) กํากับ ใหคําแนะนํา ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนากลุม
จังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด และรายงาน ก.น.จ. 
 (6) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตางๆ  ตามที่มอบหมาย 
 (7) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ ก.น.จ. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย       
  องคประกอบ  
 (๑) หัวหนากลุมจังหวัด    ประธานกรรมการ  
 (๒) ผูวาราชการจังหวัดในกลุมจังหวัดทุกจังหวัด      รองประธานกรรมการ  
 (๓) ผูแทนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดในกลุมจังหวัด  กรรมการ 
      จังหวัดละไมเกินสองคนที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง  
 (๔) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดในกลุมจังหวัดทุกจังหวัด  กรรมการ  
  (๕) นายกเทศมนตรีในกลุมจังหวัดจังหวัดละหนึ่งคน    กรรมการ  
  (๖) นายกองคการบริหารสวนตําบลในกลุมจังหวัดจังหวัดละหนึ่งคน  กรรมการ  
  (๗) ผูแทนภาคประชาสังคม    กรรมการ  
  (๘) ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน    กรรมการ 
  เพ่ือสนับสนุนตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และ
เพ่ือตอบสนองในการนํานโยบายการบริหารงานแบบบูรณาการโดยประชาชนเปนศูนยกลางไปสูการ
ปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายและตัวชี้วัดที่กําหนด จึงมีการจัดโครงสรางการบริหารงานจังหวัด ดังนี ้

  2) การบริหารงานจังหวัด ใหคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
เปนองคกรหลักในการบริหารงานจังหวัดซึ่งมีอํานาจตามพระราชกฤษฎีกาฯ ท่ีกําหนดใหมีภารกิจหนาท่ี
เปนองคกรในการบริหารงาน การพัฒนา และการแกไขปญหาของจังหวัดรวมกับภาคีและองคกรที่
เก่ียวของ โดย ก.บ.จ. จะมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธานคณะกรรมการและมีคณะกรรมการ  
ประกอบดวยผูแทนจากภาคสวนตางๆ ไดแก ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องคการปกครอง
สวนทองถิ่น และภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือรวมกันกําหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดรวมกัน โดย ก.บ.จ.             
มีหนาที่ดังนี ้

   (1) วางแนวทางปฏิบัติและอํานวยการใหการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัด  
เปนไปตามหลักการ นโยบาย และระบบตามที่ ก.น.จ. กําหนด 
 (2) จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดเสนอตอที่ประชุมตามมาตรา 19 ของ พ.ร.ฎ.               
วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 เพ่ือรับฟงความคิดเห็น 
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 (3) สงเสริม ประสานความรวมมือการพัฒนาระหวางภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ
ภาคธุรกิจเอกชน เพื่อสรางบรรยากาศใหเอ้ืออํานวยตอการลงทุน และชักชวนภาคธุรกิจเอกชนมาลงทุน
ในจังหวัด และใหมกีารพัฒนาใหเปนไปตามแผนพัฒนาจังหวัดอยางยั่งยืน 
 (4) จัดทําบันทึกความเขาใจกับฝายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ใหความรวมมือ
และสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด 
 (5) วิเคราะห บูรณาการ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด และคําขอ
งบประมาณจังหวัด กอนนําเสนอตอ ก.น.จ. 
 (6) กํากับ ใหคําแนะนํา ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา                 
จังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด และรายงาน ก.น.จ. 
 (7) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาง  ๆตามที่มอบหมาย 
 (8) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ ก.น.จ. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  องคประกอบ  
 (๑) ผูวาราชการจังหวัด   ประธานกรรมการ  
 (๒) รองผูวาราชการจังหวัดทุกคน    กรรมการ 
 (๓) ผูแทนหัวหนาสวนราชการที่มีสํานักงานอยูในจังหวัด  กรรมการ 

     ไมวาจะมีฐานะเปนราชการบริหาร สวนภูมิภาคหรือ 
     ราชการบริหารสวนกลาง   

 (๔) ผูแทนรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินกิจการอยูในจังหวัด     กรรมการ 
 (๕) ผูแทนหัวหนาหนวยงานอ่ืนของรัฐที่มีสํานักงานอยูในจังหวัด  กรรมการ  
  (๖) ผูแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     กรรมการ  

(๗) ผูแทนภาคประชาสังคม    กรรมการ  
(๘) ประธานกรรมการหอการคาจังหวัด   กรรมการ  
(9) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด    กรรมการ 
(9) หัวหนาสํานักงานจังหวัด                               กรรมการและเลขานุการ 

  3) จัดใหมีระบบการบริหารงานจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดแจง
แนวทางการจัดกลุมภารกิจ (Cluster) ใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี โดยแบงออกเปน 3 รูปแบบ 
ตามขนาดจังหวัด ศักยภาพ และความซับซอนของปญหาของจังหวัด ดังนี้  

 รูปแบบที่ 1 : แยกกลุมภารกิจออกเปน 4 ดาน ไดแก (1) ม่ันคง (2) เศรษฐกิจ 
(3) สังคม และ (4) กิจการพิเศษ ซึ่งเหมาะสมกับจังหวัดขนาดใหญที่มีความซับซอนของภารกิจ และ
สภาพปญหาสูง  
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  รูปแบบที่ 2 : แยกกลุมภารกิจออกเปน 3 ดาน ไดแก (1) ม่ันคง (2) เศรษฐกิจ และ 
(3) สังคม ซึ่งเหมาะสมกับจังหวัดขนาดกลางที่มีความซับซอนของภารกิจ และสภาพปญหาไมสูงมาก  
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    รูปแบบที่ 3 : แยกกลุมภารกิจออกเปน 2 ดาน ไดแก (1) มั่นคงและการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ และ (2) เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเหมาะสมกับจังหวัดขนาดเล็กที่มีความ
ซับซอนของภารกิจ และสภาพปญหานอย 

 

   โดยกลุมภารกิจตางๆ จะประกอบดวย คณะกรรมการอํานวยการฯ ซึ่งมีรองผูวาราชการ 
จังหวัดเปนประธานคณะกรรมการอํานวยการและมีคณะกรรมการ ประกอบดวย หัวหนาสวนราชการ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ และมีคณะทํางานฝายปฏิบัติการแตละกลุมภารกิจมีหนาที่ปฏิบัติงาน
ชวยเหลือและเปนฝายเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการกลุมภารกิจ ทั้งนี้ การแบงกลุมภารกิจ
อาจยืดหยุนไดตามความเหมาะสมและบริบทของพ้ืนที่  

  4) การบริหารจัดการระดับอําเภอ กําหนดใหอําเภอจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานอําเภอแบบบูรณาการ มีหนาที่บริหารจัดการภายในอําเภอ โดยใหนําการจัดระบบ
บริหารงานในระดับจังหวัดมาพิจารณาดําเนินการ มีการบริหารงานระดับตําบลโดย ชุดปฏิบัติการ
ประจําตําบลทําหนาที่เปนหนวยประสานงานการดําเนินงานในระดับตําบลเพื่อสนับสนุนและชวยเหลือ
อําเภอในการติดตามงานและประสานภารกิจท่ีเปนนโยบายสําคัญ อําเภออาจพิจารณาจัดตั้งชุด
ปฏิบัติการประจําตําบล (1 ชุดปฏิบัติการ 1 ตําบล) ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบประจําตําบลท่ีไดรับ
มอบหมาย โดยหัวหนาชุดปฏิบัติการตําบลอาจแตงตั้งจากเจาหนาที่ของสวนราชการหนวยงาน และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ้ืนที่ตําบลนั้นๆ รวมเปนคณะทํางานในชุดปฏิบัติการประจําตําบลซึ่ง
นอกเหนือจากงานและภารกิจที่มอบหมายแลว ยังจะชวยเหลือสนับสนุนดานการขาว การปฏิบัติการ
จิตวิทยา เขาถึงประชาชน สรางความใกลชิดและความรวมมือระหวางภาครัฐกับชุมชนและประชาชน 
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3.3 กระบวนการ และขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และกลุมจังหวัด 

  3.3.1 แนวคิดหลักในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และกลุมจังหวัด  
  1)  ยึดแนวคิดหลักในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการรวมกันผาน
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด/อําเภอ และกลุมภารกิจ คือ ราชการบริหารสวนกลาง                  
สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยสรางกระบวนการ
การมีสวนรวมระหวางภาคีในการบริหารงานจังหวัดและใชหลักการบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic 
Management) เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาจังหวัดใหมีความเขมแข็งและมี
ศักยภาพในการแขงขัน สามารถปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยาง              
มีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน   

  2) กําหนดลักษณะงานใหชัดเจน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลสัมฤทธิ์
ของงาน โดยแบงลักษณะงานของจังหวัดออกเปน 3 สวน คือ งานประจํา งานนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาล และงานยุทธศาสตรกลุมจังหวัดและยุทธศาสตรจังหวัด 

  3) ยึดหลักการการบริหารงานแบบ AFP โดยการบริหารงานจังหวัดจะใหความสําคัญ
ตอการพัฒนาในเชิงพ้ืนท่ี (Area) ซึ่งมีสภาพปญหาความเดือดรอนและความตองการที่แตกตางกันตาม
สภาพปญหาและความตองการของพ้ืนท่ีนั้น ๆ และกําหนดพันธกิจหนาท่ี (Function) ของรูปแบบของ
การจัดทําแผนงาน โครงการและงบประมาณ โดยในการดําเนินงานจะมุงเนนรูปแบบการทํางานแบบการ
มีสวนรวม (Participation) ระหวางภาคีตางๆ ท้ังภาคประชาชน ภาคเอกชนและหนวยงานภาครัฐ           
ในการเขาไปรวมกันแกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนที ่

 3.3.2 กระบวนการจัดทํา และเสนอแผนพัฒนาจังหวัด และกลุมจังหวัด  

    ในปจจุบันมีการปรับปรุงกระบวนการในจัดทํา และเสนอแผนพัฒนาจังหวัด และ
กลุมจังหวัดเพื่อใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. 2551 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้    
   1) ก.บ.ภ. กําหนดกรอบ นโยบาย ขั้นตอน และวิธีการการจัดทําแผนพัฒนาและ
งบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด และแจงใหจังหวัด และกลุมจังหวัดทราบ  
   2) จังหวัดเริ่มดําเนินการรวบรวมขอมูลศักยภาพของพื้นที่ และสํารวจความตองการ
ของประชาชนผานกลไกการประสานแผนในระดับพื้นที่จากแผนหมูบาน/ชุมชน แผนชุมชนระดับตําบล 
แผนพัฒนาทองถ่ิน แผนพัฒนาและอําเภอ โดยจัดสงขอมูลใหกลุมจังหวัดนําไปใชประกอบการจัดทํา
แผนกลุมจังหวัด (มาตรา 18 ตาม พ.ร.ฎ.วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. 2551)  
   3) คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เริ่มประชุมเพื่อ
จัดทํารางแผนพัฒนาของกลุมจังหวัด และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
เริ่มประชุมเพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาของกลุมจังหวัด    



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

39 

   4) คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการนําสงแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
(พรอมบัญชรีายการโครงการที่ตองการใหสนับสนุน) ใหคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
เพ่ือใชประกอบในการจัดทํารางแผนพัฒนาจังหวัด   
   5) แตละจังหวัดประชุมหารือกับทุกภาคสวนในจังหวัดเพื่อพิจารณาแผนพัฒนา
กลุมจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดในคราวเดียวกัน หรือแยกกันก็ได (มาตรา 19 ตาม พ.ร.ฎ.          
วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551) 
    6) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการดําเนินการจัดสงความเห็น             
ของที่ประชุมเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุมจังหวัดใหคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
ทราบ และปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดใหสมบูรณและนําสงคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.)  
   7) คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการปรับปรงุแผนพฒันากลุมจังหวัด 
ใหสมบูรณ และสงคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
   8) คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลั่นกรองและเสนอความเห็น
เก่ียวกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดเสนองคณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบ   
   9) คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบ
แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด และนําเรียนคณะรัฐมนตรีเพ่ือโปรดทราบ  

ก.บ.ภ.กําหนดกรอบ นโยบาย ขั้นตอน 

วิธีการ แผนและงบประมาณของ

จังหวัด/ กลุมจงัหวัด

 ก.บ.ภ. จังหวัด 

ก.บ.จ. วิเคราะห เพื่อกําหนด
ศกัยภาพและความตองการของ
จังหวัด 

   จังหวัดรวบรวมขอมูลศกัยภาพ            
ของจังหวัด และสํารวจความตองการ
ของประชาชนในจังหวัด 

      ก.บ.ก. จัดทําราง

แผนพฒันากลุมจังหวัด

ก.บ.จ. จดัทําราง

แผนพฒันาจังหวัด

จังหวัดจัดประชุมปรึกษา
หารือกับทกุภาคสวนในจังหวัด

  ก.บ.ก. ปรบัปรุงแผนพัฒนา

กลุมจงัหวัดใหสมบูรณ

 ก.บ.จ. ปรับปรุงแผน พฒันา

จังหวัดใหสมบูรณ

 กลุมจงัหวัด

อ.ก.บ.ภ. กล่ันกรองและเสนอความเห็น

เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพฒันากลุม

จังหวดั เสนอ ก.บ.ภ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหความ

เห็นชอบ และเสนอ ครม. ทราบ

1

2

3

4

5

6

7.1

7.2
8

ขอมูลศกัยภาพและความตองการของจังหวัดประกอบการ
จัดทําแผนพฒันากลุมจังหวัด

จัดสงรางแผนพฒันากลุมจังหวัดประกอบการจัดทําแผนพฒันาจังหวัด

สงรางแผนกลุมจังหวัดใหจังหวดัตาง ๆ ในกลุมจังหวัดนําไปประชุมหารือ
รวมกับภาคสวนตาง ๆ ในจังหวัด

สงขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่เก่ียวกบัแผนพัฒนากลุมจังหวัด

ซ่ึงไดจากการประชุมหารือใหกลุมจังหวัดเพ่ือนําไปปรบัปรุง

รางแผนพัฒนาจังหวัด

ขอคดิเหน็/ขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับแผนพฒันาจังหวัด

แผนพฒันากลุมจังหวัด แผนพฒันาจังหวัด

9
ครม. 

กระบวนการจัดทาํแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด

 
แผนภาพท่ี 7: แสดงขั้นตอนและวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 
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 3.3.3 ขั้นตอนการวางแผน   

  การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด นอกจากจะเปนกระบวนการเชื่อมโยง
การทํางานและภารกิจของทุกภาคสวนในระดับพื้นที่ (จังหวัดและกลุมจังหวัด) แลวนั้น การเตรียมการ
สําหรับการวางแผนทุกระดับยังจะกอใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงาน ปองกันมิใหเกิดปญหาและ
ความผิดพลาด หรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานในอนาคต ทําใหองคกรมีกรอบหรือ
ทิศทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เปนระบบ และเอื้อตอการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จไดอยาง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งชวยใหเกิดการประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร เชน  คน เงิน วัสดุ
อุปกรณ เวลา ฯลฯ 

  กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาดังกลาว จังหวัดจึงจําเปนจะตองตอบคําถามที่
สําคัญ 4 คําถาม คือ 
  1) “ปจจุบันเราอยู ณ จุดไหน” (Where are we now?) หรือเรียกวา การวิเคราะห
ปจจัยในการพัฒนา หมายถึง การวิเคราะหปจจัยและสภาวะตางๆ ที่เกี่ยวของกับจังหวัด/กลุม
จังหวัด เพ่ือที่จะไดมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับปจจัยตางๆ รวมท้ังสถานะของตนเองไดอยาง
ชัดเจนยิ่งข้ึน การวิเคราะหปจจัยในการพัฒนาจะบอกใหทราบวาปจจัยหรือสภาวะแวดลอม
ภายนอกมีลักษณะอยางไร มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด และกอใหเกิดโอกาสและขอจํากัด
อยางไรบาง นอกจากนี้การวิเคราะหเชิงกลยุทธจะชวยใหทราบถึงทรัพยากร (Resources) และ
ความสามารถ (Capabilities) ตางๆ ที่มีอยูของจังหวัด/กลุมจังหวัดวาเปนจุดแข็งหรือจุดออนอยางไร 
และจะเอื้อตอการบรรลุความไดเปรียบทางการแขงขันไดอยางไร โดยสามารถใชเครื่องมือตางๆ          
ในการวิเคราะห เชน SWOT Benchmarking PESTEL  

  2) “ในอนาคตเราตองการไปสูจุดไหน” (Where do we want to be?) หรือเรียกวา 
การกําหนดทิศทางขององคกร ไดแก การกําหนดเปาหมายการพัฒนา (Development Goals) 
ภารกิจ (Mission) และประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัด ซึ่งจะเปนการบงชี้วาจังหวัด/
กลุมจังหวัดจะมุงไปในทิศทางใด หรือลักษณะการดําเนินงานของจังหวัด/กลุมจังหวัด นอกจากนี้ 
การกําหนดทิศทางขององคกรยังมีสวนชวยในการแปลงเปาหมายการพัฒนาหรือภารกิจใหกลายมา
เปนวัตถุประสงค ในการดําเนินงานที่มีลักษณะท่ีชัดเจนข้ึน  

