
การเชื�อมโยงแผนระดบัชาตสูิก่าร
เชื�อมโยง

การบรหิารยุทธศาสตรแ์ละแผนระดบั
ตา่งๆ ในพื �นที�

วนัพุธที� 14 มนีาคม 2561
ณ โรงแรมปรนิซพ์าเลซ มหานาค 

กรุงเทพฯ

โดย ผูอ้าํนวยการสํานกัพฒันาและส่งเสรมิการ
บรหิารราชการจงัหวดั 

สํานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย



1

ประเดน็การนําเสนอ

ที�มาและแนวคดิการบรหิารงานจงัหวดั 
กลุ่มจงัหวดั และภาค

2 กลไกการบรหิารงานจงัหวดัและกลุ่ม
จงัหวดัแบบบูรณาการ

3 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิฉบบัที� 12 ยุทธศาสตรท์ี� 9 

4

5

6

แนวทางการพฒันาภาค

องคป์ระกอบของแผนพฒันาจงัหวดัและ
กลุ่มจงัหวดั
เคร ื�องมอืในการจดัทําแผนพฒันา
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั



1 ที่มาและแนวคิดการบริหารงานจังหวัด    กลุมจังหวัด และภาค



พ.ร.ฎ.วา่ดว้ยการ
บรหิารงาน

จงัหวดัและกลุ่ม
จงัหวดัแบบ

บูรณาการ พ.ศ. 
2551

ม.52 วรรค 3  - ใหจ้งัหวดัและกลุ่มจงัหวดัยื�นคาํขอจดัต ั�งงบประมาณ
ได ้ 
                   - ใหถ้อืวา่จงัหวดัหรอืกลุ่มจงัหวดัเป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ
ม.52/1 วรรคทา้ย   - ส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัที�ประจาํอยู่ใน
เขตจงัหวดัที�ตอ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง
                            และเป็นไปตามแผนพฒันาจงัหวดัตามมาตรา 53/1
ม. 53/1    - ใหจ้งัหวดัจดัทําแผนพฒันาจงัหวดัใหส้อดคลอ้งกบัแนว
ทางการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมใน
                ระดบัชาตแิละความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิ�นในจงัหวดั 
              - ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัจดัใหม้กีารประชมุปรกึษาหารอื
รว่มกนัระหวา่งหวัหนา้ส่วนราชการที�มี
                 สถานที�ต ั�งทําการอยู่ในจงัหวดั 
                 (ราชการส่วนภมูภิาค/ส่วนกลางในภมูภิาค/ผูบ้รหิาร อปท.
ทั�งหมดในจงัหวดั/ผูแ้ทนภาค
                 ประชาสงัคม/ผูแ้ทนภาคธรุกจิเอกชน)

    หมวด 1 การบรหิารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ
    หมวด 2 การจดัทําแผนพฒันาจงัหวดั
    หมวด 3 การจดัทํากลุ่มจงัหวดัและการจดัทําแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั
    หมวด 4 งบประมาณจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
    หมวด 5 การกาํกบัและตดิตาม

พ.ร.บ. ระเบยีบ
บรหิารราชการ
ราชการแผ่นดนิ 
พ.ศ. 2534 และที�

แกไ้ขเพิ�มเตมิ 
(ฉบบัที� 7) 2550

ที�มาและแนวคดิการบรหิารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ

ระเบยีบสํานกั
นายกรฐัมนตรวีา่

ดว้ยการ
บรหิารงานเชงิ

พื �นที�แบบบูรณา
การ พ.ศ. 2560

ที�มา
มาตรา 11(8) แห่ง พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 
2534 
 มาตรา 4 แห่ง พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการบรหิารงานจงัหวดัและกลุ่ม
จงัหวดัแบบบรูณาการ พ.ศ. 2551
 มตคิณะกรรมการนโยบายการบรหิารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบรูณา
การ คร ั�งที� 3/2560 วนัที� 19 ตลุาคม 2560
หน้าที�และอาํนาตของ ก.บ.ภ.
1.กาํหนดนโยบบายและวางระบบในการบรหิารงานเชงิพื �นที�แบบบูรณาการ



4. กลุ่มจงัหวดัภาคกลาง
ตอนล่าง 1

(กาญจนบุร ีนครปฐม 
ราชบุร ีสุพรรณบุร)ี

3. กลุ่มจงัหวดัภาคกลาง
ตอนกลาง

(ฉะเชงิเทรา นครนายก 
ปราจนีบุร ีสมุทรปราการ 

สระแกว้)1. กลุ่มจงัหวดัภาคกลาง
ตอนบน 1

(นนทบุร ีปทุมธานี 
พระนครศรอียุธยา สระบุร)ี

9. กลุ่มจงัหวดัภาค
ตะวนัออก 

(จนัทบุร ีชลบุร ีตราด 
ระยอง) 

16. กลุ่มจงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน 2

(เชยีงราย น่าน พะเยา 
แพร)่

17. กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

(ตาก พษิณุโลก เพชรบูรณ ์
สโุขทยั อตุรดติถ)์ 

10. กลุ่มจงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(เลย หนองคาย หนองบวัลําภู 

อดุรธานี บงึกาฬ)
11. กลุ่มจงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2
(นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)

12. กลุ่มจงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง

(กาฬสนิธุ ์ขอนแกน่ มหาสารคาม 
รอ้ยเอด็) 

14. กลุ่มจงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
(ยโสธร ศรสีะเกษ อาํนาจเจรญิ 

