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นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2564  
และแผนพัฒนาภาค พ.ศ. ๒๕๖0–๒๕๖4 

(มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  พ.ศ. 2560) 

------------------------------------- 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ 5 (1) 
และ (2) ก าหนดให้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) มีอ านาจหน้าที่ก าหนดกรอบ
นโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค ก าหนดนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ให้สอดคล้องกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล 

ซึ่ง คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
พ.ศ. 2561-2564 และแผนพัฒนาภาค พ.ศ. ๒๕๖0–๒๕๖4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 
และแผนพัฒนาภาค พ.ศ. ๒๕๖0–๒๕๖4 

ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-
2564 และ อ.ก.บ.ภ. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาภาค พ.ศ. ๒๕๖0–๒๕๖4 เพ่ือให้แผนทันสถานการณ์ และ
ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติการประจ าปีของภาค โดยมีนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ดังนี้ 

1. นโยบายการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค 

1.1 ยึดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งแผนรายสาขา/เฉพาะด้านต่างๆ ที่ผ่านความเห็นชอบ
จาก ครม. แล้ว และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

1.2  ให้ความส าคัญกับแผนพัฒนาภาค เพ่ือเป็นแผนชี้น าการพัฒนาในภาพรวมของพ้ืนที่ เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกพ้ืนที่ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

1.3  การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด ให้ใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนหรือการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหา และความต้องการจาก
ประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งให้มีการประสานแผนในระดับพ้ืนที่ โดยการรวบรวมและจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ผ่านกลไกการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และแผนความต้องการของอ าเภอ เพ่ือให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน 
(One Plan) 

1.4  การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา มุ่งเน้นการท างานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน  
ทั้งส่วนราชการ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมหรือประชารัฐ และ
ชุมชน เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของภาค กลุ่มจังหวัด และ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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จังหวัด รวมทั้งร่วมมือกันในการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญของภาค กลุ่มจังหวัด และ
จังหวัด สู่การปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผล 

1.5  การเสนอแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด ให้เสนอในช่วง 
ปีแรกของแผน ส าหรับการทบทวนหรือปรับปรุงแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนา
จังหวัด ให้ด าเนินการเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างมีนัยส าคัญที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด เพ่ือให้แผนทันสถานการณ์ และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงมาก
ขึ้น โดยไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงแผนทุกปี 

2.  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค 

2.1  ขอบเขต 

1)  แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มีความครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา มุ่งตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของจังหวัดและขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาค ตามศักยภาพและโอกาสของจังหวัด 

2)  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นแผนที่เป็นการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาภาค หรือความต้องการแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมในพ้ืนที่ และต้องมีขอบเขตการ
ด าเนินการหรือได้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 จังหวัด 

3)  แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาภาคที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล มีมิติการพัฒนาเชิงกายภาพและพ้ืนที่เป็นเครื่องมือบูรณาการแผนของส่วน
ราชการ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและประเด็นการพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ 

2.2  องค์ประกอบของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

1) ข้อมูลเพื่อการพัฒนา  

 สภาพทั่วไปและสถานการณ์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ครอบคลุมข้อมูล 
ที่ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ
เป็นอนุกรมอย่างน้อย 3 ปี พร้อมกับวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ  เพ่ือสะท้อนภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูลสนับสนุนอ่ืนๆ ที่แสดงให้
เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปัญหา  ประกอบด้วย 

 ด้านกายภาพ ประกอบด้วย ที่ตั้ง ขนาดพ้ืนที่ ลักษณะภูมิประเทศ การใช้
ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน (การคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ต 
และแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ) และข้อมูลสนับสนุนอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด 

 ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ข้อมูลหลักที่แสดงภาพรวมของเศรษฐกิจ และ
สาขาเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การค้าชายแดน การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจระดับ
ครัวเรือน (รายได้และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน) โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์และ
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เปรียบเทียบเพ่ือสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พร้อมเหตุผลประกอบและ
ข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปัญหา 

 ด้านสังคมและความม่ันคง  ประกอบด้วย ข้อมูลด้านสังคมที่ส าคัญของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด เช่น ประชากร แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เป็นต้น โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพ่ื อสะท้อนภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูลสนับสนุนอ่ืนๆ ที่แสดงให้
เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปัญหา 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ข้อมูลด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ เช่น ป่าไม้ ดินและที่ดิน แหล่งน้ า ขยะ มลพิษ เป็นต้น โดยมีข้อมูลสนับสนุน
ที่เพียงพอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพ่ือสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด พร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของ
ปัญหา 