  3) “เราจะทําอยางไรเพื่อใหบรรลุผลตามขอ 2” (How do we get there?) หรือ 
การกําหนดประเด็นการพัฒนา การนําขอมูลและความรูตางๆ ที่ไดรับจากการกําหนดทิศทางของ
องคกร  และการวิ เคราะหป จจั ยภายนอกและภายในองคกรมาจัดทํา เปนแผนพัฒนา 
(Comprehensive Plan) รวมทั้งระบบการประเมินและคัดเลือกวาแนวทางการพัฒนาใดที่มีความ
เหมาะสมกับจังหวัด/กลุมจังหวัดมากที่สุด ในการจัดทําแนวทางการพัฒนานั้นพึงระลึกเสมอวาการจัด 
ทําแนวทางการพัฒนาเปนการกําหนดแนวทาง วิธีการ และกิจกรรมตางๆ ขององคกร เพ่ือชวยให
สามารถบรรลุถึงภารกิจและวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว โดยนําเอาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยทั้ง
ภายนอกและภายในองคกรมาพิจารณาประกอบ 
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  4) “เราจะตองทําหรือปรับเปลี่ยนอะไรบางเพื่อไปถึงจุดนั้น” (What do we have 
to do or change in order to get there?) ซึ่งหมายถึง การนําเปาหมายการพัฒนาไปสูการปฏิบัต ิ
เปนข้ันตอนที่มีความสําคัญ เนื่องจากหากแมจะมีการวิเคราะหหรือวางแผนการพัฒนาไวดีเพียงใด 
แตถาการปฏิบัติตามเปาหมายขององคกรไมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ความพยายามในการวิเคราะห
หรือวางแผนก็จะไมกอใหเกิดประโยชนใดๆ ดังนั้น เมื่อจังหวัด/กลุมจังหวัดไดกําหนดทิศทางขององคกร 
วิเคราะหปจจัยดานตางๆ และจัดทําเปาหมายการพัฒนาแลว จะตองนําเอาเปาหมายการพัฒนาที่ได
วางแผนจัดทําและคัดเลือกไวมาดําเนินการประยุกตปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลลัพธตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว  

   ในปจจุบันแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดถูกกําหนดใหมีลักษณะเปนแผนรวม 
(Comprehensive Plan) กลาวคือ เปนแผนที่ทําขึ้นเพ่ือสนองความตองการในระยะยาว โดยจะตอง
ครอบคลุมภารกิจทุกมิติของการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด นอกจากนี้ ยังจะตองประกอบไปดวย 
แผนปฏิบัติการ (Operational Plan) ซึ่งเปนแผนท่ีกําหนดข้ึนมาใชสําหรับแตละกิจกรรมโดยเฉพาะ
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของแตละกิจกรรม กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาประกอบไปดวยข้ันตอน 
ดังตอไปนี ้

   ขั้นตอนท่ี 1 การสรางความเขาใจ และขอตกลงรวมกัน 

     การสรางความเขาใจ และขอตกลงรวมกันของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดของจังหวัด
และกลุมจังหวัด กอนจะเริ่มกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา ผูวาราชการจังหวัด/หัวหนากลุมจังหวัด            
ในฐานะกลไกหลักในการขับเคลื่อน และบูรณาการแผนพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัด ตองสรางความ
เขาใจที่ตรงกันของทุกภาคสวนที่เก่ียวของ ทั้งในประเด็นรูปแบบการดําเนินการ การมีสวนรวม และ
ผูรับผิดชอบหลัก ผานการประชุมหารือ หรือการแจงเวียนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา โดยทุกภาค
สวนตองมีความเห็นที่ตรงกันซึ่งการดึงผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกเขามารวมรับฟงตั้งแตตนจะชวย
ผลักดันใหการนําแผนไปสูการปฏิบัติประสบความสําเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค       

   ขั้นตอนท่ี 2  การสํารวจ ทบทวน และวิเคราะหแนวโนมในอนาคต 

  ขั้นตอนนี้ใหความสําคัญกับการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยภายใน 
(Internal Factors) และปจจัยภายนอก หรือสิ่งแวดลอม (External Factors) ของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
เพ่ือใหเห็นถึงศักยภาพ และปญหาที่จังหวัด/กลุมจังหวัดเผชิญซึ่งจะนําไปสูการกําหนดประเด็น            
การพัฒนาท่ีสอดคลองกับศักยภาพ ปญหา และโอกาสของพ้ืนที โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

  -  สํารวจ และประมวลขอมูล 

  -  ขอมูลสําคัญ ไดแก สภาพและแนวโนมในอนาคต ดานนโยบาย เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ในระดับทองถิ่น ชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ  

  -  ประเมินผลงานความสํา เร็จและบทเรียนของหนวยงาน สภาพพื้นที่ 
กลุมเปาหมาย ความตองการ   
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  เทคนิคสําคัญ  

      1) การวิเคราะหปจจัยภายใน/ภายนอก: SWOT Analysis และ TOWS Matrix 
เปนเทคนิคพ้ืนฐานที่จะชวยใหจังหวัด/กลุมจังหวัด เขาใจถึงศักยภาพ สภาพปญหาของพ้ืนที่ โอกาส
และภัยคุกคามของจังหวัด/กลุมจังหวัดเพื่อใหสามารถกําหนดประเด็นยุทธศาสตรไดตรงกับความ
ตองการของพ้ืนที่  

    2) การวิ เคราะหสภาพแวดลอมในการกํ าหนดนโยบาย (Policy 
Landscape): PESTEL เปนเทคนิคสามารถนํามาปรับใชควบคูกับเทคนิค SWOT Analysis ในการ
วิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกไดชัดเจนมากขึ้น โดยสามารถวิเคราะหใน 6 มิติ ไดแก มิติการเมือง                  
(P: political) มิติเศรษฐกิจ (E: economic) มิติสังคม (S: social) มิติเทคโนโลยี (T: technological) มิติ
สิ่งแวดลอม (E: environmental) และมิติกฎหมาย (L: legal) ซึ่งจะชวยใหเขาใจแนวโนมของทองถ่ิน/
ชุมชน และประเทศ ตลอดจนบริบทของนานาชาติที่จังหวัด/กลุมจังหวัดจะตองเผชิญในอนาคต    

   3) การเปรียบเทียบ (Benchmarking) คือ กระบวนการวัด และ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ บริการและวิธีปฏิบัติ กับองคกรที่สามารถทําไดดีกวา เพ่ือนํามาเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงองคกรหรือจังหวัดเพื่อมุงสูความเปนเลิศ โดยอาจเปรียบเทียบจังหวัดกับจังหวัด 
หรือจังหวัดกับเมืองตนแบบในตางประเทศซึ่งมีลักษณะภูมิศาสตรและโครงสรางเศรษฐกิจหรือ
สังคมคลายเคียงกับทิศทางการพัฒนาที่จังหวัด และกลุมจังหวัดกําหนดไว ซึ่งทายที่สุดแลวจะชวย
ใหเห็นไดวาสถานะของจังหวัด หรือกลุมจังหวัดเปนอยางไรกันแน ประเด็นใดที่เปนจุดเดนของพ้ืนท่ี 
และประเดน็อะไรที่ยังคงเปนจุดออนของพ้ืนท่ี 

   ขั้นตอนท่ี 3  การสรางเปาหมายการพัฒนาของแผน 
  เปาหมายการพัฒนามีผลกระทบโดยตรงตอการขับเคลื่อนแผนพัฒนา เนื่องจาก
เปาหมายการพัฒนาจะเปนกรอบหลักการกําหนดกระบวนการ และประเด็นการพัฒนาที่เปนไปได 
เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาที่กําหนดไว โดย      

  -  นําขอมูลที่ประมวลและวิเคราะหในขั้นตอนที่ 1 มาสรางใหเห็นภาพแนวโนมใน
อนาคต  โดยมองหาโอกาส อุปสรรค ทางเลือกสําหรับหนวยงาน 

  -  มองอยางเลือกสรรถึงจุดมุงหวังที่นาจะเปนไปได แนวโนม  เงื่อนไขท่ีมี
ผลกระทบตอการทํางานในอนาคต 

   ขั้นตอนท่ี 4  การวิเคราะหพันธกิจของหนวยงาน 
  -  วิเคราะหพันธกิจเพ่ือตัดสินใจวาหนวยงานจะอยูตรงสวนใดและอยางไร 

  -  เลือกและตัดสินใจเพ่ือเปนขอมูลผูกพันที่จะใหหนวยงานนําเปาหมายการพัฒนาสู
ความเปนจริง 

  -  สรางแนวทางในการทํางาน หลักการ ภาระผูกพัน พันธะขอตกลงที่หนวยงานจะถือปฏิบัติ  
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   ขั้นตอนท่ี 5  การสํารวจประเด็นทางเลือก 

  -  ระดมความคิดสรางสรรคเพ่ือหาแนวทางรวมกัน 

  ในข้ันตอนนี้ มุงเนนการเปลี่ยนเปาหมายการพัฒนาไปสูชุดของประเด็นการพัฒนา
ของจังหวัด/กลุมจังหวัด โดยผูมีสวนไดสวนเสียตองพยายามระบุประเด็นการพัฒนาหรือประเด็นปญหา
ภายใตผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม และศักยภาพขององคกรเพ่ือจัดทําทางเลือกที่เปนไปไดในทาง
ปฏิบัติ ตลอดจนการสํารวจตัวชี้วัด (KPIs) ท่ีจะนํามาใชในแตละทางเลือกโดยตองเชื่อมโยงเปาประสงค 
การดําเนินการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ ซึ่งจะเปนประโยชนในขั้นตอนการคัดเลือกประเด็นการพัฒนาที่
เหมาะสมกับศักยภาพ และบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนมีความเปนไปไดในการดําเนินการมากที่สุดของ
จังหวัด/กลุมจังหวัด  

   ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะหเกณฑขอพิจารณาและขอตกลงเบื้องตนสําหรับ
การตัดสินใจกลั่นกรองทางเลือก 

  -  แยกแยะกฎเกณฑเพ่ือใชเปนเกณฑในการประเมิน 

  -  จัดลําดับ และใหน้ําหนักแกเกณฑตามที่หนวยงานเห็นวาเหมาะสม 

   ขั้นตอนท่ี 7  การประเมิน และคัดเลือกประเด็นการพัฒนา 

  ขั้นตอนนี้ มีวัตถุประสงคหลักในการคัดเลือกประเด็นการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพ และบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนมีความเปนไปไดในการดําเนินการมากที่สุดของจังหวัด/
กลุมจังหวัด  

   ขั้นตอนท่ี 8  การสรางความเขาใจและปรับปรุงประเด็นการพัฒนา 

  -  ชี้แจง ทําความเขาใจโนมนาวชักจูงใหผูเก่ียวของในหนวยงานเห็นคลอยตาม 
เพ่ือจะไดยึดถือสําหรับการทํางานตอไป 

   ขั้นตอนท่ี 9  การจัดลําดับกอนหลังของงานท่ีทํา /จัดลําดับความสําคัญ 

   ขั้นตอนท่ี 10  การจัดทําเอกสารแผนพัฒนา  

  - แยกแผนพัฒนา เปนสวนนํา และสวนที่เปนรายละเอียดของแตละแผนงาน 

  - สวนนํา  ไดแก เปาหมายการพัฒนา ขอตกลงเบ้ืองตน  และชื่อแผนงานทั้งหมด 

  - สวนรายละเอียดแตละแผนงาน ไดแก ชื่อแผนงาน  เปาหมาย วัตถุประสงค  

   ขั้นตอนท่ี 11  การปฏิบตัิตามแผน (Implementation) 

   ขั้นตอนท่ี 12  การประเมินผลและการปรับปรุง (Evaluation and Review) 
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3.4 เทคนิค/เครื่องมือในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 

  ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และกลุมจังหวัด ไมเพียงแตเขาใจถึงจุดแข็ง  
จุดออน  โอกาส  และภัยคุกคาม (SWOT)  เทานั้น  ยังจําเปนจะตองพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ที่อาจจะ
กระทบตอการพัฒนาของจังหวัดได  จึงตองวิเคราะหถึงปจจัยแวดลอมตางๆ ในการกําหนดนโยบาย  
แผนงาน และโครงการ  เชน  ปจจัยดานเศรษฐกิจของโลกและประเทศ  ผลกระทบจากการเพ่ิมข้ึนของ
ราคาเชื้อเพลิง ปญหาการเมืองและความขัดแยงทางความคิดของคนในสังคม ฯลฯ เปนตน                 
เพ่ือนํามาประกอบการตัดสินใจวางแผน  โดยอาจใชเครื่องมือทางการบริหารเขามาชวย เชน  PESTEL 
(P = Political, E = Economic, S = Social, T = Technology, E = Environment, L= Legal)            
เปนตน โดยอาจจะพิจารณาในเชิงนโยบายประกอบการวางแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด เชน              
ในเรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมสนับสนุน ก็จะชวยใหแผนงานโครงการที่จะกําหนด
ขึ้นมีโอกาสไดรับการพิจารณาสนับสนุน และสามารถนําไปปฏิบัติไดตอไป  เปนตน    

   การดําเนินงานในสวนนี้ คือการวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนที่ โดยใหความสําคัญกับ
สองปจจัยหลัก ไดแก ความเชื่อมโยงและผลกระทบของนโยบายหรือยุทธศาสตรที่สําคัญซึ่งเปรียบ 
เสมือนเปนการวิเคราะหถึงปจจัยภายนอก (External Factors) ที่สงผลกระทบตอศักยภาพ และทิศทาง 
การพัฒนาของพ้ืนท่ีในระดับกลุมของจังหวัด และจังหวัด และการวิเคราะหประเด็นจากการวัดระดับ
การพัฒนา (Benchmarking) ซึ่งเปรียบเสมือนการวิเคราะหปจจัยภายใน (Internal Factors) ที่เกิดจาก
ประเมินผลการดําเนินงานของพ้ืนที่ ซึ่งทายท่ีสุดแลวผลการวิเคราะหปจจัยทั้งสองสวนจะถูกนํามาเปน
ขอมูลสําคัญในการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัด ผานเครื่องมือ SWOT ตอไป โดยมีแนวทางสําคัญดังนี้ 

  3.4.1 PESTEL: การวิเคราะหสภาพแวดลอมในการกําหนดนโยบาย  

     การวิเคราะหนโยบาย และผลกระทบตอพ้ืนที่ จะเปนการระบุประเด็นสําคัญจาก
นโยบาย หรือยุทธศาสตรสําคัญ พรอมการวิเคราะหผลกระทบเชิงบวก และเชิงลบที่มีผลตอการพัฒนา
ของพื้นที่ในระดับกลุมของจังหวัด และจังหวัด ทั้งนี้ เพ่ือใหการวิเคราะหนโยบายและยุทธศาสตรที่
เก่ียวของ มีความครอบคลุมและสะทอนบริบทของพื้นที่มากท่ีสุด จึงไดกําหนดกรอบในการศึกษา
ทบทวนนโยบายและยุทธศาสตรในหลากหลายระดับ ตั้งแตระดับทิศทางการพัฒนาโดยรวมของ
ประเทศ (National Level) ระดับประเด็นสําคัญ (Agenda Level) และระดับพ้ืนท่ี (Area Level)                   
ซึ่งอาจครอบคลุมนโยบายขับเคลื่อนสําคัญของรัฐบาลที่ตองการผลักดันลงไปในพื้นที่จังหวัดตางๆ ดวย 
โดยตัวแบบ PESTEL เปนเครื่องมือที่สามารถนํามาปรับใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกไดมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมในทุกมิติซึ่งจะชวยใหจังหวัด และกลุมจังหวัดเขาใจภาพรวมไดกวางขวาง 
โดยตัวแบบ PESTEL ประกอบดวย  

 ปจจัยดานการเมือง (P - Politic Factor): การวิเคราะหปจจัยภายนอกในมิติ
การเมืองซึ่งเปนการพิจารณาประเด็นตางๆ เชน เสถียรภาพทางการเมือง นโยบายของรัฐบาล นโยบาย
การเงินการคลัง มาตรการภาษี ฯลฯ ที่อาจมีผลกระทบตอพื้นที่หรือกลุมธุรกิจ/อุตสาหกรรมหลักของ
จังหวัด/กลุมจังหวัด  
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 ปจจัยดานเศรษฐกิจ (E - Economic Factor): การวิเคราะหปจจัยภายนอก
ในมิติเศรษฐกิจซึ่งเปนการพิจารณาประเด็นตางๆ เชน สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน อัตราดอกเบ้ีย อัตรา
แลกเปลี่ยน อัตราการจางงาน/วางงาน ราคาตนทุนของวัตถุดิบในการผลิต ฯลฯ ซึ่งที่อาจมีผลกระทบตอ
พ้ืนที่หรือกลุมธุรกิจ/อุตสาหกรรมหลักของจังหวัด/กลุมจังหวัด    

 ปจจัยดานสังคม (S - Social Factor): การวิเคราะหปจจัยภายนอกในมิติดาน
สังคมซึ่งเปนการพิจารณาประเด็นตางๆ เชน โครงสรางประชากร ระดับการศึกษา การเปลี่ยนแปลงของ
วิถีชีวิต/คานิยม/ทัศนคติของประชากรในพ้ืนที่ซึ่งจะชวยใหสามารถทํานาย หรือสรางความเขาใจ
เก่ียวกับความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ได  

 ปจจัยดานเทคโนโลยี (T - Technological Factor): การวิเคราะหปจจัย
ภายนอกในมิติเทคโนโลยีซึ่งเปนการพิจารณาถึงระดับของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่อาจกระทบตอการ
ทํางานของภาครัฐ พ้ืนที่ หรือกลุมธุรกิจ/อุตสาหกรรมหลักของจังหวัด/กลุมจังหวัด เชน การเปลี่ยนผาน
ของเทคโนโลยีจากอนาล็อกสูดิจิตอล อุปกรณอิเล็กทรอนิกสรูปแบบใหม แนวโนมเทคโนโลยีดาน
โทรคมนาคม และการสื่อสาร    