อบุลราชธานี) 

2. กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน 2 
(ชยันาท ลพบุร ีสงิหบ์ุร ีอา่งทอง)

7. กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้� งอนั
ดามนั

(กระบี� ตรงั พงังา ภูเกต็ 
ระนอง)

6. กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้� งอา่ว
ไทย

(ชมุพร นครศรธีรรมราช 
พทัลุง สุราษฏรธ์านี)8. กลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน

(นราธวิาส ปัตตานี ยะลา สงขลา 
สตูล) 

15. กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน 1

(เชยีงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
ลําปาง ลําพูน)

18. กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ
ตอนล่าง 2

(กาํแพงเพชร นครสวรรค ์
พจิติร อทุยัธานี)

13. กลุ่มจงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(ชยัภูม ินครราชสมีา บุรรีมัย ์

สุรนิทร)์ 
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5. กลุ่มจงัหวดัภาคกลาง
ตอนล่าง 2

(ประจวบคีรขีนัธ ์เพชรบุร ี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)

หมายเหตุ : จงัหวดั หมายถงึ จงัหวดัที�เป็นที�ต ั�ง
ของศูนยป์ฏบิตักิารกลุ่มจงัหวดั

ประกาศ กนจ. เร ื�อง การจดัต ั�งกลุ่มจงัหวดัและกาํหนดจงัหวดัที�เป็นศูนยป์ฏบิตักิารของกลุ่มจงัหวดั ฉบบัที� 2 



4. กลุ่มจงัหวดัภาคกลาง
ตอนล่าง 2

(ประจวบคีรขีนัธ ์เพชรบุร ี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)

3. กลุ่มจงัหวดัภาคกลาง
ตอนล่าง 1

(กาญจนบุร ีราชบุร ีสุพรรณบุร)ี

1. กลุ่มจงัหวดัภาคกลาง
ปรมิณฑล

(นนทบุร ีปทุมธานี นครปฐม 
สมุทรปราการ)

5. กลุ่มจงัหวดัภาค
ตะวนัออก 1

(ฉะเชงิเทรา ชลบุร ีระยอง) 

16. กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน 2

(เชยีงราย น่าน พะเยา แพร)่

17. กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

(ตาก พษิณุโลก เพชรบูรณ ์
สุโขทยั อตุรดติถ)์ 

10. กลุ่มจงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(เลย หนองคาย หนองบวัลําภู 

อดุรธานี บงึกาฬ)11. กลุ่มจงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2
(นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)12. กลุ่มจงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง
(กาฬสนิธุ ์ขอนแกน่ มหาสารคาม 

รอ้ยเอด็) 
14. กลุ่มจงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
(ยโสธร ศรสีะเกษ อํานาจเจรญิ อุบลราชธานี) 

2. กลุ่มจงัหวดัภาคกลาง
ตอนบน 

(ชยันาท พระนครศรอียุธยา ลพบุร ี
สระบุร ีสงิหบ์ุร ีอา่งทอง)

7. กลุ่มจงัหวดัภาคใต้
ฝั� งอนัดามนั

(กระบี� ตรงั พงังา ภูเกต็ 
ระนอง สตูล)

8. กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้� งอา่วไทย
(ชมุพร นครศรธีรรมราช พทัลุง 

สุราษฏรธ์านี สงขลา)

9. กลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน
(นราธวิาส ปัตตานี ยะลา) 

6. กลุ่มจงัหวดัภาค

ตะวนัออก 2
(จนัทบุร ีตราด นครนายก 

ปราจนีบุร ีสระแกว้) 

15. กลุ่มจงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน 1
(เชยีงใหม่ แม่ฮ่องสอน 

ลําปาง ลําพูน)

18. กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ
ตอนล่าง 2

(กําแพงเพชร นครสวรรค ์พจิติร 

อุทยัธานี)

13. กลุ่มจงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

(ชยัภูม ินครราชสมีา บุรรีมัย ์สุรนิทร)์ 

ประกาศ กนจ. เร ื�อง การจดัต ั�งกลุ่มจงัหวดัและกาํหนดจงัหวดัที�เป็นศูนย ์
ปฏบิตักิารของกลุ่มจงัหวดั ฉบบัที� ๓ 
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หมายเหตุ : จงัหวดั หมายถงึ จงัหวดัที�เป็นที�ต ั�ง
ของศูนยป์ฏบิตักิารกลุ่มจงัหวดั



นโยบาย
นายกรฐัมนตรี

คณะกรรมการ
บรหิารราชการ

แผ่นดนิตามกรอบ
การปฏรูิปประเทศ 
ยุทธศาสตรช์าต ิ

และการสรา้งความ
สามคัคปีรองดอง 

(ป.ย.ป.) 
30 มกราคม 2560

ระเบยีบสาํนกั
นายกรฐัมนตรี

วา่ดว้ยการ
บรหิารงานเชงิพื �นที�

แบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2560

ใหจ้ดัทําแผนงานบูรณาการระดบั
ภาค 6 ภาค 
ภาคเหนือ 17 จงัหวดั 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 20 จงัหวดั 
ภาคกลาง 19 จงัหวดั 
ภาคตะวนัออก 6 จงัหวดั 
ภาคใต ้9 จงัหวดั 
ภาคใตช้ายแดน 5 จงัหวดั 
ภาค: พื �นที�ซ ึ�งกาํหนดขึ �นเพื�อประโยชนใ์น
การบูรณาการงบประมาณ/ ปฏบิตัภิารกจิ
ที�เช ื�อมโยงกนัโดยครอบคลมุกลุม่จงัหวดั
แผนพฒันาภาค : แผนที�กาํหนดทศิ
ทางการพฒันาภาคที�สอดคลอ้งเชื�อมโยง
กบัแผนระดบัชาตแิละนโยบายรฐับาล
เวลา: ปรบัระยะเวลาแผนจงัหวดั/กลุม่
จงัหวดัจาก 4 ปี เป็น 5 ปี 