 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่  

 น าเสนอวิธีการหรือกระบวนการในการเก็บรวบรวมปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่ โดยต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ
ต้องมีการประสานแผนระดับต่างๆในพ้ืนที่ โดยเชื่อมโยงจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผน
ความต้องการระดับอ าเภอ เพ่ือรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้แผนมีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan) 

 น าเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่โดยจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญไม่เกิน 10 อันดับ และระบุกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่ให้ชัดเจน 

 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา  (ตาม
แนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด) น าเสนอให้เห็นผลการด าเนินการตามแผนว่าประสบผลส าเร็จมาก
น้อยเพียงใด บรรลุเป้าหมายรวมและเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาแต่ละแนวทางที่ก าหนดไว้ได้มากน้อย
เพียงใด และบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือไม่ หากไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้
ให้แสดงเหตุผลประกอบ พร้อมทั้งให้ระบุเหตุผลสนับสนุน หากเห็นสมควรด าเนินการต่อ หรือยุติการ
ด าเนินการ 

2)  ประเด็นการพัฒนา 

 บทวิเคราะห์ ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการวางแผน (สามารถเลือกใช้
เครื่องมือได้ตามความถนัด) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรคของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาตามหลัก logical framework โดยจะต้องมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเพ่ือการพัฒนา และผลการวิเคราะห์ศักยภาพและประเด็นปัญหาในด้านต่างๆ เพ่ือน าไปสู่
การก าหนดประเด็นการพัฒนา 

 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ในช่วงระยะเวลาของแผน) แสดง
สถานภาพที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส 
ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรค ที่เป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
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 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด
จะต้องมีความชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา ระยะ 5 ปี (หรือ 4 ปี กรณีแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2564) มีจ านวนตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณหรือ
คุณภาพ ส าหรับค่าเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องกับค่าฐาน (ข้อมูลในช่วงที่ผ่านมา และต้องระบุค่าฐาน
อย่างเหมาะสม ชัดเจน มีแหล่งที่มา และเป็นปัจจุบัน) หรือค่า benchmark และแสดงถึงความก้าวหน้าอย่าง
เหมาะสมและเป็นไปได้ในแต่ละปี 

 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ก าหนดประเด็นการพัฒนาของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาส าคัญระดับชาติ (agenda) ทิศทางการพัฒนาภาค 
รวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของพ้ืนที่ (area) สอดคล้องกับผลที่ได้จากบทวิเคราะห์ และ
จัดล าดับความส าคัญของประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย 

 วัตถุประสงค์ (ของแต่ละประเด็นการพัฒนา) 

 เป้าหมายและตัวชี้วัด (ของแต่ละประเด็นการพัฒนา) ตัวชี้วัดจะต้องมีความ
ชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา ระยะ 5 ปี มีจ านวนตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสามารถวัดได้ใน
เชิงปริมาณหรือคุณภาพ ส าหรับค่าเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องกับค่าฐาน (ข้อมูลในช่วงที่ผ่านมา และ
ต้องระบุค่าฐานอย่างเหมาะสม ชัดเจน มีแหล่งที่มา และเป็นปัจจุบัน) หรือค่า benchmark และแสดงถึง
ความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ในแต่ละปี 

 แนวทางการพัฒนา ของแต่ละประเด็นการพัฒนา ที่เพียงพอที่จะขับเคลื่อน
การพัฒนาให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาส าคัญระดับชาติ 
(agenda) ทิศทางการพัฒนาภาค รวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของพ้ืนที่ (area) 

 แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Idea) เป็นแผนงาน (ชุดโครงการ) ส าคัญที่
ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และเพียงพอที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ตามท่ีก าหนดไว้ได้ ประกอบด้วย แผนงาน (ชุดโครงการ) และโครงการ 

(1) แผนงาน (ชุดโครงการ) จะต้องมีสาระสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา
ส าคัญระดับชาติ (agenda) ทิศทางการพัฒนาภาค รวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของ
พ้ืนที่ (area) ประกอบด้วย 

 ชื่อแผนงาน 
 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (อยู่ในประเด็นใดของ

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด) 
 แนวคิด/หลักการเหตุผล 
 วัตถุประสงค์ของแผนงาน 
 เป้าหมายของแผนงาน (outcome) 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนงาน สามารถวัดความส าเร็จตาม

เป้าหมายของแผนงานได ้
 ขอบเขตการด าเนินงาน ที่แสดงความเชื่อมโยงของโครงการต่างๆ ใน