 ปจจัยดานสิ่งแวดลอม (E - Environmental Factor): การวิเคราะหปจจัย
ภายนอกในมิตสิิ่งแวดลอมซึ่งเปนการพิจารณาประเด็นตางๆ ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมท่ีมี
ผลตอการดําเนินการของจังหวัด/กลุมจังหวัด เชน สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ปริมาณขยะ ปญหา
สิ่งแวดลอมระดับชาติ และระดับพ้ืนที่  

 ปจจัยดานกฎหมาย (L - Legal Factor): การวิเคราะหปจจัยภายนอกในมิติ
ดานกฎหมายซึ่งจะกระทบตอการดําเนินการของจังหวัด/กลุมจังหวัด ตลอดจนภาคเอกชน และประชาชน
ในพ้ืนที่ เชน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของประเทศ และระหวางประเทศ    

แผนภาพท่ี 8 : กรอบการวเิคราะหนโยบาย และยุทธศาสตรสําคัญ 

 
 

นโยบาย ผลกระทบ 

แผนฯ 12 - การพัฒนาภาค  + ผลกระทบเชิงบวก / - ผลกระทบเชิงลบ 

แผนงานทองเท่ียว + ผลกระทบเชิงบวก / - ผลกระทบเชิงลบ 

การ Zoning เกษตร + ผลกระทบเชิงบวก / - ผลกระทบเชิงลบ 
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  3.4.2 การวิเคราะหศักยภาพและปญหา (SWOT Analysis)  

  สิ่งสําคัญประการแรกสําหรับจังหวัด/กลุมจังหวัดที่ตองการทํางานใหประสบ
ความสําเร็จและบรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น คือ การเรียนรูสถานภาพหรือสภาวะของจังหวัด/กลุมจังหวัด หรือ 
เรียกวา “การรูจักตนเอง” ซึ่งในวิธีการหรือเทคนิคในการวิเคราะหสถานภาพหรือสภาวะของตนเองมีอยู
หลากหลายวิธี แตวิธีท่ีไดรับความนิยมแพรหลายวิธีการหนึ่ง ไดแก SWOT Analysis ซ่ึงแตละตัวอักษร
มีความหมาย ดังนี ้

  S – Strength (จุดแข็ง) เปนผลมาจากปจจัยภายใน หมายถึง ความสามารถและ
สถานการณภายในจังหวัด/กลุมจังหวัดที่เปนดานบวก ซึ่งชวยผลักดันการดําเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงค และสามารถนํามาพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุด หรืออาจเรียกวาเปนสิ่งที่จังหวัด/กลุม
จังหวัดทําไดดี   

  W – Weakness (จุดออน) เปนผลมาจากปจจัยภายใน หมายถึง จุดออน ขอจํากัด 
หรือความสามารถและสถานการณภายในจังหวัด/กลุมจังหวัดที่สงผลทางดานลบ หรืออาจเรียกวาเปน
สิ่งที่จังหวัด/กลุมจังหวัดทําไดไมด ี

  O – Opportunity (โอกาส) หมายถึง ปจจัยหรือสถานการณภายนอกที่เอื้อตอ 
การดําเนินการที่เปนประโยชนตอจังหวัด/กลุมจังหวัด หรือสามารถนํามาพัฒนาใหเกิดเปนผลดีตอ
จังหวัด/กลุมจังหวัดในอนาคต  

  T – Threat (ภัยคุกคาม) หมายถึง ปจจัยหรือสถานการณภายนอกที่เปนอุปสรรค
ตอการดําเนินการที่เปนประโยชนของจังหวัด/กลุมจังหวัด หรือทําใหเกิดผลเสียหาย ผลกระทบในทาง
ลบตอจังหวัด/กลุมจังหวัด 

     แผนภาพท่ี 9: SWOT Analysis 
 

S – Strength  
(จุดแข็ง) 

 

 

W – Weakness  
(จุดออน) 

 

O – Opportunity  
(โอกาส) 

 

 

T – Threat   
(ภัยคุกคาม) 

   

 
 
  กระบวนการวิเคราะห SWOT ควรใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของทุกคนไดมีสวนรวมใน
การประเมินสถานภาพดวย เพื่อที่จะไดผลที่สะทอนศักยภาพที่แทจริงของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
จากนั้นจงึนําผลการวิเคราะหที่ไดมาประมวลผลเพ่ือดําเนินการในขั้นตอนตอไป โดย  

ปัจจยัดา้นบวก ปัจจยัดา้นลบ 

ปัจจยั/ สภาพแ
วดลอ้ม ภายใน

 
ปัจจยั/ สภาพแ

วดลอ้ม ภายนอ
ก 
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  1) วิเคราะหจุดแข็งและจุดออนจากการปฏิบัติงานจากสภาพแวดลอมภายใน            
โดยพิจารณาใหครอบคลุมประเด็นสําคัญ ไดแก นโยบายและเปาหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 
การบริหารจัดการภายในจังหวัด เชน ผูนํา งบประมาณ บุคลากร การจัดทําฐานขอมูล ระบบสารสนเทศ 
โครงสรางการบริหาร วัฒนธรรมองคกร เปนตน 

  2) วิเคราะหโอกาสและภัยคุกคามจากสภาพแวดลอมภายนอก โดยพิจารณาจาก
ปจจัยภายนอกที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของจังหวัด/กลุมจังหวัดทั้งทางตรงและ
ทางออม ไดแก นโยบายระดับชาติ สถานการณดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย/ระเบียบที่
เก่ียวของ ตลอดจนขอเรียกรองจากกลุมบุคคลภายในจังหวัด/กลุมจังหวัด หรือเครือขายของผูมีสวน
ไดสวนเสีย ทั้งนี้ การท่ีจะระบุวาสิ่งใดเปนโอกาสหรือภัยคุกคามนั้น จะตองคํานึงถึงบริบทหรือ
สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงดวย เนื่องจากในบางสถานการณอาจสงผลใหโอกาสกลายเปนภัยคุกคาม 
หรือภัยคุกคามกลับกลายเปนโอกาสก็ได ดังนั้น จังหวัด/กลุมจังหวัดจึงจําเปนตองปรับกลยุทธให
เหมาะสมและทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตลอดเวลา 

  3) รวมกันใหน้ําหนักโดยพิจารณาจาก “จุดแข็ง/จุดออนที่มีศักยภาพสงผลกระทบ
ตอกลุม” (Potential Impact) และ “จุดแข็ง/จุดออนที่มีความสําคัญเชิงเปรียบเทียบ” (Relative 
Important) โดยใชเกณฑปริมาณต่ํามาก = 1  ต่ํา = 2  กลาง = 3  สูง = 4  สูงมาก = 5  โดยจัดทํา
เปนตาราง และดําเนินการเชนเดียวกันกับการวิเคราะหจุดออน โอกาส และภัยคุกคาม (สําหรับจุดแข็ง 
/โอกาสใหมีคาเปนบวก และจุดออน/ภัยคุกคามใหมีคาเปนลบ) ดังนี ้

ตารางที่ 1 : การเปรียบเทียบความสําคัญ  

จุดแข็ง 
จุดแข็งที่มีศักยภาพสงผลกระทบตอกลุม จุดแข็งที่มีความสําคัญเชิงเปรียบเทียบ 

รวม สูง
มาก 

สูง กลาง ต่ํา 
ต่ํา
มาก 

สูง
มาก 

สูง กลาง ตํ่า 
ต่ํา
มาก 

1. ……………….           10 
2. ……………….           6 
3. ……………….           5 

  4) ตอจากนั้นใหพิจารณาวา เมื่อนําจุดแข็งกับจุดออนมาหักลบกันแลว รวมท้ังนํา
คะแนนของโอกาสและภัยคุกคามมาหักลบกัน แลวดูวาคะแนนอะไรมากกวากัน ซึ่งจะทําใหเห็นภาพ
ของจังหวัด/กลุมจังหวัดวาอยูในสถานะอยางไร 

   หลังจากทีไ่ดขอมูลผลกระทบจากนโยบายและยุทธศาสตรสําคัญ (ปจจัยภายนอก) 
ประกอบกับการวิเคราะหประเด็นจากการวัดระดับการพัฒนา (ปจจัยภายใน) เขามาประกอบกัน
แลวนั้น ก็จะสามารถนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหศักยภาพของจังหวัด/กลุมจังหวัดผานเครื่องมือ 
SWOT Analysis ที่สะทอนใหเห็นถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคสําคัญของพ้ืนที่ได  
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แผนภาพท่ี 10: กรอบแนวทางการวิเคราะหศกัยภาพของพ้ืนที่ 

  

  หลังจากไดขอมูลจากการวิเคราะห SWOT ครบถวนแลว ข้ันตอไปคือ การนําขอมูล
ดังกลาวมากําหนดทิศทางในการพัฒนาของจังหวัดโดยใชการวิเคราะหเทาวเมทริกซ (TOWS Matrix) 
ซึ่งเปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับขอจากัด จุดออนกับโอกาส และ
จุดออนกับขอจากัด ซึ่งผลของการวิเคราะหความสัมพันธในขอมูลแตละคูดังกลาว ทําใหเกิดกลยุทธ
สามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ 

 
กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy)  
ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพ 
แวดลอมที่เปนจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณา
รวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปนกลยุทธ            
ในเชิงรุก  

กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy)  
ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพ 
แวดล อม  ที่ เ ป นจุ ดอ อนและ โอกาสมา
พิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปน
กลยุทธในเชิงแกไข เพ่ือใหองคกรนําแนวคิด
หรือวิธี ใหมๆ มาใชในการแกไขจุดออนที่
องคกรมีอยูได  

กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy)  
ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพ 
แวดลอมที่เปนจุดแข็งและขอจํากัดมาพิจารณา
รวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปนกลยุทธใน
เชิงปองกัน เพื่อใหองคกรสามารถใชจุดแข็งที่มี
อยูในการปองกันขอจํากัดที่มาจากภายนอก  

กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy)  
ไดมาจากการนาขอมูลการประเมินสภาพ 
แวดลอม ท่ีเปนจุดออนและขอจํากัดมา
พิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปน
กลยุทธในเชิงรับ เพราะองคกรเผชิญกับทั้ง
จุดออนและขอจํากัดภายนอกที่ไมสามารถ
ควบคุมได  

แผนภาพท่ี 11: เทาวเมทริกซ (TOWS Matrix) 
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3.4.3 แนวคิดการเปรียบเทียบการพัฒนา (Benchmarking)  

    การเปรียบเทียบ (Benchmarking) คือ วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ 
บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองคกรที่สามารถทําไดดีกวาเพื่อนําผลของการเปรียบเทียบมาใชใน            
การปรับปรุงองคกรตนเอง เพ่ือมุงสูความเปนเลิศ โดยมีประโยชนท่ีเก่ียวของ 2 ประเด็นหลัก ไดแก  
  1) ความเขาใจในองคกร: แนวคิดการเปรียบเทียบทั้งในมิติสมรรถนะ ประสิทธิภาพ
และผลการดําเนินงาน ชวยใหองคกรรูถึงศักยภาพ จุดแข็ง จุดออน และสมรรถนะขององคกร 
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง หรือบงชี้ความสําเร็จหรือสะทอนผลการดําเนินการหรือการพัฒนาของ
องคกรวาประสบความสําเร็จหรือบรรลุเปาหมายหรือไม  
  2) มีแนวทางการพัฒนาองคกร: แนวคิดการเปรียบเทียบสรางแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจนใหกับองคกร โดยใชองคกรตนแบบ (Best Practice) เปนตัวแบบการพัฒนาโดยศึกษาแนวทาง 
การดําเนินงานขององคกรตนแบบในการจัดการหรือแกปญหาในแตละมิติอยางไร  
  โดยการเปรียบเทียบสามารถทําไดหลายรูปแบบ แตไดรับความนิยม และสะดวก
ในการจัดทํามี 2 รูปแบบ ดังนี้  

 การเปรียบเทียบภายในองคกร (Internal Benchmarking) โดยการเปรียบเทียบ
การดําเนินการภายในขององคกรผานตัวชี้วัดในมิติตางๆ เชน สมรรถนะ ประสิทธิภาพและผลการ
ดําเนินงานเพ่ือทําการศึกษาและวิเคราะหปญหา ศักยภาพ จุดแข็ง จุดออน และสมรรถนะของ
องคกรเพ่ือใชเปนทิศทางหรือจุดเนนในการพัฒนาขององคกรตอไปในอนาคต  

 การเปรียบเทียบภายนอกองคกร (External Benchmarking) การเปรียบเทียบ
การดําเนินการระหวางคูเทียบ/คูแขง ผานตัวชี้วัดในมิติตางๆ เชน สมรรถนะ ประสิทธิภาพและผลการ
ดําเนินงานเพ่ือทําการศึกษาและวิเคราะห จุดแข็ง จุดออนขององคกร ความแตกตางของสมรรถนะและ
ศักยภาพในการดําเนินการ ตลอดจนวิธีการดําเนินงานเพ่ือที่องคกรจะสามารถพัฒนาใหเทาเทียมหรือ
เหนือกวาคูเทียบ/คูแขง  

 แผนภาพท่ี 12: Benchmarking 
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3.4.4  การวางตําแหนงเชิงยุทธศาสตร (Positioning) 

   หลังจากท่ีไดวิเคราะหศักยภาพหรือ “รูจักตนเอง” แลว สิ่งสําคัญประการตอมา
สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ไดแก การรูถึงสถานะหรือ “รูตําแหนงแหงท่ีของตนเอง” ซึ่งจะ
เปนองคประกอบสําคัญที่จะนํามาใชเปนเครื่องมือในการประเมินสถานภาพของจังหวัดไดอยาง
ถูกตองและเปนจริง 

  สถานการณของโลกและประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทําใหจังหวัด                   
ไมสามารถดํารงอยูไดดวยตนเองเพียงอยางเดียว เนื่องจากปจจัยในการแขงขันท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ที่เปนการแขงขันที่อาศัยขนาด (Scale-based Competition) เปนการแขงขันที่อาศัยความรวดเร็ว 
(Speed-based Competition) จากทรัพยสินที่จับตองได (Tangible Assets) เปนทรัพยสินที่ไมมี
ตัวตน (Intangible Assets) จากทรัพยสินที่เปนเจาของคนเดียว (Owning Assets) เปนการครอบครอง
ทรัพยสินในลักษณะกลุมหรือเครือขาย (Gaining Access Network) จากพ่ึงพิงทุนเปนสวนใหญ 
(Capital Base) เปนพึ่งพิงความคิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ (Creativity Base) จากอยูบนพ้ืนฐานการผลิต 
(Production Base) เปนอยูบนพ้ืนฐานการบริโภค (Consumption Base) โดยเครื่องมือที่นิยมใชใน 
การประเมินสถานะหรือตําแหนงแหงที่ขององคกรนั้น ไดแก BCG Matrix หรือ บอสตัสโมเดล ซึ่งเปน
เทคนิคที่นํามาใชในการพัฒนากลยุทธ หรือยุทธศาสตรระดับองคกร (Corporate Level Strategy) 
ภายใตวิธีการกําหนดยุทธศาสตรแบบการเลือกลงทุนในหนวยธุรกิจ (Portfolio Strategy) โดยจัดทํา
เปนแมทริกซที่แสดงฐานะขององคกรในเชิงเปรียบเทียบ โดยใชเกณฑหลัก 2 ดาน คือ สวนแบงตลาด
เชิงเปรียบเทียบ (Relative Market Share) และการเติบโตของตลาด (Market Growth) เพ่ือท่ีจะได
สามารถจัดสรรทรัพยากรไปสูสวนทีเ่หมาะสมและมีศกัยภาพในการพัฒนา ซึ่งแบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 

 

            แผนภาพที่ 13: BCG Matrix 

อตัราก
ารเติบโ

ตของต
ลาด 

ส่วนแบ่งการตลาดเชงิเปรียบเทยีบตลาด 
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  - ดาวรุง (Star) เปนสาขาที่มีศกัยภาพในการพัฒนาสูงท่ีสุด เนื่องจากเปนสาขาที่กําลัง 
มีการขยายตัวในระดับประเทศ ขณะเดียวกันทองถิ่นก็มีความสามารถในการแขงขันสูง ผลที่ไดที่อยูใน
ฐานนี้ควรสงเสริมใหมีการเติบโตตอไปได มีโอกาสจะประสบความสําเร็จซึ่งจําเปนจะตองใชทรัพยากร
มากเพ่ือรักษาสถานภาพนี้ไว   

  - กลุมนาสงสัย (Question Mark) เปนสาขาท่ีหดตัวลงในระดับประเทศแตทองถ่ิน
มีความสามารถในการแขงขันสูง เปนสาขาที่นาสนใจเพราะมีอัตราการขยายตัวสูงมีโอกาสในการพัฒนา
ไปเปน “ดาวรุง” ได หากแตจําเปนจะตองใชทรัพยากรมากเพ่ือใหไดสวนแบงมากข้ึน   

  - แมวัวใหนม (Cash cow) เปนสาขาท่ีกําลังขยายตัวในระดับประเทศแตความ 
สามารถในการแขงขันของทองถ่ินต่ํา หรือเปนสินคา/อุตสาหกรรมที่มีสวนแบงตลาดสูงในตลาดที่มี
ความเจริญเติบโต โดยท่ัวไปจะหมายถึงสินคา/อุตสาหกรรมที่ไดปกหลักฐานอยางดีแลว ในตลาดที่มี
ความเจริญเติบโตต่ํา จึงไมจําเปนตองใชทรัพยากรเพื่อสรางตลาด เพียงแตตองอาศัยความตอเนื่อง            
ในการรักษาสถานะเอาไว 