ตั�งคณะกรรมการ

ที�มาและแนวคดิเกี�ยวกบั “ภาค”



กระบี�/ชมุพร/ตรงั/
นครศรธีรรมราช/พงังา/
พทัลุง/ภูเกต็/ระนอง/สุ

ราษฎรธ์านี/สงขลา/สตูล

เชยีงใหม/่เชยีงราย/
เพชรบูรณ/์แพร/่

แม่ฮ่องสอน /
กาํแพงเพชร/ตาก/

นครสวรรค/์น่าน/พะเยา/
พจิติร/พษิณุโลก/

ลําปาง/ลําพูน/สุโขทยั/
อตุรดติถ/์อทุยัธานี

กาฬสนุิ/์ขอนแกน่/
ชยัภูม/ินครพนม/

นครราชสมีา/บงึกาฬ/
บุรรีมัย/์มหาสารคาม/

มุกดาหาร/ยโสธร/
รอ้ยเอด็/เลย/ศรษีะเกษ/

สกลนคร/สุรนิทร/์
หนองคาย/หนองบวัลําภู/
อาํนาจเจรญิ/อดุรธานี/

อบุลราชธานี

กาญจนบุร/ีชยันาท/
นครปฐม/นนทบุร/ี

ปทุมธานี/ประจวบคีรขีนัธ/์
พระนครศรอียุธยา/เพชรบุร/ี

ราชบุร/ีลพบุร/ี
สมุทรสงคราม/สมุทรสาคร/
สระบุร/ีสงิหบุ์ร/ีสุพรรณบุร/ี

อา่งทอง/สมุทรปราการ

จนัทบุร/ีชลบุร/ีตราด/
ระยอง/ฉะเชงิเทรา/

ปราจนีบุร/ีนครนายก/
สระแกว้

นราธวิาส/ปัตตานี/
ยะลา

ภาค
กลาง

ภาคใต้
ชายแดน

ภาค
ตะวนัออก

ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนื

อ

การแบ่งภาค 6 ภาค

ภาคใ
ต้

ภาคเ
หนือ

หมายเหตุ :ประกาศ กนจ. เร ื�อง การจดัต ั�ง
กลุ่มจงัหวดัและกาํหนดจงัหวดัที�เป็นศูนย ์
ปฏบิตักิารของกลุ่มจงัหวดั ฉบบัที� ๓ 



• แนวทางการพฒันาประเทศ
• นโยบายของรฐับาล
• ศกัยภาพของพื �นที� 
• ความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิ�น

การบูรณาการ
กระบวนการวางแผน : กระบวนการกาํหนดยทุธศาสตร ์การบรหิารตาม
แผนและยทุธศาสตร ์
แผนงานและแผนงบประมาณ 
ความรว่มมอืระหวา่งภาครฐั ภาคทอ้งถิ�น และภาครฐักบัภาคธุรกจิ
เอกชน

• ผูว้า่ราชการจงัหวดัประสานและ
สรา้งการมสี่วนรว่ม 
• ทุกภาคส่วนมสี่วนรว่มในการ
กาํหนดยุทธศาสตร ์  
  การจดัทําแผนพฒันาจงัหวดัและ
กลุ่มจงัหวดั

ความเหน็พอ้งตอ้งกนั
รว่มรบัผดิชอบ

หลกัการสําคญัตามกฎหมาย

ความ
สอดคลอ้ง

และเชื�อมโยง
การมสี่วน

รว่ม
ของทุกภาค

ส่วน

การบูรณาการ
(Area-Based)



2 กลไกการบรหิารงานจงัหวดัและกลุ่ม
จงัหวดัแบบบูรณาการ



ระดบัของยุทธศาสตรแ์ละแผนพฒันา

พฒันา
ศกัยภาพการ
แข่งขนัทาง
เศรษฐกจิ

ยกระดบัชวีติ
ความเป็นอยู่

ของประชาชน

วางกรอบ
แนวทาง

การพฒันา

ภาคเหนือ              17 
จงัหวดั
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
20 จงัหวดั
ภาคกลาง              17 
จงัหวดั
ภาคตะวนัออก              
8 จงัหวดั
ภาคใต ้(อนัดามนั+อา่วไทย)   
11 จงัหวดั
ภาคใตช้ายแดน              
3 จงัหวดั



ก.บ.ก
.

จงัหวดั 1

ระดบัชาติ

ก.บ.จ.

ก.น.จ.