ลักษณะ Value Chain 
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 พ้ืนที่เป้าหมาย 
 งบประมาณ 

(2) โครงการ มีโครงการที่มีความส าคัญภายใต้แผนงานครบถ้วนตลอด
ระยะเวลาของแผน ประกอบด้วย 

 ชื่อโครงการ 
 ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 
 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 พ้ืนที่เป้าหมาย 
 กิจกรรมหลัก 
 หน่วยงานด าเนินงาน 
 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 งบประมาณ 
 ผลผลิต (output) 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (outcome) 

2.3  องค์ประกอบของแผนพัฒนาภาค 

1)  ข้อมูลส าคัญของภาค และการวิเคราะห์สถานการณ์ เฉพาะข้อมูลและสถานการณ์
ส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาภาค และเกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนาหลัก พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ อาทิ ข้อมูลสภาพทั่วไป ประชากรและสังคม โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการ
สาธารณูปโภค สภาพเศรษฐกิจและรายได้ เป็นต้น โดยวิเคราะห์ร่วมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่
ส าคัญ อาทิ เงื่อนไขเศรษฐกิจโลก ภูมิภาค และประเทศ การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความม่ันคงภายในและระหว่างประเทศ เป็นต้น 

2)  สภาวะแวดล้อมของภาค เพ่ือประเมินศักยภาพของภาคจากสภาวะแวดล้อมภายใน 
และผลกระทบที่มีต่อศักยภาพของภาคจากสภาวะแวดล้อมภายนอก  

3)  ปัญหาและประเด็นท้าทาย เป็นประเด็นการเปลี่ยนแปลง แรงกดดัน หรือความเสี่ยง
ส าคัญที่เกิดขึ้นที่จะส่งผลอย่างชัดเจนต่อการพัฒนาภาค ในช่วงระยะ ๕ ปีข้างหน้าของแผน 

4)  แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาค ประกอบด้วย 

 แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาค เป็นกรอบแนวคิดของการพัฒนาที่ก าหนด
บทบาทและทิศทางการพัฒนาภาค ให้เหมาะสมกับศักยภาพและประเด็นท้าทายของพ้ืนที่ ยึดเป้าหมายการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือ
ส่งเสริมศักยภาพของพ้ืนที่ โดยอาศัยปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ภายในภาค และที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก
ของประเทศ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือสร้างความสมดุลของการพัฒนา
และบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาภาคท่ีก าหนดไว้ 
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 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป็นจุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนาภาคในระยะ ๕ ปีที่
ต้องการบรรลุ 

 วัตถุประสงค์ เป็นเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่มีความเฉพาะเจาะจงที่ต้องการให้บรรลุ 
เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ 

 เป้าหมายและตัวชี้วัด จากเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ สามารถ
น ามาก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาภาค รวมทั้งให้สามารถถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
มาสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติ เ พ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ สนองตอบต่อประเด็นท้าทายต่างๆ และศักยภาพของภาค สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้ก าหนดพ้ืนที่ยุทธศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ของภาคให้ชัดเจน 

 แผนงานส าคัญที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป็นชุดโครงการที่มีลักษณะเป็น Project 
Idea  ตอบสนองกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและมีความเชื่อมโยงในลักษณะห่วงโซ่มูลค่า (Value 
Chain) เป็นแผนงานที่มีความต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์และสะท้อนถึงความร่วมมือของ
หน่วยงานระดับกระทรวง/กรม รวมถึงการบูรณาการจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

2.4  การด าเนินการตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๗ วรรค ๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการ 
จัดประชุมปรึกษาหารือตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๗ วรรค ๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีแนวทางดังนี้ 

1) กรณีแผนพัฒนาจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน าร่างแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เข้ารับฟังความคิดเห็นในการประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเมื่อได้ผลการรับฟังความคิดเห็นแล้วให้
จังหวัดน าผลการประชุมและข้อคิดเห็นของที่ประชุมมาเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป 

2) กรณีแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดน าร่างแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ฉบับทบทวน หรือฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๖2–๒๕๖4 ส าหรับกลุ่มจังหวัดที่ไม่มี
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เข้ารับฟัง
ความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดตามมาตรา ๒๗ วรรค ๒ 
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเมื่อได้ผล
การรับฟังความคิดเห็นแล้วให้จังหวัดส่งผลการประชุมและข้อคิดเห็นของที่ประชุมให้กลุ่มจังหวัด เพ่ือเสนอ 
ก.บ.ก. ปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป 

 

------------------------------------------------------ 