  -  สุนัขหรือกลุมท่ีเปนปญหา (Dog) เปนสาขาที่มีการพัฒนานอยท่ีสุด เน่ืองจากมี
การหดตัวในระดับประเทศ และทองถิ่นมีความสามารถในการแขงขันต่ํา ปกติแลวกลุมนี้จะทํากําไรนอย 
และตองใชทรัพยากรคอนขางมากเพ่ือการพัฒนา 

  จากแนวคิดขางตน สามารถนํามาพิจารณาปรับใชในการประเมินสถานภาพและ
ตําแหนงแหงที่ของจังหวัด โดยนําผลการวิเคราะห SWOT มาเปนพ้ืนฐานในการพิจารณา ซึ่งจะทํา
ใหจังหวัดทราบศักยภาพของตนเอง มีจุดเนนที่ชัดเจนวาตองการจะมุงไปในทิศทางใด รวมทั้ง
สามารถกําหนดทางเลือกยุทธศาสตรในการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังแผนภาพที่ 14 

 
               แผนภาพท่ี 14: แสดงการนํา SWOT Analysis มาพิจารณากําหนดทิศทางการพัฒนา 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

52 

A. Growing or Proactive ในดานที่เปนจุดแข็งและมีโอกาสในการพัฒนา หรือ
เทียบเทากับกลุมดาวรุง (Star)   

B. Defending or Partner ในดานที่เปนจุดแข็งแตมีขอจํากัดในการพัฒนา หรือ
เทียบเทากับกลุมแมวัวใหนม (Cash cow) 

C. Improve Quality ในดานที่เปนจุดออนแตอาจมีโอกาสพัฒนา หรือเทียบเทา
กับกลุมนาสงสัย (Question Mark) 

D. Change ในดานที่เปนจุดออนและมีขอจํากัด หรือเทียบเทากับสุนัขหรือกลุม 
ที่เปนปญหา (Dog)   

 
3.4.5 ผลิตภัณฑศักยภาพ (Product Champions) 

    หลังจากที่ไดมีการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดผานเครื่องมือ SWOT และ BCG 
Matrix แลว ก็สามารถชี้ใหเห็นถึงแนวทางในการพัฒนาของจังหวัดในแตละดานไดอยางเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนในดาน เกษตร อุตสาหกรรม ทองเที่ยว หรือการคา อยางไรก็ตามหากการ
พัฒนาทิศทางดังกลาวไมชัดเจนเพียงพอ อาจทําใหการขับเคลื่อนทิศทางของจังหวัด ซึ่งมี
งบประมาณอยูอยางจํากัด ขาดความชัดเจนสามารถหรือไมสามารถพัฒนาใหเกิดความรูปธรรม
ขึ้นมาได ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการใชหลักการของผลิตภัณฑศักยภาพขึ้นมา ซึ่งเปนการกําหนดใน
ระดับตัวผลิตภัณฑในแตละดาน เชน ตั้งแตเกษตร -> เกษตรอินทรีย -> ขาวอินทรีย เปนตน 

  การที่มีผลิตภัณฑศักยภาพที่ชัดเจน ก็จะชวยใหสามารถพัฒนาโครงการที่เหมาะสม
และสามารถขับเคลื่อนผลิตภัณฑศักยภาพตัวนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ท้ังนี้การระบุ
ผลิตภัณฑศักยภาพมีความสอดคลองกับทิศทางของนโยบาย และสะทอนศักยภาพของพ้ืนท่ีไดมาก
ที่สุดนั้น จะตองพิจารณาจาก 1) ทิศทางของนโยบาย ทั้งในสวนที่มาจากนโยบายของรัฐบาล วิสัยทัศน
หรือทิศทางยุทธศาสตรการพัฒนาของผูบริหารจังหวัด หรือแมแตโครงการสําคัญที่จังหวัด หรือกลุม
จังหวัดกําลังขับเคลื่อน 2) จุดเนน หรือทิศทางเชิงยุทธศาสตร (Positioning) ของพ้ืนที่ อาทิ ทิศทาง
ของภูมิภาค กลุมจังหวัด หรือของจังหวัดเอง และ 3) ขอมูลสถิติสนับสนุนตางๆ ที่มาใชในการเปรียบ 
เทียบ และประเมินศักยภาพของผลิตภัณฑศักยภาพในพ้ืนที่ เขามาประกอบกัน 

   เพ่ือใหการระบุผลิตภัณฑศักยภาพ (Product Champion) มีความเหมาะสมและ
สอดรับกับบริบทของพ้ืนท่ีมากที่สุด โดยเฉาะอยางยิ่งเพ่ือใหเปนขอมูลสําคัญสําหรับผูบริหารของ
จังหวัดในการตัดสินใจ ขอมูลสนับสนุนประกอบผลิตภัณฑศักยภาพจึงถือวาเปนสวนของขอมูลที่
สําคัญมาก อาทิ ภาพรวมเศรษฐกิจของพ้ืนที่ ศักยภาพดานการเกษตร อุตสาหกรรม ทองเที่ยว หรือ
การคา หรือแมแตขอมูลสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบขอมูลผลิตภัณฑศักยภาพตางๆ ดังตัวอยาง          
ในแผนภาพที ่15  
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แผนภาพท่ี 15: ตัวอยางขอมูลสนับสนุนประกอบการพิจารณาผลิตภัณฑศักยภาพ 

 
 

    โดยทั่วไปแลว ในการพิจารณา และกําหนดผลิตภัณฑศักยภาพตัวหนึ่งนั้นอาจจะตอง 
มีการพิจารณาประเด็นเหลานี้ ประกอบเพ่ิมเติมดวย 

 โอกาสของตลาดตอ Product Champion (Demand and Market Opportunity) 
 ความพรอมของวัตถุดบิ และอุปทาน (Supply) 
 กระบวนการในการแปรรูป ตอยอด หรือขยายผล (Value Added Process) 
 องคความรู และงานวิจัยในการพัฒนา (Research and Development 

Required) 
 เทคโนโลยีที่เก่ียวของ (Technology) 
 ผูที่มีสวนเก่ียวของ (Stakeholders) 

    อยางไรก็ตาม เนื่องจากการพิจารณาผลิตภัณฑศักยภาพในพ้ืนท่ีหนึ่งนั้น อาจตอง
พิจารณาจากหลายปจจัยเขามาประกอบกัน จึงไดมีการกําหนดกรอบแนวคิดในการพิจารณา
ผลิตภัณฑศักยภาพเบ้ืองตน ดังนี ้

ตารางที ่2: กรอบแนวทางการพิจารณาผลิตภัณฑศักยภาพ 
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      นอกจากนี้ เนื่องจากการพัฒนาทิศทางทางดานเศรษฐกิจของจังหวัดนั้น มีความ
หลากหลาย ขึ้นอยูกับนโยบาย ศักยภาพ และบริบทของพื้นที่ ดังน้ันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงอาจ
เกิดขึ้นไดหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนทั้งทางดานเกษตร อุตสาหกรรม การทองเที่ยว หรือแมแตการคา 
แตเพื่อใหการกําหนดผลิตภัณฑศักยภาพนั้นมีความชัดเจนมากที่สุด จึงไดมีการกําหนดแนวคิดในเรื่อง
ของลําดับข้ัน (Level) ของผลิตภัณฑศักยภาพข้ึนมา โดยในแตละลําดับข้ันจะเปนการกําหนดความ
ชัดเจนในการพัฒนาตามกรอบของผลิตภัณฑศักยภาพนั้นๆ ดังตัวอยางในตาราง 3 นี ้

ตารางที่ 3: ตัวอยางการกําหนดระดับของผลิตภัณฑศักยภาพ 
ระดบั 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

การพัฒนา
จังหวัด 

เศรษฐกิจ เกษตรกรรม เพาะปลูก ขาว ชัยนาท 1 
ปทุมธานี 1 
สุพรรณ 60 

ออย  
ผลไม  

ปศุสัตว โค  
หม ู  

ประมง กุง  
ปลา  

อุตสาหกรรม ขนาดใหญ เซรามิก / 
กระจก 
เคมี / ยาง 
 

 

ขนาดกลาง / 
SME 

  

ในครัวเรือน   
การคา การ
ลงทุน 

การคาชายแดน   
คาปลีก   

ทองเที่ยว ธรรมชาต ิ นิเวศ / ทะเล   
วัฒนธรรม ประเพณี / 

ชุมชน 
 

สันทนาการ สุขภาพ / ผจญ
ภัย / MICE 

 

สังคม     
สิ่งแวดลอม     

3.4.6 การจัดทําหวงโซคุณคา (Value Chain) 

   ลําดับตอมา คือ การพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการหรือกิจกรรมตางๆ   
ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งการจําแนกและจัดกลุมของกิจกรรมนั้นเปนสิ่งสําคัญเนื่องจาก แตละกิจกรรมอาจ              
ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว จึงตองมีการประเมินคาความเปนไปไดของกิจกรรม โดยพิจารณา
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จากกิจกรรมท่ีสามารถสรางผลตอบแทนหรือประโยชนสูงสุด โดยจะมีการกําหนดกฎเกณฑขึ้นมาเปน
หลักในการประเมิน ซึ่งโดยท่ัวไปจะมีหลักเกณฑในการประเมินกิจกรรมตางๆ หลายวิธี โดยพิจารณา
จากผลตอบแทน แหลงที่มาของทรัพยากร ระยะเวลาของการดําเนินงาน ความคุมคา ฯลฯ                    
เมื่อพิจารณาแลว จะตองนํากิจกรรมตางๆ มาเชื่อมโยง เพ่ือใหเกิดคุณคาและประโยชนตอองคกร              
ในภาพรวมโดยการจัดทําเปน “หวงโซคณุคา” 

  หวงโซคุณคา คือ สายโซของกิจกรรมที่จะกอใหเกิดคุณคาตอองคกรเปนเครื่องมือ   
ที่ชวยในการทําความเขาใจถึงบทบาทของแตละสวนวาจะมีสวนชวยเหลือใหองคกรกอกําเนิดคุณคาได
อยางไร เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในจังหวัด/กลุมจังหวัด 
โดยแบงกิจกรรมภายในเปน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน 
(Support Activities) ซึ่งกิจกรรมทุกประเภทมีสวนในการชวยเพิ่มคุณคาใหกับองคกร ดังนั้น การจัดทํา
หวงโซคุณคาจะเปนเครื่องมือที่ชวยเรียงรอยใหจังหวัดทราบกระบวนการและกิจกรรมตางๆ ท่ีมีผลตอ
ความสามารถในการดําเนินงานของจังหวัด/กลุมจังหวัดในภาพรวมตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง
เพ่ือที่จะรวมกันจัดทําแผนในการแกไขและปรับปรุงการทํางานใหเหมาะสม  

  วงจรของหวงโซคุณคาจะตองมองความสัมพันธของกิจกรรมตางๆ อยางครบวงจร 
โดยพิจารณาวา กระบวนงานใดบางที่มีความสําคัญจากตนน้ําถึงปลายน้ํา และกําหนดผูรับผิดชอบ
หรือเจาภาพของแตละกระบวนงานใหชัดเจน เชน กระทรวง/กรม จังหวัด กลุมจังหวัด ทองถิ่น 
ชุมชน ภาคเอกชน ฯลฯ โดยแยกบทบาทใหชัดเจนวาใครมีหนาที่อยางไร เพ่ือที่จะนําไปสูการบรรลุ
วัตถุประสงครวมกัน  

ระดับ

กระทรวง

ระดับกลุม

จงัหวัด

ระดับจังหวัด

ระดับทองถ่ิน

การวิจัยและ

การพัฒนา (R&D)

การเพ่ิมผลผลิต

พัฒนาคุณภาพและ

ลดตนทนุการผลติ

การบริหาร

จัดการสินคา

(Logistics)

การแปลรูปเพิ่ม

และสรางคุณคา

การพัฒนา

ระบบการตลาด
การพัฒนา

ระบบการตลาด

ดานการสงเสริมภาคเกษตรกรรม 

ระดับภาค

ระดับชุมชน

 
แผนภาพท่ี 16: แสดงตัวอยางกรอบการจัดทํา Value Chain  
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  การใชหวงโซคุณคารวมกับผลิตภัณฑศักยภาพ  
   หลังจากที่สามารถกําหนดผลิตภัณฑศักยภาพ (Product Champion) มาไดแลว 

สิ่งสําคัญคือจะมีแนวทางในการขับเคลื่อนผลิตภัณฑศักยภาพนั้นอยางไรไดอยางมีประสิทธิภาพ             
จึงมีการนําเสนอแนวคิดในเรื่องของหวงโซมูลคา (Value Chain) เขามาเพื่อท่ีจะมาชวยกําหนด
กรอบในการขับเคลื่อน โดยแตละผลิตภัณฑศักยภาพก็จะตองมีการกําหนดขอตอการพัฒนาท่ีสําคัญ
ตั้งแตในชวงของตนทาง กลางทาง และปลายทางตอไป ซึ่งการพัฒนาตามกรอบหวงโซมูลคาของแต
ละผลิตภัณฑก็จะมีความแตกตางกันออกไปตามประเภท รูปแบบ พื้นที่ หรือแมแตศักยภาพบริบท
ตางๆ เชน หากผลิตภัณฑศักยภาพทางดานการเกษตร ก็อาจจะมีขอตอของหวงโซมูลคาในแตละ
สวนที่แตกตางกับ ผลิตภัณฑศักยภาพที่เปนดานการทองเที่ยว ดานการคา หรือดานอุตสาหกรรม 
เปนตน ดังตวัอยางในแผนภาพดานลาง  

แผนภาพท่ี 17: ตัวอยางขอตอของหวงโซมูลคาของผลิตภัณฑศักยภาพ 

 

   จากแผนภาพขางตน จะเห็นไดวาการวิเคราะหและพัฒนาผลิตภัณฑศักยภาพตาม
กรอบหวงโซมูลคาจะเปนการกําหนดแนวทางการจัดการผลิตภัณฑนั้นๆ ตั้งแตการผลิตไปจนถึง
การตลาดถึงผูบริโภคไดในแตละขอตอ อยางไรก็ตาม หากพิจารณารายละเอียดในแตละขอตอนั้น 
จะเห็นไดวาจะเปนกรอบการพัฒนากวางๆ เปนสําคัญ ซึ่งเพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนในแตละขอตอได
อยางเปนรูปธรรม จึงตองใหความสําคัญถึงปจจัยที่ในการดําเนินงานในแตละขอตอเพ่ิมเติมดวย 
หรือในอีกความหมายหนึ่งคือ “ในการขับเคลื่อนแตละขอตอจะตองทําอะไรบาง?” ประเด็นปจจัย
ในแตละขอตอเหลานี้ เรียกวา “ปจจัยสูความสําเร็จ (Critical Success Factors: CSF)” ซึ่งในการ
วิเคราะหและกําหนดปจจัยสูความสําเร็จในแตละขอตอนั้น อาจพิจารณาขอมูลทั้งในสวนของกลยุทธ
ภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑศักยภาพ ตัวชี้วัด โครงการตามแผนงานที่
เก่ียวของ หรอืแมแตขอมูลศักยภาพสําคัญ อื่นๆ มาประกอบเขาดวยกันได 
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    การวิเคราะหชองวางในการพัฒนาผลิตภัณฑศักยภาพ: เม่ือสามารถวิเคราะหและ
กําหนดรายละเอียดของปจจัยสูความสําเร็จของแตละขอตอในหวงโซมูลคา ของแตละผลิตภัณฑ
ศักยภาพข้ึนมาไดแลว ก็เปรียบเสมือนการมีสรุปรายละเอียด (Check List) ของปจจัยหรือสิ่งท่ีตองมี
การดําเนินการ ซึ่งในการปฏิบัติงานจริงนั้นอาจมีหลายปจจัยที่ไดมีการดําเนินการบางอยางไปแลว 
ดวยเหตุนี้ จึงตองมีการตรวจสอบและวิเคราะหวามีปจจัยสูความสําเร็จ (CSF) เรื่องใดบาง ที่มีการ
ดําเนินการไปแลว หรือมีโครงการรองรับไปแลวบาง ซึ่งทายท่ีสุดจะชวยใหสามารถระบุถึงส่ิงท่ียังเปน
ชองวางในการพัฒนาในปจจัยสําคัญ ที่ยังไมไดมีการดําเนินการใดๆ มารองรับ 

   ในการตรวจสอบและระบุวาในปจจัยสูความสําเร็จแตละขอ มีโครงการใดมา
รองรับอยูบางแลวนั้น สามารถใชกรอบแนวทางตามตาราง ดังตอไปนี้ เพ่ือตรวจสอบได  

ตารางที่ 4: กรอบตารางขอมูลการระบุปจจัยสูความสําเร็จที่มีโครงการมารองรับ 

ขอตอของ
หวงโซมูลคา 
และ CSF 

ชื่อโครงการ ผูรบัผิดชอบ แนวคิดโครงการ 

ระบุ CSF ที่มี
โครงการรองรับ 

ร ะบุ ชื่ อ โ ค ร งก า ร 
หรือแนวทางการ
ดํ า เ นิ น ง า น ที่
ตอบสนองตอ CSF  

ระบุผูรับผิดชอบ
หลัก 

สรุปแนวคิดสําคัญของโครงการ หรือแนวทางการ
ดําเนินงานสําคัญ ที่ตอบสนองตอ CSF 

จากตารางขางตน สามารถสรุปขอมูลที่เปนตัวอยางของขอมูลของปจจัยสูความสําเร็จท่ีมี
โครงการมารองรับได ดังนี ้