ระดบักลุ่มจงัหวดั

ระดบั
จงัหวดั

จงัหวดั 3

จงัหวดั 4

จงัหวดั 2

ผูว้า่ราชการจงัหวดั

หวัหน้ากลุ่มจงัหวดั

นายกรฐัมนตรี

องคป์ระกอบหลกั: 1-ภาครฐั 2-ผูบ้รหิารทอ้งถิ�น 3-ภาคธุรกจิเอกชน 4-ภาคประชาสงัคม 

กลไกการบรหิารงานจงัหวดั กลุ่มจงัหวดัแบบบูรณา
การ และ ภาค

คณะกรรมการ
นโยบายการบรหิารงาน
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

แบบบูรณาการ

คณะกรรมการ
บรหิารงาน

กลุ่มจงัหวดัแบบบูรณา
การคณะกรรมการบรหิารงาน

จงัหวดัแบบบูรณาการ

คณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพฒันาภาค

นายกรฐัมนตรี

รองนายกรฐัมนตรี

คณะอนุกรรมการบูรณาการ
นโยบายพฒันาภาค



กลไกการบรหิารงานจงัหวดั กลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ และ ภาคตาม
มตริฐัมนตรเีมื�อวนัที� 24 ตุลาคม 2560

กฎหมายที�

เกี�ยวขอ้ง

1.พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยการบรหิารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั
แบบบรูณาการ พ.ศ. 2551

2.ระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการบรหิารงานเชงิพื �นที�แบบ
บรูณาการ พ.ศ. 2560

กลไก
ก.บ.ภ. ทําหน้าที�หลักในการบูรณาการ กําหนดนโยบาย 

หลกัเกณฑ ์และพิจารณาเห็นชอบการจดัทําแผนพฒันาภาค 
กลุ่มจงัหวดั และจงัหวดั แผนปฏบิตัริาชการประจําปี และคําขอ
งบประมาณกลุม่จงัหวดั และจงัหวดั

ก.น.จ. ทําหนา้ที�บูรณาการ และพจิารณากลั�นกรองแผนพฒันา 
แผนปฏบิตัริาชการประจําปี คําของบประมาณของกลุ่มจงัหวดั 
และจงัหวดั โดยเสนอให ้ก.บ.ภ. พจิารณาเห็นชอบ

อ.ก.บ.ภ. ทําหน้าที�วางแนวทางการปฏิบัติการ หลักเกณฑ ์
นโยบาย การบรหิารงานแบบบูรณาการในภาคตามที� ก.บ.ภ. 
กาํหนด และจดัทําแผนพฒันาภาค 

ก.บ.ก. และ ก.บ.จ. ทําหนา้ที�จดัทําแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั และ
จงัหวดั แผนปฏบิตัริาชการประจําปี และคําของบประมาณกลุ่ม
จงัหวดัและจงัหวดั

แผนในระดบั
พื �นที�

1.แผนพฒันาภาค มรีะยะเวลา 5 ปี
2. แผนพฒันากลุม่จงัหวดั และจงัหวดั มรีะยะเวลา 5 ปี
3. แผนปฏบิตัริาชการประจาํปีของกลุม่จงัหวดั และจงัหวดั



         ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการบรหิารงานเชงิพื �นที�

แบบบูรณาการ พ.ศ.2560

แผนพฒันาภาค : แผนที�กําหนดทิศ
ทางการพัฒนาภาคที�สอดคลอ้งเช ื�อมโยงกบั
แผนระดบัชาตแิละนโยบายรฐับาล ครอบคลุมทุก
มิติ เ ป็นเคร ื�องมือบูรณาการแผนของส่วน
ราชการ ขับเคลื�อนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ประเทศ  นโยบายของรฐับาล

ภาค : พื �นที�ซ ึ�งกําหนดขึ �นเพื�อประโยชนใ์นการบูร
ณาการงบประมาณหรอืปฏบิตัภิารกจิที�เช ื�อมโยงกนัโดย
ครอบคลมุกลุ่มจงัหวดัที�จดัตั�งขึ �นตาม พ.ร.ฎ. ว่าดว้ย
การบรหิารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั แบบบูรณา
การ พ.ศ. 2551 ตั�งแตห่นึ�งกลุ่มจงัหวดัขึ �นไป

ก.บ.ภ. : คณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพฒันาภาค

ประธาน :
นายกรฐั
มนตรี

กรรมการ : รอง นรม. ทุกคน/รมต. ประจําสํานัก
นายกรฐัมนตร/ีรมว. มท./ปลดั มท./   ผอ. สงป./เลขาธิการ 
ก.พ.ร./ผูแ้ทน อปท./ปธ.สภาหอการคา้ฯ/ปธ.อุตสาหกรรมฯ/                
ปธ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที�ยวฯ/ปธ.สมาคมธนาคารไทย/ปธ.สภา
เกษตรกรฯ/ผูแ้ทนภาคประชาสงัคมไม่เกนิ 2 คน/ผูท้รงคณุวฒุไิม่
เกนิ 2 คน

กรรมการและ
เลขานุการ :

- เลขาธกิาร 
สศช.
- ผูแ้ทน สศช./
มท./สงป. และ 
ก.พ.ร. เป็น
ผูช้ว่ยเลขานุการ

อาํนาจ/หน้าที� 1. กาํหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบรหิารงานภาค กลุ่มจงัหวดัและจงัหวดัแบบ
บรูณาการ

  2. กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการจดัทําแผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันากลุ่ม
จงัหวดั แผนพฒันาภาค แผนปฏบิตัริาชการประจาํปีของจงัหวดั และแผนปฏบิตัริาชการประจาํปีของกลุ่ม
จงัหวดั

  3. บรูณาการแผนของส่วนราชการและแผนพฒันาระดบัพื �นที�
  4. ใหค้วามเห็นชอบ แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั  แผนพฒันาภาค แผนปฏบิตัิ