ตารางที่ 5: ตัวอยางการระบุรายละเอียดปจจัยสูความสําเร็จที่มีโครงการมารองรับ 

ขอตอของหวงโซ
มูลคาและ CSF 

ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ แนวคิดโครงการ 

1.1 / 1.2 / 
1.3 

โครงการจดัเก็บและ
พัฒนาองคความรู
ชุมชน เพ่ือการ
ทองเที่ยว 

สนง. 
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด 

สํารวจขอมลูในชุมชน จัดเก็บขอมลู พรอมนํามา
ประชาสมัพันธและสื่อสารในรูปแบบของส่ิงพิมพ 
– อาหารถ่ิน / วัฒนธรรม และประวัติบานทาน
หนูฮัก 

2.1 โครงการศกึษา
พฤติกรรมดานการ
ทองเท่ียวชุมชน 

มหาวิทยาลยั 
 

สํารวจและศกึษาพฤติกรรมทางดานการ
ทองเที่ยวของนักทองเท่ียว ที่เดินทางมายังชุมชน 

3.1 โครงการพัฒนา
มาตรฐานการ
ใหบริการแหลง
ทองเที่ยวชุมชน 

สนง.
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด 

ใหความรูถึงแนวทางการใหบริการท่ีเปนการ
พัฒนาองคประกอบทางดานการทองเที่ยวชุมชน
ที่เปนมาตรฐาน 
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   หลังจากที่มีการระบุปจจัยสูความสําเร็จที่มีโครงการมารองรับตามกรอบตาราง
ขางตนไดแลว ก็สามารถสรุปขอมูลตามกรอบแนวคิดหวงโซมูลคาข้ึนมาได ซึ่งจะชวยใหเห็นใน
ภาพรวมหวงโซมูลคาของผลิตภัณฑศักยภาพนั้นๆ ไดวาปจจัยสูความสําเร็จขอใดบางที่มีโครงการ 
หรือมีแนวทางการดําเนินงานสําคัญรองรับ และมีปจจัยสูความสําเร็จใดบางที่ยังคงเปนชองวาง ที่ยัง
ไมมีโครงการมารองรับ หรือยังตองมีการขยายผลการดําเนินงานเพ่ิมเติม โดยสามารถแสดงผลตาม
กรอบของหวงโซมูลคาไดตามตัวอยางตอไปนี้ 

แผนภาพท่ี 18: ตัวอยางการระบุชองวางของหวงโซมูลคา 

 

      การพัฒนาโครงการจากชองวางที่มี: เมื่อสามารถระบุปจจัยสูความสําเร็จที่เปน
ชองวาง (Gap) ไดแลว ก็จะตองมีการพัฒนาโครงการหรือแนวทางการขับเคลื่อนที่จะสามารถตอบสนอง
ตอปจจัยสูความสําเร็จที่เปนชองวางนั้นได โดยสามารถจัดทํารายละเอียดของโครงการหรือแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีตอบสนองตอปจจัยสูความสําเร็จที่เปนชองวางตามกรอบตาราง และตัวอยาง ดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 6: ตัวอยางการระบุโครงการรองรับปจจัยสูความสําเร็จที่เปนชองวาง 

ขอตอของหวงโซ
มูลคา และปจจัย
สูความสําเรจ็ท่ี
ยังเปนชองวาง  

แนวทางการพัฒนา 

ชื่อโครงการ แนวคิดโครงการ ผูรับผิดชอบ /  
กลไกการทํางาน 

1.4 โครงการพัฒนาศูนยบริการ
ดานการทองเที่ยว  

พัฒนาแผนงานในการจัดตั้งศูนย
บริหารดานการทองเที่ยว  

ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัด 

2.2 / 3.4 โครงการศึกษา และ
จัดทํายุทธศาสตรดาน
การทองเที่ยวชุมชน 
จังหวัดมุกดาหาร 

ศึกษาพฤติกรรมนักทองเที่ยว ศึกษา
ความพรอมของแหลงทองเท่ียว
ชุมชนพรอมจัดทํายุทธศาสตรการ
พัฒนาการทองเที่ยวชุมชน 

ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัด 
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3.1 โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ
ทองเที่ยว  

พัฒนาระบบฐานขอมลูสําคญัของ
แหลงทองเที่ยว กําหนดแนวทาง
การนําเสนอเรื่องราวปละขอมลู
ของสถานที่ พรอมการพัฒนา 
Application รองรับการ
ทองเที่ยวของจังหวัด  

ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัด 

5.4 โครงการพัฒนา
มาตรฐานการทองเที่ยว
เมืองมุกดาหาร 

พัฒนาแนวทางการจัดทํา
มาตรฐานดานการทองเที่ยว ใน
ดานตางๆ เฉพาะของจังหวัด
มุกดาหาร 

ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัด / พาณิชย

จังหวัด / หอการคา 

 
  3.4.7 การกําหนดคาเปาหมายและตัวชี้วัด (Target & KPIs) 

  คาเปาหมาย (Target) หมายถึง ตัวเลขหรือคาของตัวชี้วัดความสําเร็จที่หนวยงาน
ตองการบรรลุ เปนขั้นตอนของการกําหนดหรือระบุวาในแผนงานนั้นๆ หนวยงานตองการทําอะไร 
ใหไดเปนจํานวนเทาไร และภายในกรอบระยะเวลาเทาใด จึงจะถือวาบรรลุเปาหมาย 
    ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) เปนเครื่องมือบอกทิศทางวา               
การพัฒนาหรือการดําเนินกิจกรรมในแตละเรื่องไดไปถึงจุดใด บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายแคไหน             
ซึ่งเปนเรื่องของการดูผลสัมฤทธิ์ของงานหรือระบผุลสําเร็จของงาน มีลักษณะที่สําคัญ 2 ประการ ไดแก  

  1) ตัวชี้วัดจะตองสามารถใหคาหรือบงบอกคุณลักษณะของสิ่งที่ทําการวัดวามีปริมาณ 
หรือคุณลักษณะเชนไร สวนจะมีความหมายอยางไรจะตองนําไปตีคาหรือเปรียบเทียบกับเกณฑหรือ
มาตรฐาน จึงจะทราบไดวาสิ่งนั้นมีคาสูงหรือต่ํา ไดมาตรฐานหรือไม เพียงใด  

  2) คาหรือคุณลักษณะท่ีไดจากตัวช้ีวัดมีความหมายภายใตเง่ือนไข 2 ประการ ไดแก 
   - เงื่อนไขของเวลา กลาวคือ ตัวชี้วัดจะบงบอกสถานภาพของสิ่งที่มุงวัด
เฉพาะชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง เชน ระยะเวลา 1 สัปดาห, 3 เดือน, 1 ป ตามความเหมาะสม 
   - เงื่อนไขของสถานที่ กลาวคือ ตัวชี้วัดจะบงบอกสถานภาพของสิ่งท่ีมุงวัด
เฉพาะในเขตพื้นที่ หรือบริเวณ หรือสวนใดสวนหนึ่งของระบบที่ทําการตรวจสอบ เชน ระดับตําบล 
อําเภอ จังหวัด ดานปจจัย กระบวนการ หรือผลลัพธ เปนตน   

  ตัวชี้วัดที่ดีควรมีความสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา พันธกิจ และประเด็น 
การพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัด และประกอบดวยมิติหรือมุมมองท่ีหลากหลาย เชน ในการบริการ 
มิไดวัดผลจากการสํารวจกับผูรับบริการเทานั้น แตควรรวมถึงกระบวนการภายใน และการพัฒนา
บุคลากรดวย นอกจากนี้ ตัวชี้วัดจะตองระบุหนวยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบใหชัดเจน เพ่ือที่จะ
สามารถวัดผลการดําเนินงานที่แทจริงของจังหวัดได ทั้งนี้ จะตองไดรับการยอมรับจากผูปฏิบัติงาน
ทั่วไปดวย มิใชทราบและเขาใจเฉพาะตัวผูรับผิดชอบเทานั้น นอกจากนี้ ตัวชี้วัดไมควรเนนไปที่
ปริมาณหรือการจับผิด แตควรเปนสิ่งที่กระตุนใหเกิดการพัฒนาภายในจังหวัด  
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  3.4.8 การวิเคราะหโครงการ (Project Analysis) 
  ในการที่จะพัฒนาและบริหารโครงการใหประสบความสําเร็จและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรในระดบัตางๆ นั้น จําเปนตองมีการพิจารณาโครงการ และความเชื่อมโยงระหวางโครงการ
กับปจจัยตางๆ ใหครอบคลุม ทั่วถึง และรอบคอบ ซึ่งในการท่ีสามารถดําเนินการตามแนวทางดังกลาว
ได จําเปนจะตองมีเครื่องมือที่เหมาะสมที่จะเขามาชวยในการคิดและวิเคราะหโครงการ โดยเครื่องมือ
ตางๆ เหลานี้จะทําหนาที่เปนแนวทางในการคิดและพิจารณาโครงการใหรอบคอบและทั่วถึงยิ่งขึ้น 

  เครื่องมือหลักๆ ในการวิเคราะหโครงการมีหลายวิธี เชน การวิเคราะหขอบเขต 
กระบวนการในการดําเนินโครงการ (Project Flow) การวิเคราะหผลผลิต ผลลัพธ และตัวชี้วัดของ
โครงการ การวิเคราะหความสัมพันธและเชื่อมโยงระหวางโครงการกับยุทธศาสตรในระดับตางๆ               
การวิเคราะหผูที่เกี่ยวของกับโครงการ (Stakeholder Analysis) การประมาณการกระแสเงินสด             
ของโครงการ (Cash flow Projection) การวิเคราะหประโยชนที่จะไดรับ (Cost/Benefit Analysis) 
การวิเคราะหความสัมพันธกับโครงการอื่น การวิเคราะหความเสี่ยงท่ีสําคัญ (Risk Analysis) เปนตน 
ซึ่งในเบื้องตน การวิเคราะหโครงการนั้นควรที่จะพิจารณาจาก  

  1) การกําหนดขอบเขตของโครงการนั้นจะสามารถใชเกณฑ ทั้งในดานของ
ผูรับบริการเปาหมาย และเกณฑภูมิศาสตร เปนแนวทางสําคัญในการกําหนดขอบเขตของโครงการ 
วาโครงการที่พัฒนาข้ึนมานั้นมุงตอบสนองตอผูรับบริการในกลุมใด เชน เกษตรกร ผูประกอบการ 
ประชาชนทั่วไป หรือ นักทองเที่ยว เปนตน สําหรับเกณฑภูมิศาสตร จะพิจารณาวาโครงการ
ดังกลาวจะลงไปในพื้นทีใ่ด ทั้งในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ หรือจังหวัด  

  2) การวิเคราะหกระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการนั้น จะเปนไปในลักษณะการเขียน 
แผนผังกระบวนการหรือขั้นตอนการดําเนินโครงการ (Process Flow Chart) ตั้งแตเริ่มตน (การพัฒนา 
โครงการ) จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ (การประเมินผลโครงการ) โดยระบุถึงรายละเอียดของข้ันตอน
ที่สําคัญของโครงการ 

  3) การวิเคราะหผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัดของโครงการ ควรเริ่มตนจากการระบุถึง
ผลผลิต (Output) ที่สําคัญของโครงการ และผลลัพธ (Outcome) ที่เกิดขึ้นจากการนําผลผลิตดังกลาว 
ไปใชประโยชน โดยที่ผลผลิตหนึง่ๆ อาจจะนําไปสูผลลัพธหลายๆ ประการก็ได เม่ือกําหนดผลผลิตและ
ผลลัพธแลว จะตองกําหนดตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม เพ่ือที่จะประเมินไดวาสามารถบรรลุผลผลิต และ
ผลลัพธดังกลาวไดหรือไม พรอมทั้งการกําหนดคาเปาหมาย และชวงระยะเวลาที่จะใชในการบรรลุ
เปาหมาย โดยประเด็นปญหาที่อาจจะพบก็คือยากท่ีจะวัดการบรรลุผลลัพธได เนื่องจากการที่ผลผลิต
จะนําไปสูผลลัพธไดนั้นอาจจะมีปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือการควบคุมเขามาเกี่ยวของ อยางไรก็ดี 
ควรที่จะกําหนดตัวชี้วัดไว เพ่ือที่จะไดเปนเครื่องมือหรือแนวทางในการประเมินวาสามารถบรรลุ
ผลลพัธไดหรือไม 

  4) การวิเคราะหความสัมพันธและเชื่อมโยงระหวางโครงการกับยุทธศาสตร และ
เปาหมายการพัฒนาในระดับตางๆ เนื่องจากโครงการทุกโครงการที่จะจัดทําควรที่จะสามารถ
เชื่อมโยงตอยุทธศาสตรในระดับใดระดับหนึ่งได โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อดําเนินโครงการเสร็จสิ้น 
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ผลสําเร็จของโครงการดังกลาวควรที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนา
โดยสามารถแบงระดับของความเชื่อมโยงไดดังตอไปนี ้

   - ระดับที่ 1 โครงการหลัก (Core Project) ที่จะขับเคลื่อนและผลักดันตอ
ความสําเร็จของตัวชี้วัด ภายใตเปาหมายการพัฒนาของจังหวัดหรือกลุมจังหวัดซึ่งการที่จะพิจารณาวา
เปนโครงการหลักหรือไมนั้น สามารถพิจารณาไดจากตัวชี้วัด และคาเปาหมายที่ไดตั้งไว ถาการที่จะ
บรรลุคาเปาหมายตามตัวชี้วัดนั้นขึ้นอยูกับความสําเร็จของโครงการ แสดงวาโครงการดังกลาวเปน
โครงการหลัก หรือในอีกนัยหนึ่ง ถาโครงการนี้ไมเกิดหรือไมประสบผลสําเร็จคาเปาหมายของตัวชี้วัด
จะไมสามารถบรรลุได 

   - ระดับที่ 2 โครงการสนับสนุน (Supporting Project) เปนโครงการที่มี
สวนสนับสนุนตอการบรรลุความสําเร็จของคาเปาหมาย ในตัวชี้วัด ภายใตเปาหมายการพัฒนาแตไมได
เปนโครงการหลัก ที่จะขาดเสียไมได เชนเดียวกับโครงการหลัก ความสําเร็จของโครงการสนับสนุนนั้น
อาจจะสงเสริมหรือสนับสนุนในความสําเร็จของโครงการหลักก็ได 

   - ระดับที่ 3 โครงการที่มีความสัมพันธกับเปาหมายการพัฒนาในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง แตไมไดสงผลกระทบตอการบรรลุคาเปาหมายในตัวช้ีวัดใดตัวชี้วัดหนึ่งภายใตเปาหมาย
การพัฒนา โดยเปนโครงการที่สัมพันธหรือเกี่ยวเนื่องกับยุทธศาสตร แตไมไดสงผลตอการบรรลุ                 
คาเปาหมายที่ไดตั้งไว  

   - ระดับที่ 4 โครงการที่ไมมีความสัมพันธกับเปาหมายการพัฒนาในลักษณะ
ใดลักษณะหนึง่ เพียงแตเปนโครงการที่มีความจําเปนตองดําเนินการ เนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง 

  5) การวิเคราะหผูที่มีสวนเก่ียวของกับโครงการ ควรเริ่มตนจากการระบุถึง 
หนวยงาน กลุมบุคคล และบุคคลที่มีสวนเก่ียวของกับโครงการ พรอมทั้งบทบาท หนาที่ และความ
เก่ียวของ เพื่อที่จะเขาใจถึงบทบาทและผลกระทบของกลุมบุคคล และบุคคลเหลานั้น พรอมทั้งจะ
ไดนําไปสูการคิดถึงปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากกลุมบุคคลและบุคคลดังกลาว พรอมท้ังแนวทางใน
การแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 

3.4.9 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ 
 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการเปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยควบคุมใหสามารถดูแล

รับผิดชอบงานไดดีข้ึน ซึ่งการที่จะจัดลําดับความสําคัญไดอยางมีประสิทธิผลนั้น ควรที่จะตองแยกแยะ
ใหไดวา โครงการใดเปนโครงการสําคัญ โครงการใดเปนโครงการเรงดวนหรือโครงการใดไมมีความ
จําเปน หรือมีความสําคัญอยูในระดับใดในแตละแผนงาน ซึ่งการพิจารณาวาโครงการใดมีความสําคัญ
นั้น จะมีเกณฑที่แตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมของจังหวัด ซึ่งสวนใหญมักจะกําหนดปจจัยตัดสินใจ 
2 ประการ คือ ความสําคัญ (Importance) และความเปนไปไดของโครงการ (Feasible) นอกจากนี้ 
อาจนําปจจัยอื่นๆ มาเปนสวนรวมในการพิจารณารวมดวยก็ได เชน ความเรงดวน ความยากงายในการ
ดําเนินการ และผลกระทบที่จะไดรับจากการดําเนินโครงการ เปนตน 
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3.4.10 การบริหารโครงการ (Project Management) 
  การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดมิไดสิ้นสุดลงที่การกําหนดเปาหมาย
การพัฒนา ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนาหรือตัวชี้วัดเทานั้น แตเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ที่จังหวัดและกลุมจังหวัดไดกําหนดไว จําเปนจะตองมีการนําไปสูการปฏิบัติ โดยการกําหนด
โครงการและงบประมาณที่มีความเชื่อมโยงและตอบสนองกับประเด็นยุทธศาสตรตางๆ ซึ่งโครงการ
ที่กําหนดนัน้นอกจากจะตองมีความสอดคลองกับเปาหมายของจังหวัดและกลุมจังหวัดในทุกมิติแลว 
ยังจะตองสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงดวย ซึ่งโครงการที่ดีควรมีลักษณะดังตอไปนี ้

1) สามารถตอบสนองความตองการหรือแกปญหาของหนวยงาน 

2) มีวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจน สามารถดําเนินงานและปฏิบัติได 