ราชการประจาํปีของจงัหวดั และแผนปฏบิตัริาชการประจาํปีของกลุ่มจงัหวดั และคาํของบประมาณ
  5. แตง่ตั�งคณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานเพื�อปฏบิตัหินา้นที�ต่างๆ ตามที�มอบหมาย
  6. สศช. ทําหนา้ที�รบัผดิชอบงานธรุการของ ก.บ.ภ. และหนา้ที�อื�นตามที� ก.บ.ภ. กาํหนด ก.น.จ. /ก.บ.จ. /ก.บ.ก. ยงัอยู่คงเดมิ 

 แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันากลุม่จงัหวดั และแผนพฒันาภาค มรีะยะเวลา 5 ปี
 ระเบยีบนี�บงัคบัใชด้าํเนินการจดัทํางบประมาณรายจา่ยประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป็นตน้ไป



องคป์ระกอบคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย
พฒันาภาค (อ.ก.บ.ภ. ภาค)

อ.ก.บ.ภาค (6 ภาค)
ประธาน : รอง
นายกรฐัมนตรี

1. ภาคกลาง
พล.อ. ประวติร วงษ ์
สุวรรณ

2. ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

พล.อ.อ. ประจนิ จ ั�นตอง

3. ภาคตะวนัออก นายสมคดิ จาตุศรพีทิกัษ ์

4. ภาคเหนือ นายวษิณุ เครอืงาม

5. ภาคใตแ้ละภาคใต้
ชายแดน

พล.อ. ฉตัรชยั สารกิลัยะ

อาํนาจ/หน้าที�
1.วางแนวทางปฏบิตัใิหก้ารบรหิารงานในภาคเป็นตามหลกัการ นโยบายที� ก.บ.ภ.กาํหนด
2.จดัทําแผนภาคและบรูณาการแผนงานโครงการของสว่นราชการ และแผนพฒันาระดบัพื �นที�
3.กาํกบั เรง่รดั ตดิตามประเมนิผลการขบัเคลื�อนแผนภาค และรายงาน ก.บ.ภ.
4.พจิารณา และกลั�นกรองแผนพฒันาจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั/ภาค แผนปฏบิตัริาชการประจาํปี

จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั
5.พจิารณากลั�นกรอง แผนงาน/โครงการ ของจงัหวดั/กลุม่จงัหวดัที�ขอรบัการสนับสนุนจาก

สว่นราชการ
6.พจิารณาใหค้วามเห็นชอบคาํขอโอนเปลี�ยนแปลง

องคป์ระกอบ อ.ก.บ.ภ. ภาค
1.รองนายกรฐัมนตร ีที�ไดร้บัมอบหมาย       ประธาน

อนุกรรมการ
2.ปลดักระทรวง (11 คน/กระทรวง)    

อนุกรรมการ
3.เลขาธกิาร สศช.
4.เลขาธกิาร สกท.
5.ผูแ้ทนสมาคมองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น
6.ผูท้รงคุณวฒุ ิที�ประธานกาํหนด ไม่เกนิ 2 คน
7.ผูแ้ทนสภาเกษตรกรระดบัภาค ที�ประธานกาํหนด 

จาํนวน 1 คน
8.ผูแ้ทนภาคประชาสงัคมหรอืประชารฐั ที�ประธาน

กาํหนด ไม่เกนิ 2 คน
9.ผูแ้ทน สศช. อนุกรรมการและ

เลขานุการ
10. ผูแ้ทนสาํนกังบประมาณ อนุกรรมการและ

ผูช้ว่ยเลขานุการ
11. ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการและ

ผูช้ว่ยเลขานุการ
12. ผูแ้ทนสาํนกังาน ก.พ.ร อนุกรรมการและ

ผูช้ว่ยเลขานุการ
13. ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันา อนุกรรมการและ

ผูช้ว่ยเลขานุการ

* องคป์ระกอบของ อ.ก.บ.ภ. ทั�ง 5 คณะ มคีวามแตกต่างตามบรบิท
การพฒันาในแตล่ะภาค



กลไกของยุทธศาสตรแ์ละการจดัทํา
แผนพฒันา



การปรบัเปลี�ยน

การบรหิารงานกลุ่ม

จงัหวดั

ไม่กระทบ กระทบ

1. กลุ่มจงัหวดั  ภาคเหนือ

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

 ภาคกลาง (กลุม่จงัหวดัภาคกลาง

ตอนลา่ง 2)

 ภาคกลาง (ยกเวน้กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 2)

 ภาคตะวนัออก

 ภาคใต ้

2. จาํนวนกลุ่มจงัหวดั ภาคเหนือ (4 กลุม่จงัหวดั)

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(5 กลุม่จงัหวดั)

 ภาคกลาง (1กลุม่จงัหวดั)

รวม 10 กลุ่มจงัหวดั

เดมิ

ภาคกลาง (4 กลุม่จงัหวดั)

ภาคตะวนัออก (1 กลุม่จงัหวดั)

ภาคใต ้(3 กลุม่จงัหวดั)

รวม 8 กลุ่มจงัหวดั

ใหม่

ภาคกลาง (3 กลุ่มจงัหวดั)

ภาคตะวนัออก (2 กลุ่มจงัหวดั)

ภาคใต ้(3 กลุ่มจงัหวดั          ปรบั

จงัหวดัภายในกลุ่ม)

รวม 8 กลุ่มจงัหวดั

3. คณะกรรมการ

บรหิารงานกลุ่มจงัหวดั

แบบบูรณาการ

ก.บ.ก. ชดุเดมิ ก.บ.ก ชดุเดมิ ก.บ.ก. ชดุใหม่

* 3.1 การบรหิาร

งบประมาณ

* บรหิารงบประมาณ 

ปี พ.ศ. 2559 - 2561

* บรหิารงบประมาณเฉพาะ           

ปี พ.ศ. 2559 - 2561
- 

* 3.2 การจดัทําแผน * จดัทําแผนพฒันา ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 - 2564

* จดัทําแผนปฏบิตัริาชการฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-

* จดัทําแผนพฒันา ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 - 2564

* จดัทําแผนปฏบิตัริาชการฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การเปรยีบเทยีบคณะกรรมการบรหิารงานกลุ่ม
จงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

การเปรยีบเทยีบคณะกรรมการบรหิารงานกลุ่ม
จงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)



การประสานแผนพฒันา
พื �นที�ในปัจจบุนั

ระดบั
จงัหวดั

ระดบั
อาํเภอ

ระดบั
ตาํบล

ระดบั
หมู่บา้น/
ชมุชน

ม.ีค. – พ.ค.
แผนชมุชนระดบัตาํบล

พช.

ม.ค. – ก.พ.
ทบทวนแผนชมุชน/

หมู่บา้น
กม.

เม.ย. – พ.ค.
แผนพฒันาอาํเภอ

กบอ.

กบอ.

ก.ค. – ก.ย.
แผนพฒันาจงัหวดั/

แผนปฏบิตัริาชการจงัหวดั
ก.บ.จ.

เม.ย. 
จดัประชมุเพื�อพจิารณาบูรณา

การโครงการคณะกรรมการประสานแผน
ทอ้งถิ�นระดบัจงัหวดั

ม.ิยแผนความตอ้งการระดบั
อาํเภอ

ม.ค. – ก.พ.

จดัประชมุประชาคมทอ้งถิ�น

อปท.

ม.ีค. – พ.ค.
แผนพฒันาทอ้งถิ�น

อปท.

ม.ีค.
จดัประชมุเพื�อพจิารณา

บูรณาการโครงการคณะกรรมการประสานแผน
ทอ้งถิ�นระดบัอาํเภอ

ใชอ้าํนาจในเชงิบรหิารในการกาํหนดแนวทางในการ
ประสานแผนพฒันาในระดบัพื �นที� 

โดยการดาํเนินการรว่มกนัระหวา่ง สป.มท. พช. ปค. และ 
สถ.

18



3
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาต ิฉบบัที� 12 
ยุทธศาสตท์ี� 9





แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที� 
12 ยุทธศาสตรท์ี� 9



4 แนวทางการพฒันา
ภาค



ทศิทางการพฒันาภาคของประเทศ



พัฒนาภาคเหนือใหเปน 

24

1

พัฒนาการทองเที่ยวและธรุกจิบริการตอเนื่องใหมีคุณภาพ 
สามารถสรางมูลคาเพิ่มอยางยั่งยนื และกระจายประโยชน
อยางทั่วถึง รวมท้ังตอยอดการผลิตสนิคาและบริการที่มี
ศักยภาพสูงดวยภูมิปญญาและนวัตกรรม 

2

ใชโอกาสจากเขตเศรษฐกิจพเิศษ และการเชื่อมโยงกบัอนุ
ภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยาย
ฐานเศรษฐกิจ
ของภาค

3
ยกระดับเปนฐานการผลติเกษตรอินทรียและเกษตร
ปลอดภัย เชื่อมโยงสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สราง
มูลคาเพิ่มสูง

4



พัฒนาอีสานสูมิติใหมเปน 

25

1
บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต
อยางยั่งยืน

2
แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอย
เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม

3
สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคูกับการ
แกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4

ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยง
พื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหมๆ 
ของภาค

พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศ
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1
พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดับโลกควบคูกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเมือง

2
พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
และสรางความเชื่อมโยงเพ่ือกระจายการทองเที่ยวทั่วทั้งภาค

3
ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใชนวัตกรรม เทคโนโลยี 
และความคิดสรางสรรค เพื่อใหสามารถแขงขันไดอยางย่ังยืน

4
บริหารจัดการน้ําและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแกไขปญหาน้ําทวม ภัยแลง 
และคงความสมดุลของระบบนิเวศอยางย่ังยืน

5
เปดประตูการคา การลงทุน และการทองเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

6
พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสราง
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1
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของฐานอุตสาหกรรมเดิม และ
สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงอนาคต

2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินคาเกษตร

3 ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเที่ยว

4
พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองสําคัญของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู เอื้อ
ตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอยางมีสมดุล

5
พัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดนใหเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบาน ใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและเกิดผลที่เปน
รูปธรรม

6
พัฒนาคนและชุมชนใหมีคุณภาพโดยการจัดบริการสังคมใหมี
คุณภาพและไดมาตรฐาน

7
ปกปองและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
ความหลากหลาย อุดมสมบูรณ



1
พัฒนาการทองเที่ยวของภาคใหเปนแหลง
ทองเที่ยวคุณภาพชัน้นําของโลก

2
พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรปูยางพาราและ
ปาลมน้ํามันแหงใหมของประเทศ

3 พัฒนาการผลติสินคาเกษตรหลกัของภาค

4

พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานสนับสนนุการ
ทองเที่ยว 
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการเชือ่มโยง
การคาโลก
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1
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรเพื่อความม่ันคงใหกับภาคการผลิต

2
พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตงใหเปนเมือง
การคาและเมืองทองเที่ยวชายแดน