3) รายละเอียดของโครงการตองสอดคลองและสัมพันธกัน กลาวคือ วัตถุประสงค
ของโครงการตองสอดคลองกับหลักการและเหตุผลและวิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค 

4) รายละเอียดของโครงการสามารถเขาใจไดงาย สะดวกตอการดําเนินงานตามโครงการ 

5) เปนโครงการท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได สอดคลองกับแผนงานหลักของจังหวัด/
กลุมจังหวัดและสามารถติดตามประเมินผลได 

6) โครงการตองกําหนดข้ึนจากขอมูลที่มีความเปนจริง และเปนขอมูลท่ีไดรับการ
วิเคราะหอยางรอบคอบ 

7) โครงการตองไดรับการสนับสนุนในดานทรัพยากร และการบริหารอยางเหมาะสม 

8) โครงการตองมีระยะเวลาในการดําเนินงาน กลาวคือตองระบุถึงวันเวลาที่เร่ิมตน 
และสิ้นสุดโครงการ 

  ในกระบวนการจัดทําแผนงานโครงการในทางปฏิบัตินั้น ทุกเปาประสงคควรจะมี
โครงการมารองรับ โดยที่หนึ่งโครงการอาจจะสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคไดหลาย
เปาประสงค โดยจะตองไมซ้ําซอนกับงานประจําที่ทําอยู  

  การบริหารโครงการ หมายถึง กระบวนการวางแผนและการบริหารทรัพยากร 
โดยมีการกําหนดชวงเวลาในการปฏิบัติงานท่ีจะทําใหงานออกมามีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่กําหนดไว ภายใตเงื่อนไขทางดานเวลาและทรัพยากรที่มีอยู ซึ่งจะชวยใหเกิด
ความคลองตัวในการทํางาน และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง               
ซึ่งข้ันตอนของการบริหารโครงการมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1) การประเมินคาโครงการ (Project Appraisal) หมายถึง การศึกษาความเปนไปได
ของโครงการ ท้ังในดานการขออนุมัติและการนําไปปฏิบัติ ซึ่งในขั้นนี้จะตองศึกษาความเปนไปไดทั้งใน
ดานเศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร และวัฒนธรรมคานิยม ถาศึกษาแลวพบอุปสรรคตางๆ ก็จะตอง
หาทางแกไขไวกอน หรืออาจจะถึงขั้นยุบเลิกโครงการก็อาจเปนไปได เทคนิคที่นํามาใชในการประเมิน
โครงการ เชน Cost-Benefit Analysis, Interval rate of return เปนตน 
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  2) การดําเนินโครงการ (Project Implementation) ขั้นนี้เปนขั้นตอจากการประเมิน
โครงการ หลังจากที่ไดประเมินโครงการแลววามีความเปนไปไดก็นําเอาโครงการนั้นไปปฏิบัติใหบรรลุผล
ตามที่ตองการ ซึ่งจะตองมีการวางแผนการดําเนินงาน การจัดองคกรท่ีเหมาะสม การจัดการทางดาน
พนักงาน การอํานวยการโครงการ รวมถึงการควบคุมโครงการ 

  3) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) ขั้นตอนสุดทายการบริหาร
โครงการ คือ การประเมินผลโครงการโดยการตรวจสอบเปรียบเทียบดูวาผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับ
วัตถุประสงคหรือผลงานที่กําหนดไวเปนอยางไรถาผลงานที่เกิดข้ึนจริงต่ํากวาวัตถุประสงคที่กําหนดไวก็
อาจจําเปนท่ีจะตองทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดําเนินการบางอยาง การประเมินผลโครงการนี้
สามารถประเมินผลไดทั้งในขณะที่โครงการกําลังดําเนินการอยูและโครงการเสร็จสิ้นไปแลว 

 

แผนภาพที่ 19: ขั้นตอนของการบริหารโครงการ 
 

  โครงการที่จังหวัดไดรับมาจากแผนชุมชน/หมูบาน หรือแผนพัฒนาอําเภอนั้นสวนใหญ 
จะถายทอดมาจากความตองการของประชาชน แตจังหวัดจะตองทําหนาที่คัดกรองและบูรณาการแผน
ใหเกิดความเชื่อมโยง ตอบสนองกับประเด็นการพัฒนาดานตางๆ ของจังหวัด และสามารถขับเคลื่อนให
เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน  

3.4.11 การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Measurement) 
  การติดตามประเมินผลมักใชควบคูกัน แตความหมายของ “การติดตาม” และ 
“การประเมินผล” นั้น มีทั้งความคลายคลึงและความแตกตางกัน ดังนี ้

  การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานตามแผน 
ที่กําหนดไว เพื่อตัดสินใจแกไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหผลงานเปนไปตามแผนอยางมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด โดยมุงที่จะตอบคําถามหลักวา ในการดําเนินงานนั้นไดรับทรัพยากรครบถวนหรือไม ไดปฏิบัติงาน
ตามแผนที่กําหนดหรือไม ไดผลตรงตามที่กําหนดหรือไม ขอมูลจากการติดตามจะเปนประโยชนอยางยิ่ง
ตอการเรงรัดใหงาน/โครงการดําเนินไปตรงตามเปาหมายของแผนและแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาซึ่ง
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การติดตามผลจึงตองดําเนินการอยางสม่ําเสมอในหนวยงาน เพ่ือเปนขอมูลยอนกลับใหตนเอง              
โดยผูบังคับบัญชาชั้นตน ผูบังคับบัญชาระดับสูง ตลอดจนผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการทุกระดับ 
เพ่ือใหคําแนะนํา ชวยเหลือ แกไขอํานวยความสะดวก ทั้งนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสทิธิภาพ 

  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความกาวหนาของแผนงาน/
โครงการตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนหรืองาน/โครงการนั้น ๆ วามีมากนอยเพียงใดเมื่อ
เปรียบเทียบเกณฑที่กําหนดขึ้น จึงเปนกระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของงาน/โครงการวาไดผลตาม
วัตถุประสงคของแผนหรือของงาน/โครงการนั้นหรือไมเพียงใด 

 

แผนภาพท่ี 20: รูปแบบการประเมินผล 

  จากคํานิยามขางตนจะเห็นไดวา การติดตามเปนกระบวนการที่ดําเนินการอยาง
ตอเนื่องเก่ียวกับการปฏิบัติงานตลอดแผนงาน/โครงการ สวนการประเมินผลอาจจะประเมินไดใน
ทุกชวงของแผนงาน/โครงการ นับตั้งแตกอนตัดสินใจจัดทําแผนงาน/โครงการ ขณะดําเนินงานในจุด
ตางๆ และเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ แผนงาน/โครงการดําเนินการแลวเสร็จหรือไมอยางไร มีปญหาและ
อุปสรรคอยางไร  

3.4.12 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
    ความเสี่ยง คือ ความไมแนนอนที่เกิดขึ้นและมีผลตอการบรรลุเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคท่ีตั้งใจไว ความเสี่ยงนี้จะถูกวัดดวยผลกระทบที่ไดรับและความนาจะเปนของเหตุการณ 
โดยปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปจจัยภายใน เชน ระบบงาน วัฒนธรรมองคกร บุคลากร 
หรือ ปจจัยภายนอก เชน การเมือง เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สภาพการแขงขัน เปนตน 

รูปแบบการประเมินผล 

การประเมิน
ก่อน ระหว่าง หลัง

การประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานอนื 

ข้อมูลเพือการตัดสนิใจดาํเนนิการ/ยุบเลิกงาน 
งาน/โครงการทมีีประสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสดุ 

 ข้อมูลเพือการปรับปรุง/พัฒนางาน 
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    การบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ เปนเรื่องสวนรวมท่ีทุกคน 
ตั้งแตคณะกรรมการ ผูบริหารระดับสูง จนถึงเจาหนาที่ทุกคนควรไดมีสวนรวมในการวิเคราะหในเชิงลึก 
เชิงบูรณาการ และเชื่อมโยงสัมพันธกับการกําหนดกลยุทธ นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรม
ขององคกร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงท่ีดีจะเปนการวัดความสามารถและการดําเนินงานของบุคลากร
ภายในองคกร โดยมีขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง  5 ขอ ไดแก 

   1) การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Establishment) 
   2) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
   3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
   4) การสรางแผนจัดการ (Risk Management Planning) 
   5) การติดตามสอบทาน (Monitoring & Review) 

  การวางแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นจึงตองมีความเก่ียวของกับการวิเคราะห
องคประกอบสําคัญที่ทําให เกิดความเสี่ยง โดยจัดหมวดหมูขององคประกอบใหครอบคลุม
สภาพแวดลอมที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางคราวๆ ไดแก ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) สภาพแวดลอม
ของโครงการ (Project Environment) การแบงโครงสรางการทํางานของโครงการ (Project Work 
Breakdown Structure) และกรอบการดําเนินงานของโครงการ (Project Framework) 

  การวิเคราะหความเสี่ยง สามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะใหญๆ ไดแก 

  1.การวิเคราะหความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk Analysis) เปนการระบุ 
ความเสี่ยงโดยพิจารณาจากองคประกอบของกระบวนการตางๆ  ดวยการสัมภาษณสมาชิกทีมงาน
โครงการ การประชุมระดมความคิดของทุกฝายที่เก่ียวของ หรือใชประสบการณสวนบุคคลในการ
วิเคราะห และทบทวนประสบการณที่เคยเกิดข้ึนในอดีต จากนั้น จึงนําขอมูลที่ไดมาใชในการประเมิน
ความเสี่ยง โดยจัดหมวดหมูความเสี่ยงวาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นอยูในระดับใด ระดับสูง  
ระดับกลาง หรือระดับต่ํา ขณะเดียวกันก็สามารถระบุผลกระทบตอโครงการได และนํามาจัดลําดับ
ความสําคัญ โดยดูจากความเรงดวน แลวจึงนํามาประเมินผลเพ่ือพิจารณาวาสามารถจัดการความเสี่ยง
ไดผลมากนอยเพียงใด   

  2.การวิเคราะหความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Risk Analysis) เปนการระบุ 
ความเสี่ยงทั้งหมดและวิเคราะหเชิงลึกในดานปริมาณ ทําใหสามารถระบุผลกระทบตอโครงการ              
ในเชิงปริมาณได โดยพิจารณาจากเกณฑการประเมินความสําเร็จของโครงการ 3 ประการ ไดแก 
คาใชจาย (Cost) เวลา (Time) และการปฏิบัติการ (Performance)   

  การบริหารความเสี่ยงของโครงการเปนเรื่องสําคัญและหลีกเลี่ยงไมได แมการ 
ตัดสินใจโดยการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  (Feasibility Study) จะชวยใหมีความม่ันใจใน
ผลสําเร็จวาจะสามารถจัดการความเสี่ยงได และจะทําใหโครงการบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว การดําเนินการตามโครงการก็อาจเกิดความเสี่ยงไดอีกและอาจเกิดผลกระทบกับความสําเร็จ
ของโครงการ การบริหารความเสี่ยงดานงบประมาณ ความเสี่ยงดานคาใชจาย ความเสี่ยงดาน
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กําหนดการ และความเสี่ยงดานเทคนิค หากไมไดรับการดูแลเอาใจใส วางแผนปฏิบัติการแกไข 
ติดตามประเมินผล ผลเสียหายอยางรายแรงยอมเกิดขึ้นกับโครงการได ดังนั้น การดําเนินการเรื่องใด
เรื่องหนึ่งในอนาคต โดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดมาดําเนินการใหประสบความสําเร็จ ภายใต
กรอบเวลาอันจํากัด  ทําใหผูบริหารโครงการตองจัดการความเสี่ยงของโครงการ เพ่ือใหปญหาของ
โครงการลดนอยลงและสามารถดําเนินการใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 (1) ขอมูลเพื่อการพฒันา 

      1.1 ขอมูลพื้นฐาน  
             - ดานกายภาพ 
             - ดานเศรษฐกิจ 
             - ดานสังคมและความมั่นคง 
             - ดานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
      1.2 ประเดน็ปญหา/ความตองการของพ้ืนที่  
      1.3 ผลการดําเนินการที่ผานมา  
(2) ประเด็นการพัฒนา  
      2.1 บทวิเคราะหศักยภาพ/จุดแข็ง/จุดออน 
      2.2 เปาหมายการพัฒนา และตวัช้ีวัดเปาหมาย 
            การพัฒนา  
      2.3 ประเดน็การพัฒนา : เปาหมาย/ตัวช้ีวัดตาม 
            ประเด็นการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/ 
            แผนงาน/โครงการ   
 

องคประกอบของแผนพัฒนา 
 

องคประกอบของแผนพฒันาจังหวัดและกลุมจังหวัด 

4.1 องคประกอบของแผนพัฒนาจังหวัด และกลุมจังหวัด 
  การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดนั้น เปนการวางแผนการพัฒนาที่มี
การกําหนดเปาหมายการพัฒนา และประเด็นการพัฒนา โดยมีการกําหนดเปาหมายระยะยาวท่ีแนชัด  
มีการวิเคราะหอนาคตและคิดเชิงการแขงขัน ที่ตองการระบบการทํางานที่มีความสามารถในการปรับ 
ตัวสูง สําหรับการทํางานในสิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเพ่ือใหทันกับการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดข้ึน ตองการระบบการทํางานที่คลองตัว และการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการนําสู
เปาหมายในอนาคต สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงค
และทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและกลุมจังหวัดในอนาคต โดยองคประกอบของแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุมจังหวัดตามมติ ก.บ.ภ. เม่ือวันที ่15 ธันวาคม 2560 ประกอบไปดวย 2 สวนหลัก คือ  

 (๑) ขอมูลเพื่อการพัฒนา  คือ การวิเคราะหขอมูล 

สําคัญของจังหวัด/กลุมจังหวัดประกอบดวย
ขอมูลพ้ืนฐานดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม สภาพปญหาของพ้ืนที่ และผล
การดําเนินการท่ีผานมาของจังหวัด/กลุมจังหวัด
โดยตองเปรียบเทียบขอมูลยอนหลังเพ่ือใหเห็น
ถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  

(2) ประเด็นการพัฒนา  คือ สวนของการวิเคราะห 

ศักยภาพ จุดแข็ง/จุดออน/โอกาส/ภัยคุกคาม 
และสิ่งแวดลอมภายนอกอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบ
กับจังหวัด/กลุมจังหวัด เพ่ือจัดทําเปาหมาย
การพัฒนา และประเด็นการพัฒนาที่สามารถ
ตอบสนองกับเปาหมายการพัฒนา และตัวชี้วัด

เปาหมายการพัฒนาที่ไดจัดทําไว  

  4.1.1 ขอมูลเพ่ือการพัฒนา  
  การวิเคราะหขอมูลสําคัญเพื่อการพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัดประกอบดวย            
การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม สภาพปญหาของพ้ืนท่ี และ
ผลการดําเนินการที่ผานมาของจังหวัด/กลุมจังหวัดโดยตองเปรียบเทียบขอมูลยอนหลังเพื่อใหเห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ประกอบดวย  
     1) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ ครอบคลุมขอมูลที่สําคัญของจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ทั้งขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยตองเปนขอมูลที่เปนปจจุบันและเปนอนุกรมอยางนอย            
3 ป พรอมกับวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลท่ีสําคัญเพื่อสะทอนภาพการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
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ของจังหวัดและกลุมจังหวัด พรอมเหตุผลประกอบและขอมูลสนับสนุนอ่ืนๆ ที่แสดงใหเห็นศักยภาพ

หรือระดับความรนุแรงของปญหา ประกอบดวย    
 ดานกายภาพ ประกอบดวย ที่ตั้ง ขนาดพ้ืนที่ ลักษณะภูมิประเทศ 

การใช ประโยชนที่ดิน โครงสรางพ้ืนฐาน (การคมนาคมขนสงทางบก 
ทางน้ํา ทางอากาศ ไฟฟา ประปา อินเตอรเน็ต และแผนพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานที่สําคัญ) และขอมูลสนับสนุนอ่ืนๆ ที่มีผลตอการพัฒนาจังหวัด

และกลุมจังหวัด    
 ดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย ขอมูลหลักที่แสดงภาพรวมของเศรษฐกิจ 

และสาขาเศรษฐกิจหลักที่สําคัญของจังหวัดและกลุมจังหวัด การคา
ชายแดน การทองเที่ยว และเศรษฐกิจระดับ ครัวเรือน (รายไดและ
หนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน) โดยมีขอมูลสนับสนุนที่เพียงพอ รวมท้ังมี
การวิเคราะหและเปรียบเทียบเพ่ือสะทอนภาพการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด พรอมเหตุผลประกอบและขอมูลสนับสนุน

อ่ืนๆ ที่แสดงใหเห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปญหา    
 ดานสังคมและความมั่นคง ประกอบดวยขอมูลดานสังคมที่สําคัญของ 

จังหวัดและกลุมจังหวัด เชน ประชากร แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหา ยาเสพติด เปนตน โดยมีขอมูล
สนับสนุนท่ีเพียงพอ รวมท้ังมีการวิเคราะหและเปรียบเทียบเพ่ือสะทอน
ภาพการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของจังหวัดและกลุมจังหวัด พรอมเหตุผล
ประกอบและขอมูลสนับสนุนอ่ืนๆ ที่แสดง ใหเห็นศักยภาพหรือระดับ
ความรุนแรงของปญหา    

 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ขอมูลดาน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สําคัญ เชน ปาไม ดินและที่ดิน 
แหลงน้ํา ขยะ มลพิษ เปนตน โดยมีขอมูลสนับสนุนที่เพียงพอ รวมท้ังมี
การวิเคราะหและเปรียบเทียบเพ่ือสะทอนภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ
ของจังหวัดและ กลุมจังหวัด พรอมเหตุผลประกอบและขอมูลสนับสนุน
อ่ืนๆ ท่ีแสดงใหเห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรง ของปญหา   

   2) ประเด็นปญหาและความตองการเชิงพื้นที่  นําเสนอวิธีการหรือกระบวนการ           

ในการเก็บรวบรวมปญหาและความ ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยตองผานกระบวนการมีสวนรวม 
ของภาคีการพัฒนาในจังหวัดและกลุมจังหวัด และตองมีการประสานแผนระดับตางๆ ในพ้ืนที่               
โดยเชื่อมโยงจากแผนพัฒนาหมูบาน/ชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน และแผนความตองการระดับอําเภอ 
เพ่ือรวบรวมปญหาและความตองการของประชาชน ในพ้ืนที่ เพื่อใหแผนมีความเชื่อมโยงสอดคลองกัน
ในทุกระดับเปนแผนเดียวกัน (One Plan) ตลอดจนนําเสนอปญหาและความตองการของประชาชน 

ในพื้นที่โดยจัดเรียงลําดับความสําคัญไมเกิน 10 อันดับ และระบุกลุมเปาหมายและพ้ืนที่ใหชัดเจน    
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    3) ผลการพัฒนาและแกไขปญหาจังหวัดและกลุมจังหวัดในชวงท่ีผานมา 
(ตามแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด) นําเสนอใหเห็นผลการดําเนินการตามแผนวา
ประสบผลสําเร็จมาก นอยเพียงใด บรรลุเปาหมายรวมและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาแตละ
แนวทางที่กําหนดไวไดมากนอย เพียงใด และบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวหรือไม หากไม
สามารถบรรลุตามเปาหมายหรือตัวชี้วัดที่กําหนด ไวใหแสดงเหตุผลประกอบ พรอมทั้งใหระบุ
เหตุผลสนับสนุน หากเห็นสมควรดําเนินการตอ หรือยุติการ ดําเนินการ  

  4.1.2 ประเด็นการพัฒนา    
   การวิเคราะหตองใชเครื่องมือเทคนิคตามหลักวิชาการวางแผนซึ่งสามารถเลือกใช
เครื่องมือไดตามความถนัด เพ่ือแสดงใหเห็นถึงโอกาส ศักยภาพ ปญหา และอุปสรรคของจังหวัด
และกลุมจังหวัดมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงเปาหมายการพัฒนา โดยจะตองมี ความสอดคลองกับ
ขอมูลเพื่อการพัฒนา ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด และผลการวิเคราะห 

ศักยภาพและประเด็นปญหาในดานตางๆ เพ่ือนําไปสูการกําหนดประเด็นการพัฒนา    
   1) เปาหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด (ระยะ 5 ป) แสดงสถานภาพที่
จังหวัดและกลุมจังหวัดตองการจะเปนหรือบรรลุถึงในอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส 
ศักยภาพ ปญหา และอุปสรรค ที่เปนลักษณะเฉพาะของจังหวัดและกลุมจังหวัด    

  2) ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ตัวชี้วัดจะตองมีความชัดเจนสอดคลองเชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนา ระยะ 5 ป มีจํานวนตัวชี้วัดที่
เหมาะสม และสามารถวัดไดในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ สําหรับคาเปาหมายจะตองมีความสอดคลองกับ
คาฐาน (ขอมูลในชวงที่ผานมา และตองระบุคาฐานอยางเหมาะสม ชัดเจน มีแหลงที่มาและเปนปจจุบัน) 
หรือคา Benchmark และแสดงถึงความกาวหนาอยางเหมาะสมและเปนไปไดในแตละป    
   3) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุมจังหวัด กําหนดประเด็นการพัฒนา 
ของจังหวัดและกลุมจังหวัดที่สอดคลองกับประเด็นการพัฒนาสําคัญระดับชาติ (Agenda) ทิศทาง 
การพัฒนา ภาครวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปญหา และความตองการของพ้ืนที่ (Area) สอดคลองกับ
ผลท่ีไดจากบทวิเคราะห และจัดลําดับความสําคัญของประเด็นการพัฒนา ประกอบดวย  

 วัตถุประสงค (ของแตละประเด็นการพัฒนา)    
 เปาหมายและตัวชี้วัด (ของแตละประเด็นการพัฒนา) ตัวชี้วัดจะตอง

มีความชัดเจนสอดคลองเชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาระยะ 5 ป 
มีจํานวนตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสามารถวัดไดในเชิงปริมาณหรือ
คุณภาพ สําหรับคาเปาหมายจะตองมีความสอดคลองกับคาฐาน 
(ขอมูลในชวงที่ผานมา และตองระบุคาฐานอยางเหมาะสม ชัดเจน            
มีแหลงที่มา และเปนปจจุบัน) หรือคา Benchmark และแสดงถึงความ 

กาวหนาอยางเหมาะสมและเปนไปไดในแตละป    
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 แนวทางการพัฒนา ของแตละประเด็นการพัฒนา ที่เพียงพอที่จะ
ขับเคลื่อนการพัฒนาใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว 
และสอดคลองกับประเด็นการพัฒนาสําคัญระดับชาติ (Agenda)  
ทิศทางการพัฒนาภาครวมท้ังศักยภาพ โอกาส ปญหา และความ
ตองการของพ้ืนที่ (Area) 

 แผนงานโครงการอยางยอ (Project Brief) เปนแผนงาน (ชุดโครงการ) 
สําคัญท่ีขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด และ
เพียงพอที่จะทําใหบรรลุเปาหมายการพัฒนา ตามท่ีกําหนดไวได 
ประกอบดวย แผนงาน (ชุดโครงการ) และโครงการ  

 แผนงาน (ชุดโครงการ) จะตองมีสาระสอดคลองกับประเด็นการ 
พัฒนาสําคัญระดับชาติ (Agenda) ทิศทางการพัฒนาภาค รวมทั้ง
ศักยภาพ โอกาส ปญหา และความตองการ ของพ้ืนที่  (Area) 
ประกอบดวย  
    – ชื่อแผนงาน  
     – ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุมจังหวัด (อยูใน 
ประเด็นใดของประเด็นการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด)  
   – แนวคิด/หลักการเหตุผล  
   – วัตถุประสงคของแผนงาน  
   – เปาหมายของแผนงาน (Outcome)  
   – ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแผนงานสามารถวัด
ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนงานได  
    – ขอบเขตการดําเนินงาน ที่แสดงความเชื่อมโยงของ
โครงการตางๆ ใน ลักษณะ Value Chain  
    – พื้นที่เปาหมาย  
   – งบประมาณ  

 โครงการ มีโครงการท่ีมีความสําคัญภายใตแผนงานครบถวนตลอด 
ระยะเวลาของแผน ประกอบดวย  
    – ชื่อโครงการ  
    – วัตถุประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย  
    – พื้นที่เปาหมาย  

– กิจกรรมหลัก  
– หนวยงานดําเนินงาน  
– งบประมาณ  
– ผลที่คาดวาจะไดรับ (outcome)  
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4.2 หลักการแนวทางในการกําหนดเปาหมายการพัฒนา/ประเด็นการพัฒนา/ตัวชี้วัด 

4.2.1 เปาหมายการพัฒนา 

  เปาหมายการพัฒนา คือ การระบุหรือบอกใหทราบเก่ียวกับสิ่งที่องคกรจะทําใหได 
หรือสิ่งที่องคกรตองการจะเปนสําหรับระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เปาหมายที่กําหนดขึ้นมานี้ ในทางปฏิบัติ
ควรจะตองสามารถวัดผลได โดยเฉพาะอยางยิ่งเปาหมายระยะสั้น ซึ่งเปนเปาหมายจากการดําเนินงานที่
เปนผลงานประจําป จึงควรระบุออกมาเปนจํานวนตัวเลขที่ชัดเจนและวัดได นับวาเปนสิ่งจําเปนและ
สําคัญยิ่ง ที่จะชวยใหการวางแผนมีคุณภาพสําหรับที่จะนํามาใชบริหารงานในทางปฏิบัติ สําหรับ
เปาหมายระยะยาวตามกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนานั้น มุงที่จะระบุใหเห็นถึงตําแหนงฐานะที่
ตองการจะไดหรือตองการจะเปน มากกวาการระบุถึงสิ่งที่จะทําใหเสร็จ การระบุเปาประสงคระยะยาว
จึงมีลักษณะเปนการบรรยายเปนขอความท่ีกระชับ และชัดเจน แตในเวลาเดียวกัน ก็จะตองมีการจัดทํา
แผนการดําเนินงานท่ีทําควบคูตามกันมา การระบุเปาประสงคออกเปนเปาหมายผลสําเร็จตางๆ                 
อยางครบถวน และ มีความชัดเจน ยอมจะสามารถสงผลสนับสนุนใหองคกรโดยสวนรวมประสบผล 
สําเร็จเปนไปตามที่ตั้งไว  

  กระบวนการกําหนดเปาหมายการพัฒนานั้นทําไดหลายรูปแบบ แตสิ่งที่ตองมี
เหมือนกัน ก็คือเปาหมายการพัฒนาจะตองกําหนดขึ้นโดยคณะทํางานของจังหวัด/กลุมจังหวัดซึ่ง
กําหนดรวมกันโดยการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ตองมีความชัดเจน บอกไดวาจังหวัด/กลุม
จังหวัดเปนอยางไร ตองการจะทําอะไร และคาดหวังผลเชนไรเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนพัฒนา 
รวมทั้งระบุความเชื่อที่เปนพื้นฐานนําไปสูเปาหมายการพัฒนานั้น ทั้งนี้ เปาหมายการพัฒนาควรจะมี
เอกลักษณพิเศษเฉพาะตัว เพ่ือจําแนกใหความแตกตางจากจังหวัด/กลุมจังหวัดอ่ืนๆ ได ซึ่งกระบวนการ
ในการจัดทําเปาหมายการพัฒนา มีดังตอไปนี ้  

   1) การวิเคราะหองคกร เนื่องจากเปาหมายการพัฒนาตองอยูบนพื้นฐาน
ความเปนจริง จึงจําเปนตองวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของจังหวัด/กลุมจังหวัด เพื่อดูความเปนไปได 
และดูวาอะไรทําใหจังหวัด/กลุมจังหวัดของเราแตกตางจากจังหวัด/กลุมจังหวัดอ่ืน โดยควรวิเคราะห             
ใหครบทุกมิติทั้งปจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งพิจารณาจากความคาดหวังของประชาชนผูรับบริการ
ควบคูไปดวย 

   2) การสรางเปาหมายการพัฒนา เราสามารถสรางเปาหมายการพัฒนา
จากการพิจารณาวัตถุประสงคและภารกิจที่ไดคิดไวแลว จากนั้นจึงมาพิจารณาความเปนไปได และ
ปรับแกไขอีกครั้ง เพ่ือที่จะใหเปนที่เขาใจรวมกันของคนในจังหวัด/กลุมจังหวัด ซึ่งเปาหมายการพัฒนา
ท่ีดีควรจะตองกระชับ เขาใจงาย และมีความเปนไปไดสูง เพ่ือที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงคได 
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    การตั้งเปาหมายการพัฒนาที่ดคีวรจะตอง  
    1) สามารถวัดไดหรือตรวจนับได ตัวอยางเชน ขอความเปาหมายการพัฒนา
ที่วา “เปนผูนําในการตอบสนองตลาด” ก็ยอมตองวัดไดดวย “สวนแบงตลาด (Market share) ” หรือ
เกณฑการวัดอยางใดอยางหนึ่งที่คลายกัน เชน “มีจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มข้ึน” “เพ่ิมผลผลิตภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง” เปนตน 

   2) มีความเปนไปไดหรือโอกาสที่จะทําใหสําเร็จผลได ทั้งนี้ก็คือ การตอง
พยายามหลีกเลี่ยงมิใหเปาหมายเปนสิ่งท่ีเปนไปไมได การพิจารณาจึงตองดูใหเห็นชัดวา ความพยายาม
หรือการทุมเทท่ีสําคัญมีอะไรบาง หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีมีความหมาย ความสําคัญมากๆ ในการทําให
บรรลุเปาหมายไดนั้นมีอะไรบาง และสิ่งตางๆ เหลานั้นมีโอกาสจะเปนไปไดเพียงใด ซึ่งในการประเมิน
ความเปนไปไดนั้น ในทางปฏิบัติก็คงตองติดตามดูใหลึกลงไปถึงประเด็นปจจัยท่ีสําคัญ คือ ความสามารถ 
ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู ความพรอมของทรัพยากรทางการเงิน ปจจัยอ่ืนที่มีความสําคัญ ตลอดจน
สภาพผลกระทบจากการแขงขัน รวมทั้งอิทธิพลของปจจัยภายนอกที่มีอยู ทั้งนี้การที่จะพิจารณาใหเห็น
ไดชัดเจนตามแนวทางนี้ สิ่งจําเปนที่ตองทําใหไดกอนก็คือ ตองสามารถจัดแผนงานหลักตาง ๆ ใหชัดเจน 
ออกมาใหไดกอน ท้ังนี้ ก็เพ่ือใหสามารถมีพ้ืนฐานงานที่แบงชัดเจนสําหรับที่จะนํามาจัดทําวัตถุประสงค
ใหไดจากนั้นการประเมินความเปนไปไดของเปาหมายจึงจะสามารถกระทําได 

   3) มีความคลองตัวหรือปรับตัวได เนื่องจากในการกําหนดเปาหมายนั้นมี
ปจจัยหลายประการท่ีมีความไมแนนอน โดยอาจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ดังนั้น เปาประสงคท่ีกําหนด 
ไวจึงตองมีความคลองตัวพอที่จะสามารถปรับตามทันกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งตอง
สอดคลองเขากันไดกับโอกาสใหมๆ ที่เกิดข้ึน ตัวอยางเชน ในการกําหนดวัตถุประสงคบางอยางท่ีจะทํา
ไดในเวลา 5 ปนั้น เมื่อปฏิบัติจริงผลที่ทําไดอาจไมเหมือนอยางที่กําหนดไวก็ได ทั้งนี้ เมื่อเหตุการณ
เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจําเปนที่จะตองทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธเปนระยะๆ ดังนั้น 
เปาประสงคก็ตองมีการปรับตามใหสอดคลองกับขอมูลตามสถานการณใหมๆ ที่เกิดข้ึนดวย 

   4) ความสอดคลองเขากันไดกับแผนงานอื่น คือ การพิจารณาวาเปาประสงค 
ที่กําหนดไวนั้นจะมีสวนชวยนําใหทานเขาไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไวอยางไร  

  4.2.2 ประเด็นการพัฒนา 

   ประเด็นการพัฒนา หมายถึง ประเด็นหลักที่ตองคํานึงถึง ตองพัฒนา ตองมุงเนน 
ประเด็นการพัฒนานี้สามารถทําไดโดยการนําพันธกิจแตละขอมาพิจารณาวาในพันธกิจแตละขอนั้น
หนวยงานตองการดําเนินการในประเด็นใดเปนพิเศษ และหลังจากไดดําเนินการดังกลาวเปนที่
เรียบรอยแลว ตองการใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด 
  ทั้งนี้ ในการจัดทําประเด็นการพัฒนาของแตละจังหวัดและกลุมจังหวัดนั้น จําเปน
อยางยิ่งที่จะตองนํายุทธศาสตรชาติ 20 ปมาเปนหลักประกอบการพิจารณาดวย 
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  4.2.3 แนวทางการพัฒนา 

   แนวทางการพัฒนา หมายถึง สิ่งที่จังหวัด/กล ุ มจังหวัดจะตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุ
เปาประสงค โดยแนวทางการพัฒนานี้ จะกําหนดขึ้นจากการพิจารณาปจจัยแหงความสําเร็จ (Key 
Success Factors) เปนสําคัญ กลาวคือ ตองพิจารณาวาในการที่จะบรรลุเปาประสงคขอหนึ่ง ๆ นั้น 
จะมีปจจัยใดบางที่มีผลตอความสําเร็จ และเราจําเปนตองทําอยางไร จึงจะไปสูจุดนั้นได เชน  

 เปาหมายการพัฒนา 1) เศรษฐกิจภาคการทองเที่ยวขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
  2) คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยูใน 
                                                       เกณฑมาตรฐาน 
  3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และความมั่นคงปลอดภัยเพิ่มข้ึน   
 
 ประเด็นการพัฒนา “เพิ่มศักยภาพดานการทองเที่ยวทั้งระบบตามมาตรฐาน 
     สากล” 
 
 แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนที่เพ่ือรองรับการทองเที่ยว 
 2) เตรียมความพรอมบุคลากรดานการทองเที่ยว 

 3) สรางความเชื่อมั่นนักทองเที่ยวในดานความปลอดภัย 
  
  ดังท่ีกลาวไวขางตนวา การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดนั้นจําเปนจะตอง
พิจารณาใหครอบคลุมในทุกมิติของการพัฒนา ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
และความมั่นคง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางโอกาสในการเขาถึงบริการของภาครัฐ เพ่ือที่จะตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางตรงจุด ดังนั้น การทํางานของจังหวัดจึงตองอาศัยการบูรณาการ
และการทํางานรวมกับสวนราชการตางๆ ในจังหวัดอยางใกลชิด ซึ่งในการบูรณาการ งานระหวาง
หนวยงาน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการแบงขอบเขตภารกิจของแตละหนวยงานใหชัดเจน เพื่อปองกัน
ความซ้ําซอนที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังจําเปนตองหาจุดเชื่อมโยงระหวางงานของแตละหนวยงาน            
ใหไดดวย ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการประสานงานที่ดี และใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานของทุกหนวยงาน 

  ขอเสนอแนะประการหนึ่งในการบูรณาการงานระหวางหนวยงาน คือ ควรนํา
ภารกิจของแตละหนวยงานมาพิจารณารวมกัน วาแตละหนวยงานมีโครงการใดบางเปนโครงการ 
ตนทาง (Upstream) โครงการกลางทาง (Midstream) และโครงการปลายทาง (Downstream) 
จากนั้นจึงคอยพิจารณาหาความเก่ียวของเชื่อมโยงของภารกิจจากจุดนี้ เพ่ือใหทุกหนวยงาน
สามารถปฏิบัตงิานของตนไดอยางครบถวนและครอบคลุม 
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  4.2.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ (Key Performance Indicators: KPIs)     

  ตัวชี้วัด หมายถึง เครื่องมอืที่ใชในการวัด และประเมินผลการดําเนินการ ทั้งในมิติ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล กลาวคือ ตัวชี้วัดเปนสิ่งที่จะเปนตัวบงชี้วาจังหวัด/กลุมจังหวัด
สามารถปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายที่วางไวไดหรือไม และมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ขั้นตอนนี้ 
เราจะตองพิจารณาหาปจจัยที่เปนตัวบงชี้ดังกลาว และตองใชถอยคําที่ชัดเจน ทั้งในแงของคําจํากัด
ความและการระบุขอบเขต เชน จํานวนสมาชิกท่ีเขารวมโครงการในหนึ่งเดือน จํานวน
นักทองเที่ยว รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตพืช (ยางพารา/ปาลมน้ํามัน) ตอหนวยการผลิตตอป 
เปนตน โดยตัวชี้วัดนี้จะถูกนํามาเปนหลักในการกําหนดคาเปาหมายในลําดับตอไป 

  คาเปาหมาย หมายถึง ตัวเลข หรือคาของตัวชี้วัดความสําเร็จที่หนวยงานตองการ
บรรลุ ข้ันตอนนี้เปนขั้นตอนของการกําหนด หรือ ระบุวา ในแผนงานนั้น ๆ หนวยงานตองการทํา
อะไร ใหไดเปนจํานวนเทาไร และภายในกรอบระยะเวลาเทาใด จึงจะถือวาบรรลุเปาหมาย 

   คุณสมบัติตัวชี้วัดท่ีดี1 ประกอบดวย  

   (1) มีความสอดคลองกับองคกร 
               1.1 ความสัมพันธระหวางตัวชี้วัดกับเปาประสงคขององคกร โดยจะตองสะทอน 
เปาประสงคขององคกร 
         1.2 ความสัมพันธระหวางตัวชี้วัดกับบุคลากรในองคกร โดยบุคลากรจะตอง
สามารถทํางานไดถูกตองกับผลที่ตองการ 
    (2) มีความชัดเจนงายตอการเขาใจ: โดยมีคําจํากัดความที่ชัดเจนและเหมาะสม 
   (3) มีความสอดคลองกันระหวางองคกร: จะมีประโยชนในกรณีที่ตองมีการ
เปรียบเทียบระหวางองคกร (Benchmarking)  
   (4) สามารถตรวจสอบได: ทั้งการตรวจสอบตัวชี้วัด หรือขอมูลที่นํามาใชในการอางอิง 
สงมอบตัวชี้วัด 
   (5) ไมสรางภาระกับองคกร: ควรกําหนดตัวชี้วัดจากกระบวนการหรือขอมูลที่มี
อยูแลว แตหากจําเปนตองมีการจัดเก็บขอมูลใหม ตองคํานึงถึงความคุมคาในการจัดเก็บขอมูลของ
ตัวชี้วัดนั้นๆ 
    (6) ไมกระทบตอพฤติกรรมของบุคลากร: ไมกอใหเกิดการหลบเลี่ยง - ผลักภาระใหผูอ่ืน 
   (7) กอใหเกิดการพัฒนาภายในองคกร: ชวยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูในกระบวนการ
ดําเนินงาน และความรูความสามารถในการทํางาน 
   (8) ใชระยะเวลาที่เหมาะสม: สามารถเก็บขอมูลไดตามความถี่และภายในระยะ 
เวลาที่กําหนด 
 
                                                 
1 สํานักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน). “KPIs ไมยุงยาก อยางท่ีคิด”. (11 กันยายน 2555) 
https://www.etda.or.th/content/1128.html (สืบคนเมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2562)  
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1.กิจกรรม 
2.ตัวช้ีวัดระดับโครงการ 

เปาหมายการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 

แผนงานโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนา 

1.เปาประสงค 
2.เปาหมายและตัวชีว้ัดระดบัประเด็นยทุธศาสตร 

เชื่อมโยง 
เชื่อมโยง 

    ระดับของตัวชี้วัด: ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุมจังหวัดในปจจุบันสามารถแบงไดเปน 3 ระดับ คือ 

   1 ) ตั ว ชี้ วั ด ร ะ ดั บ
เปาหมายการพัฒนา: เปนตัวช้ีวัดภาพรวม
ที่ครอบคลุมสอดคลอง และตอบสนองตอ
เปาหมายการพัฒนาของจั งหวัด/กลุ ม
จังหวัดในระยะเวลาตามแผน 5 ป โดยเปน
การถ ายทอดตั วชี้ วั ดการพัฒนาจาก
ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  และแผนพัฒนาภาคลงสู
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด โดยตัวชี้วัด
ระดับเปาหมายการพัฒนาจะตองมีความ
ชัดเจนมีจํานวนตัวชี้วัดที่เหมาะสม และ
สามารถวัดไดในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ 
สํ าหรั บค า เป าหมายจะต องมี ค วาม
สอดคลองกับคาฐาน (ขอมูลในชวง ที่ผาน
มา และตองระบุคาฐานอยางเหมาะสม 
ชัดเจน มีแหลงที่มา และเปนปจจุบัน) หรือ
คาเปรียบเทียบเพ่ือแสดงถึงความกาวหนาอยางเหมาะสมและเปนไปไดในแตละป เชน  

 

 

 

   
  2) ตัวชี้วัดระดับประเด็นการพัฒนา: ตัวชี้วัดระดับประเด็นการพัฒนาตองตอบสนอง 
ตอทุกวัตถุประสงคของประเด็นการพัฒนา และสอดคลองกับตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนา 

  3) ตัวชี้วัดระดับโครงการ: เปนการคาดการณลวงหนาในสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังสิ้นสุด 
โครงการ โดยสามารถเขียนไดท้ัง เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งเปาหมายเชิงปริมาณจะตองระบุ
ตัวเลขหนวยที่ตองการจะวัด เชน รอยละ อัตราเพิ่ม/ลด หรือเปนจํานวนตัวเลขธรรมดา เชน 100 ราย 
หรือเปาหมายเชิงคุณภาพ เชน การเพิ่มองคความรู/ทักษะ/ความสามารถ ความสะอาด เรียบรอย 
ความสวยงาม ความคงทนถาวร ความยัง่ยืน เปนตน 

 

เปาหมายการพัฒนา เศรษฐกิจภาคการเกษตรและทองเท่ียวของจังหวัดขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัดเปาหมาย          

การพัฒนา 

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น  
2. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภาคการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน  
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   ขอพึ่งระวังในการกําหนดตัวชี้วัดของจังหวัด/กลุมจังหวัด 

  ในการกําหนดตัวชี้วัดของจังหวัด/กลุมจังหวัดตามแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาของ 
ก.บ.ภ. ที่ปรับเปลี่ยนไปจากแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาในลักษณะเดิมซึ่งอาจสงผลใหการกําหนด
ตัวช้ีวัดของจังหวัด/กลุมจังหวัดคลาดเคลื่อนและไมบรรลุวัตถุประสงคในการวัดผลการพัฒนา ดังนั้น 
จังหวัด/กลุมจังหวัดจึงควรมีขอพึ่งระวังในการกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้  

   1) ตัวช้ีวัดระดับเปาหมายการพัฒนา  
 การกําหนดตัวชี้วัดภาพรวมของแผนพัฒนา: ตามแนวทางการจัดทําแผน 

พัฒนารูปแบบใหมของ ก.บ.ภ. กําหนดใหจังหวัด/กลุมจังหวัดตองกําหนด
ตัวช้ีวัดเปาหมายการพัฒนาดวย เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินการ
และวัดผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดแผน (5 ป) 

 ความครอบคลุมของตัวชี้วัด: การกําหนดตัวชี้วัดตองมีจํานวนที่เพียงพอ 
และครอบคลุมตอการวัดระดับการพัฒนาตามเปาหมายที่กําหนดไวตาม
เปาหมายการพัฒนา   

2) ระดับประเด็นการพัฒนา 
 ความสอดคลองของตัวชี้วัด: การกําหนดตัวช้ีวัดตองสอดคลองกับประเด็น

การพัฒนา และวัตถุประสงค และตองสะทอนตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาได 
ตัวอยางการกําหนดตัวชี้วัดท่ีไมสอดคลอง  

                                  ประเด็นการพัฒนา : สงเสริมการผลิตสินคาชุมชนสูมาตรฐานสากล  
                                  ตัวชี้วัด               : จํานวนสินคาชุมชนท่ีไดรับมาตรฐานชุมชน  

 การกําหนดคาฐาน (Baseline): การกําหนดตัวชี้วัดตองกําหนดคาฐาน
ของตัวชี้วัดเพ่ือใชเปรียบเทียบศักยภาพในการดําเนินการ  

 การนยิามความหมายของตัวชี้วัด: การกําหนดตัวชี้วัดตองนิยามความหมาย 
ของตัวชี้วัดใหชัดเจนเพื่อใหสามารถจัดเก็บขอมูล และวัดผลได 

 ความเปนไดในการวัดผล: การกําหนดตัวช้ีวัดตองระบุแหลงของขอมูลและ 
พยายามหลีกเลี่ยงการกําหนดตัวชี้วัดท่ีไมมีหนวยงานจัดเก็บขอมูลซึ่งจะสง 
ผลใหไมสามารถวัดผลได  

3) ระดับโครงการ 
 ความสอดคลองและครอบคลุมของตัวชี้วัด: การกําหนดตัวชี้วัดระดับ

โครงการตองสอดคลอง และครอบคลุมทุกวัตถุประสงคของโครงการ 
ตลอดจนตอบสนองตอตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนา และสามารถสะทอน
ตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาได   

 ความเปนไปไดในการวัดผล: ควรกําหนดตัวชี้วัดที่สามารถจัดเก็บและ
ประเมินผลได  
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บทสรุป 
 
  การบริหารราชการแบบมีสวนรวมของประชาชน (Participatory Governance)                
เปนกลไกท่ีสําคัญในการบริหารราชการที่มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน ซึ่งเปนกระบวนการ
บริหารราชการที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen centered) เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชน และกอใหเกิดผลที่ดีตอการพัฒนาชีวิตของประชาชน ตามเจตนารมณของมาตรา 3/1 
ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  
กลาวคือ “ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานที่ไมจําเปน  การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ  
การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน”   

  แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดจึงเปนเครื่องมือและเวทีที่เปดโอกาสใหทุกภาค
สวนไดมีสวนรวมในการพัฒนาไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน            
ไดรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมกําหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและพื้นที่ของตนเอง ท้ังนี้ การกําหนด 
ใหจังหวัดสามารถตั้งคําของบประมาณไดเองผานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด จึงเปนนวัตกรรมทาง 
การบริหารที่สนับสนุนใหเกิดกลไกการทํางานรวมกันในระดับพื้นที่ เพ่ือตอบสนองตอสภาพปญหา 
ศักยภาพและโอกาสไดอยางสอดคลองกับความเปนจริงมากที่สุด ผานกระบวนการเชื่อมโยงแผนในแต
ละระดับตั้งแต แผนพัฒนาหมูบาน/ชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัด ตลอดจนการเชื่อมโยงไปแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาตแิละยุทธศาสตรชาติ 20 ป    

  ดังนั้น แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดจึงควรเปนแผนท่ีชัดเจนและเปนที่ยอมรับ
จากภาคีการพัฒนาตางๆ ภายในจังหวัด ใหรูสึกมีสวนรวมและเปนเจาของ รวมทั้งพรอมจะสนับสนุน
การดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวรวมกัน โดยอาจจะพิจารณาตัวแทนจากกลุมตางๆ ภายใน
จังหวัดเพ่ือเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดได ดังนี ้

 1) กลุมตัวแทนภาคราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ 

  2) กลุมตัวแทนภาคเอกชน เชน หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ชมรม
ธนาคาร รวมทั้งผูแทนกลุมอาชีพ เปนตน 

  3) กลุมตัวแทนภาคประชาสังคม เชน นักวิชาการ ผูนําภูมิปญญาทองถิ่น ผูนําทาง
ศาสนา และผูนําทางวัฒนธรรม เปนตน  

  4) กลุมตัวแทนจากภาคสวนอื่นที่เก่ียวของ เชน กลุมตัวแทนสตรี เด็ก และเยาวชน 
กลุมตัวแทนสื่อสารมวลชน เปนตน 
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 นอกจากนี ้ผูที่มีสวนไดเสีย (Stakeholders) ที่จะเขามามีสวนรวมจึงควรมีความเขาใจ 
ในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือพรอมที่จะสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และ
กลุมจังหวดัไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ในการขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการมีปจจัย
ความสําเร็จ (Key Success Factors) ที่สําคัญที่ควรพิจารณา ไดแก   

1)  โครงสรางการบริหารงานจังหวัดที่เอ้ือตอการทํางานแบบบูรณาการรวมกัน 

2)  กระบวนการบริหารงานที่เปนระบบและชัดเจน 

3)  ภาวะผูนําของผูขับเคลื่อนแตละระดับที่จะนําองคการสูความสําเร็จ 

4)  คานิยมและวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรที่เก่ียวของท่ีจะชวยขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสูความสําเร็จตอไป 
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บรรณานุกรม 
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด, แผนกับการพัฒนาจังหวัด และกลุมจังหวัด,   
  กรุงเทพฯ: บริษัท บพิธการพิมพ จํากัด, 2552 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด, การเชื่อมโยงและบูรณาการยุทธศาสตรชาติและ 
  ยุทธศาสตรเชิงพ้ืนที่. กรุงเทพฯ; สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2561 

สํานักงาน ก.พ.ร., สํานักบริหารยุทธศาสตร : กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ, สํานักงาน  
  ก.พ.ร.: กรุงเทพฯ 2549 

สํานักงาน ก.พ.ร., เอกสารนําเสนอพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ 
  บูรณาการ พ.ศ. 2551.กรุงเทพฯ;สํานักงาน ก.พ.ร., 2551  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ, ทิศทางการพัฒนาภาค ในชวง 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564), กรุงเทพฯ;  
   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาต,ิ 2561 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ, บริบทใหมของการวางแผน ยุทธศาสตร. 
   กรุงเทพฯ; สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2561 

Meekaew, A. “The Critical Factors of Strategic Planning Process for Reconciling the National Policies  
   with Local Needs: The Case of Provincial Strategic Planning Process of Thailand”  
   (Master’s dissertation, King’s College London, Faculty of Social Science & Public Policy, 2014 

กฎหมาย  
“พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑.”  
  ราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนที่ 137 ก, 30 ธันวาคม 2551   

“พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550.” ราชกิจจานุเบกษา  
  เลม 124 ตอนที่ 55 ก, 15 กันยายน 2550   

 “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560”                   
  ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 281 ง, 17 พฤศจิกายน 2550   

 
 
 
 
 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

85 

ผนวก ก 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

86 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

87 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

88 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

89 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

90 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

91 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

92 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

93 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

94 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

95 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

96 

ผนวก ข 

พระราชกฤษฏีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด

แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

97 

 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

98 

 

 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

99 

 

 

 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

100

 

 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

101

 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

102

 

 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

103

 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

104

 

 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

105

 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

106

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

107

 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

108

 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

109

 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

110

 

 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

111

 

 

 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

113

ผนวก ค 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ                

กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  

เร่ือง การจัดตั้งกลุมจังหวัด และกําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

114

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

115

 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

117

ผนวก ง 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  

วาดวยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

118

 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

119

 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

120

 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

121

 

 

 

 

 

 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

122

ผนวก จ 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ              

กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  

เร่ือง การจัดตั้งกลุมจังหวัด และกําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด 

(ฉบับท่ี 3) 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

123

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

124

 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด   

 
 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

126

ผนวก ฉ 

องคประกอบคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
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คําสั่งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค  

เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการบรูณาการนโยบายพัฒนาภาค 
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นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 

ฉบับทบทวน และหลักเกณฑ และวิธีการทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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คณะผูจัดทํา 
 

ที่ปรึกษา 

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ   ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

นายพรพจน เพ็ญพาส   รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

นายทรงกลด สวางวงศ   รองผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 
  ชวยราชการสาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

นายนักปราชญ ไชยานนท  ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานยุทธศาสตร 
    หัวหนากลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง  

นายกฤษณะ พินิจ   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานยุทธศาสตร 
    หัวหนากลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ  

นางสาวปราณี วงศบุตร  ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานยุทธศาสตร 
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นายวรีพงศ ฤทธิ์รอด  ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานยุทธศาสตร 
    หัวหนากลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออก  

นายไชยรัตน แกวเพียงเพ็ญ  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานยุทธศาสตร 
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คณะผูจัดทํา 

นายรฐัศาสตร ชิดชู   ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  

นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนาและสงเสริมการบริหารจังหวัด  
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    สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด 

นายสราวุธ สุขรื่น   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
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