3 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน



5 องคป์ระกอบของแผนพฒันาจงัหวดัและ
กลุ่มจงัหวดั
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องคป์ระกอบของแผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่ม
จงัหวดั 

องคป์ระกอบของแผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่ม
จงัหวดั 

กลุ่ม
จงัหวดั

แผนพฒั
นา

จงัหวดั/
กลุ่ม

จงัหวดั

สถานก
ารณ ์  

การ
วเิคราะห ์
สถานก
ารณ ์  

วสิยัทศัวสิยัทศั
น์

พนัธ
กจิ

ประเดน็

สตร ์

ประเดน็
ยุทธศา

สตร ์
เป้าประส

งค ์
ตวัชี �วดั

เป้าหม
าย

กลวธิ/ี

าร

กลวธิ/ี
มาตรก

าร

แผนงาแผนงา
น



นโยบายการจดัทําแผนของคณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพฒันาภาค

นโยบายการจดัทําแผนของคณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพฒันาภาค



หลกัเกณฑ ์และวธิกีารจดัทําแผนพฒันา
จงัหวดั กลุ่มจงัหวดั และภาค

หลกัเกณฑ ์และวธิกีารจดัทําแผนพฒันา
จงัหวดั กลุ่มจงัหวดั และภาค



หลกัเกณฑ ์และวธิกีารจดัทําแผนพฒันา
จงัหวดั กลุ่มจงัหวดั และภาค

หลกัเกณฑ ์และวธิกีารจดัทําแผนพฒันา
จงัหวดั กลุ่มจงัหวดั และภาค



หลกัเกณฑ ์และวธิกีารจดัทําแผนปฏบิตัริาชการประจาํปีจงัหวดั 
กลุ่มจงัหวดั ประจาํปี พ.ศ. 2562

หลกัเกณฑ ์และวธิกีารจดัทําแผนปฏบิตัริาชการประจาํปีจงัหวดั 
กลุ่มจงัหวดั ประจาํปี พ.ศ. 2562



ลักษณะการทําโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัดลักษณะการทําโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด



6 เคร ื�องมอืในการจดัทําแผนพฒันาจงัหวดั
และกลุ่มจงัหวดั



แนวทางการประสานแผนระดบัพื �นที�แนวทางการประสานแผนระดบัพื �นที�

แผน
หมู่บ ้
าน

กม.

แผ
น

ชมุ
ชน

คก
ก.
ชมุ
ชน

แผน
ชมุ
ชน
ระด ั
บ

ตาํบ
ล

ศอช
.ต.

แผน   
พฒัน

า
ทอ้งถิ�

น

อปท.

แผน
ความ
ตอ้งกา
รระดบั
อาํเภอ

คกก.
ประสา
นแผน
ทอ้งถิ�น
ระดบั
อาํเภอ

แผนพั
ฒนา
อาํเภอ

ก.บ.อ.

บญัชี
ประสา

น
โครงก

าร
พฒันา 

ของ 
อปท.

แผน
พฒั 
นา

จงัหว ั
ด

แผนพั
ฒนา
ของ 
อบจ.

คกก.
ประสาน

แผน
ทอ้งถิ�น
ระดบั

จงัหวดั

ก.บ.
จ.

แผน
ระดบั
ตา่ง 

ๆ

กลไก
ขบัเค
ลื�อน

แผนพั
ฒนา
กลุ่ม

จงัหวดั

แผนพั
ฒนา
ภาค

แผนพั
ฒนา
ชาติ

จงัหวดัอาํเภอ

  

ตาํบ
ล

หมู่บา้น/
ชมุชน
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เคร ื�องมอืในการจดัทําแผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่ม
จงัหวดั

เคร ื�องมอืในการจดัทําแผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่ม
จงัหวดั

รณ์

การ
วเิคราะห ์
สถานกา

รณ์

SWOT 
Analysis

Five 
Force 

Analysi
s

Position
ing

BCG 
Model

Benchmar
king
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เคร ื�องมอืในการจดัทําแผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่ม
จงัหวดั

Five Forces Model; Michael E. Porter

อาํนาจ
ตอ่รอง

ของผูส้ง่
มอบ

อาํนาจ
ตอ่

รองของ
ลูกคา้

ภยั
คุกคาม
จากผู ้

เขา้ใหม่

ภยั
คุกคาม

จาก
สนิคา้

ทดแทน

ระดบัการ
แข่งขนัใน
อตุสาหกรร
มเดยีวกนั

หลกัการ Five Forces Analysis จดัเป็นโครงสรา้งหลกั
ที�ใชว้เิคราะหอ์ตุสาหกรรมและการพฒันาดา้นกลยุทธ ์
โดยมจีดุมุ่งหมายเพื�อใหเ้กดิความสามารถในการแขง่ขนั
ในตลาด โดยการวเิคราะหจ์ากปัจจยัที�สง่ผลกระทบตอ่
พฤตกิรรมองคก์ร การใหบ้รกิารลกูคา้ การสรา้งผลกาํไร
ของบรษิทั และความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดโดยตรง
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การวางตาํแหน่งการพฒันา
(Positioning) ของจงัหวดั
และกลุ่มจงัหวดัที�สอดคลอ้ง
กบันโยบายและยุทธศาสตร ์
การพฒันาหรอืนโยบายของ
ชาติ

ความแข็งแกรง่และโดดเดน่
ของแตล่ะยุทธศาสตรด์า้น

เศรษฐกจิGlobal Regional Local Potential

โอ
กา
สใ
นก
าร
เต
บิโ
ตข
อง
แต่
ละ
ยุท
ธศ
าส
ตร์

เกษตร การทอ่งเที�ยว

นอ้ยมาก

ส
งู

การคา้ชายแดน

การวางตาํแหน่งการพฒันา (Positioning) ของ
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 



การวางตาํแหน่งการพฒันา (Positioning) ของ
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 

42

(กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 



S
W
O
T

T
O
O
Ls

Strategic Issue

VISION

MISSIO
N

OBJECTI
VE

Strategic 
Issues

1
Strategic Issue

2
Strategic Issue

3

Positioning

เศรษฐกจิ สงัคม ความม ั�นคงการบรหิารจดัการ
ทรพัยากร
ธรรมชาติ
สิ�งแวดลอ้ม

การวางตาํแหน่งการพฒันา (Positioning) ของ
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 
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เมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศน ์เกษตรและ

ท่องเที�ยวทางเลอืกใหม่ สงัคมเป็นสุข 

เมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศน ์เกษตรและ
อาหารปลอดภยั 

ท่องเที�ยวทางเลอืกใหม่ สงัคมเป็นสุข ประเดน็
ยุทธศาสตร ์ที� 1  

พฒันา
สภาพแวดลอ้มให้

เป็นเมอืงน่าอยู่
อย่างย ั�งยนื

ประเดน็
ยุทธศาสตร ์ที� 2 

ประเดน็
ยุทธศาสตร ์ที� 3 

กลยุทธท์ี� 2 เรง่รดัฟื�นฟู
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

กลยุทธท์ี� 3 ยกระดบัการ
จดัการสิ�งแวดลอ้ม 

กลยุทธท์ี� 1 พฒันา
โครงสรา้งพื �นฐาน โครงการ/ตวัชี �วดั/คา่
เป้าหมาย

โครงการ/ตวัชี �วดั/คา่
เป้าหมาย

โครงการ/ตวัชี �วดั/คา่
เป้าหมาย

44
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เคร ื�องมอืในการจดัทําแผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่ม
จงัหวดั
เคร ื�องมอืในการจดัทําแผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่ม
จงัหวดั

บูรณาการ
แผนงาน
โครงการ

Value 
Chain
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ยุทธศาสตรก์ารท่องเที�ยว 

Value Chains

กลุ่มจงัหวดั

      พฒันาศกัยภาพ  
ผูป้ระกอบการ
ทอ่งเที�ยวและ 
อตุสาหกรรม
ใกลเ้คยีง

การควบคมุ 
มาตรฐานอยูใ่น
เกณฑ ์Eco-
Destination

พฒันาระบบ
สทิธปิระโยชน์
ใหเ้กดิการลงทนุ
จากตา่งประเทศ

พฒันา
ดา้นการตลาดและ 
ประชาสมัพนัธ ์

พฒันา
ระบบคมนาคม

พฒันา

แหลง่ทอ่งเที�ยว

ก
ล

ุ่ม
จ

งัห
ว
ดั

จ
งัห

ว
ดั

ท
อ้

งถ
ิ� น

ก
ร
ะท

ร
ว
ง/

ก
ร
ม

เอ
ก

ช
น

โครงการสรา้ง
แหล่งท่องเที�ยวทางเลอืก
(Spa, Zoo)

โครงการปรบัปรุง
ระบบนิเวศชายฝั� ง
(กระทรวงทรพัยากร
ธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม)

โครงการสรา้งเพิ�ม
ชอ่งทางจราจรทางหลวง
เพื�อเชื�อมโยงสู่อนิโดจนี
(กระทรวงคมนาคม)

โครงการส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการพฒันา
แหล่งท่องเที�ยวเชงิสุขภาพ
(กระทรววงการท่องเที�ยว
และกฬีา)

โครงการปรบัปรุงและ
พฒันาศูนยร์บัแจง้เหตุและ
ใหบ้รกิารนกัท่องเที�ยว
(กระทรวงการท่องเที�ยว
และกฬีา)

โครงการส่งเสรมิการ
ลงทุนภาคธุรกจิ
ท่องเที�ยว
(BOI)

โครงการท่องเที�ยว
เกษตรเชงิอนุรกัษ ์

โครงการจดังานประเพณี
ประจําปี

โครงการยุวมคัคุเทศก ์
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมคัรดํานํ�าเพื�อ
ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั

โครงการพฒันา
บุคลากรและ
ผูป้ระกอบการ
ดา้นการท่องเที�ยว

โครงการปรบัปรุง
ทศันียภาพเพื�อส่งเสรมิ
การท่องเที�ยวและรกัษา
คุณภาพสิ�งแวดลอ้ม

โครงการก่อสรา้ง
ท่าเทยีบเรอืขนาดเล็ก

โครงการพฒันาระบบ
ความปลอดภยัและการให้
บรกิารประชาชน
เมื�อมเีหตุฉุกเฉิน

ช
มุ

ช
น

โครงการหมู่บา้น OTOP



การเชื�อมโยงแผนระดบัชาตสูิก่าร
เชื�อมโยง

การบรหิารยุทธศาสตรแ์ละแผนระดบั
ตา่งๆ ในพื �นที�

วนัพุธที� 14 มนีาคม 2561
ณ โรงแรมปรนิซพ์าเลซ มหานาค 

กรุงเทพฯ

โดย ผูอ้าํนวยการสํานกัพฒันาและส่งเสรมิการ
บรหิารราชการจงัหวดั 

สํานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย


