
โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การจัดท าแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

ดร. ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์
พฤษภาคม 2560



๑. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ

บูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ให้มีการก าหนด อัตลักษณ์ (Position)
เพื่อสร้างความแตกตา่ง ไม่เป็นการแข่งขันกันเองและก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม รวมทั้ง การจัดท าชุดโครงการที่มีความ
เชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทางในลกัษณะห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยการประสาน
งบประมาณร่วมกันทั้งในส่วนของงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด งบประมาณของส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. การด าเนินการ

มท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2559 เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของกลุ่มจังหวัด
(Unique Positioning) ซึ่งพิจารณาถึงต าแหน่งยุทธศาสตร์ทางการค้า (Trade Strategic Positioning) 
ของกระทรวงพาณิชย์ แนวโน้มของโลกในอนาคต ตลอดจนกรอบแนวคิดในการพัฒนาประเทศ อาทิ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 รวมถึงแนวคิดการพัฒนาประเทศ
ไทย 4.0 โดยรับฟังมุมมองจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน แล้วน ามาจัดท าเป็นโครงการส าคัญ 
(Flagship Project) ร้อยเรียงรายละเอียดของโครงการในรูปแบบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่สามารถ
เชื่อมโยงทุกภาคส่วน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ในทุกระดับของการบริหารจัดการ

ที่มาของการจัดท าอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ



อัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด (Positioning) คือจุดเด่น
ที่ชัดเจนของกลุ่มจงัหวัด ซึ่งพิจารณาจากความ
พร้อมในด้านทรัพยากร ศักยภาพในการผลิตสินคา้
และบริการ ตลอดจนความคาดหวังของการพัฒนา
กลุ่มจังหวัดในอนาคต

การก าหนดอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดทั้ง 18 กลุ่ม
จังหวัด ก็เพื่อสร้างความโดดเด่นให้ชัดเจนของทั้ง
ประเทศ อันจะน าไปสู่การร่วมมอืกันพัฒนากลุ่ม
จังหวัดในทิศทางที่เหมาะสม สร้างคุณค่าในมิติที่
แตกต่าง ในขณะเดียวกันยังช่วยลดการแข่งขนั
กันเองข้ามกลุ่มจังหวัด อันจะน าไปสูท่ิศทางที่าร
พัฒนาประเทศในภาพรวมที่เหมาะสมชัดเจนยิง่ขึ้น

ความหมายและความส าคัญของอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ



74,965 หมู่บ้าน

7,255 ต าบล

878 อ าเภอ

ภูมิภาค

ประชาคมโลก

76 จังหวัด

18 กลุ่มจังหวัด

10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
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AMERICA
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CLMV + Malaysia

ประชาคมโลก

ต้นทาง
 ปัจจัยการผลิต ท่ีดิน เมล็ดพันธ์ 
 เงินทุน 
 แหล่งน้ า 
 ศูนย์การเรียนรู้ 
 เกษตรแปลงใหญ่ 
 ไร่ นาสวนผสม
 ฯลฯ

กลางทาง
 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
 โรงงาน ลานตากผลผลิต 
 สหกรณ์ 
 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ขั้น 1 / 2 / 3
 สนับสนุนการรวมกลุม่/เพ่ิมทางเลือก/พ่อค้าคนกลาง

/ ภาคธุรกิจ เอกชน
 ฯลฯ

ปลายทาง
 ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดกลางชุมชน 
 การน า OTOP ขายในสถานีบริการน้ ามัน/ ท่าเรือ/ 

ท่าอากาศยาน/ห้างสรรพสินค้า  
 การสนับสนุนตลาด SME  
 เช่ือมเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองท่า/ด่านชายแดน  
 ตลาดต่างประเทศคู่ค้าเก่า/ ใหม่/
 เขตการค้าเสร/ี หมู่เกาะ
 แอฟริกา  มหาอ านาจ โลกมุสลิม  
 ฯลฯ

สภาพแวดล้อม
 น้ า ดิน  สภาพภูมิอากาศ
 ความสูง-ต่ า ภูมิประเทศ
 วัสดุต้นทุน 
 ฯลฯ

เหนือ

ใต้

กลาง

ออก
ตก

การค้าชายแดน
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ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี => “ห่วงโซ่คุณค่า” สู่ความเชื่อมโยงภาคประชาชน-ภาคธุรกิจ

4

ระบบบริหารกับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ



การวางแผนการพัฒนาในปัจจุบันจะต้องเน้นความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ทั้งนี้การเชื่อมโยงจะ
มีส่วนเชื่อมโยงกันทั้งสามระดับคือ ระดับ Agenda ระดับ Function และระดับพื้นที่ ซึ่งนักวางยุทธศาสตร์
จะต้องตระหนักถึงภาพรวมนี้เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์จะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ย่ิงขึ้น

ระบบบริหารกับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ



Source : คณะรัฐมนตรี

การเชิ่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ



กรอบแนวคิดที่ใช้ในการก าหนดอัตลักษณ์กลุ่มจังหวัด



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ

ที่มา : คณะรัฐมนตรี



นโยบายของคณะรัฐมนตรีการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ

ที่มา : คณะรัฐมนตรี



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



แนวทางการพัฒนาภาคและเมือง ตามยุทธศาสตร์ที่ 9 ของแผนฯ 12การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ



ต าแหน่งยุทธศาสตร์ทางการค้า (Trade Strategic Position)การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์



ประชารัฐการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ

ที่มา : 



ประเทศไทย 4.0การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ

ที่มา : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



อาเซียนการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ

ที่มา : ASEAN



เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals)การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ



ข้อมูลที่ใช้ประกอบการก าหนดอัตลักษณ์



ข้อมูลที่ใช้ประกอบการก าหนดอัตลักษณ์ | Food Trendการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ

ที่มา : Google | Food Trends 2016



ข้อมูลที่ใช้ประกอบการก าหนดอัตลักษณ์ | สินค้า Gluten Freeการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ



ข้อมูลที่ใช้ประกอบการก าหนดอัตลักษณ์ | Food Tourismการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ



ข้อมูลที่ใช้ประกอบการก าหนดอัตลักษณ์ | Tourism Trendการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ



ข้อมูลที่ใช้ประกอบการก าหนดอัตลักษณ์ | Tourism Competitivenessการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ



ข้อมูลที่ใช้ประกอบการก าหนดอัตลักษณ์ | Tourism Competitivenessการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ

ที่มา : WEF 



ข้อมูลที่ใช้ประกอบการก าหนดอัตลักษณ์ | Smart Farmingการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ

ที่มา : http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/future_farms_infographic_precision_agriculture.jpg



กระบวนการก าหนดอัตลักษณ์



Flagship Project

กระบวนการก าหนดอัตลักษณ์กลุ่มจังหวัดการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง

ข้อสั่งการของนรม.

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

อัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด

ปลายน้ ากลางน้ าต้นน้ า

ระดับกระทรวง

ระดับกลุ่มจังหวัด

ระดับจังหวัด

ระดับท้องถ่ิน



ภาพรวมอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดทั้งหมด 18 กลุ่มจังหวัดการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ
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16 กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนบน 2 “สมุนไพรและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”

17 กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนล่าง 1 “การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
การเกษตร และเส้นทางสู่ประตูการค้า”

10 กลุ่มจว.ภาคตะวันออกเฉียงหนือตอนบน 1
“พืช ปลาไม้ดอกไม้ประดับและยางพารา”

11 กลุ่มจว.ภาคตะวันออกเฉียงหนือตอนบน 2
“โคขุน”

12
กลุ่มจว.ภาคตะวันออกเฉียงหนือตอนกลาง
“ข้าวหอมมะลิปลอดภัย/อินทรีย์
คุณภาพสูง”

13

กลุ่มจว.ภาคตะวันออกเฉียงหนือตอนล่าง 1
“ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มันส าปะหลัง โคเนื้อวากิว 
อาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ไหมมาตรฐาน การท่อง
เทียวที่ได้มาตรฐานและทันสมัยสู่สากล”

14 กลุ่มจว.ตะวันออกเฉียงหนือตอนล่าง 2
“ศูนย์กลางของนวัตกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์”

9 กลุ่มจว.ภาคตะวันออก “ทุเรียน มังคุด อินทรีย”์

กลุ่มจว.ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย “ท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการให้ประสบการณ์ที่หา
ได้ยาก แปลก และได้สัมผัสกับบรรยากาศและวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
โคเนื้อศรีวิชัย”

8กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม การค้าและการท่องเที่ยว”

7กลุ่มจว. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน “ทิวทัศน์ 
บรรยากาศทางทะเล และครัวโลก”

5
กลุ่มจว.ภาคกลางล่าง 2 “การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและอาหาร และศูนย์กลางโครงการ
ตามพระราชด าริ”

4กลุ่มจว.ภาคกลางล่าง 1
“เมืองแห่งนวัตกรรมอาหาร”

3กลุ่มจว.ภาคกลางตอนกลาง
“มะม่วง สมุนไพร”

2กลุ่มจว.ภาคกลางบน 2“ครัวสุขภาพเพื่อ
มหานคร (ผักปลอดภัยและกล้วยน้ าว้า)”

1
กลุ่มจว.ภาคกลางตอนบน 1 “ศูนย์กลาง
ของชาติในการสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว
เชิงมรดกประวัติศาสตร์วัฒนธรรม”

15กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนบน 1
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรมล้านนา”

18
กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนล่าง 2
“ข้าวปลอดภัยและท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์”

6



กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
“ทุเรียนและมังคุดอินทรีย์”

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
“มะม่วงและสมุนไพร”

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนลา่ง 1
“เมืองแห่งนวัตกรรมอาหาร”

(Food Innopolis)

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนลา่ง 2
“Food & Eco Tourism และ 

Application Hub of Sufficiency Economy”

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
“ครัวสุขภาพ เพื่อมหานคร

(ผักปลอดภัยและกล้วยน้ าว้า)”
(Healthy Kitchen for The Metropolis)

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
“ศูนย์กลางของชาตใินการสร้างสรรค์ด้านการทอ่งเที่ยว

เชิงมรดกประวัตศิาสตร์ วัฒนธรรมและวิถชีุมชนอย่างยั่งยืน”

ภาพรวมอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ



กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
“โคขุน”

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
“ศูนย์กลางของนวัตกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรยี”์ 
(Hub of Innovation for Specialized and Organic 

Agriculture – HISO Agriculture)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1

“พืช ปลา ไม้ดอกไม้ประดับ และยางพารา”
Productive and Exotic Agriculture 

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 1
“ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มันส าปะหลัง โคเนื้อวากิว

อาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ไหมมาตรฐาน
การท่องเทียวที่ได้มาตรฐานและทนัสมัยสู่สากล”

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
“ข้าวหอมมะลิปลอดภัย/

อินทรีย์คุณภาพสูง”

ภาพรวมอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ



กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรมล้านนา”

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
“สมุนไพรและทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ที่มุ่งเน้นการบริโภคและท ากิจกรรม Outdoor
ในบรรยากาศการบริการที่อบอุ่นและสบายใจ”

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนลา่ง 2
“สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์

จากการผลิตข้าวปลอดภัยและการทอ่งเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์”

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนลา่ง 1
“Historical Tourism and Agricultural Trade : 

LIMEC Gateway”

ภาพรวมอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ



กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
“ท่องเที่ยวอ่าวไทยที่มุ่งเน้นการให้ประสบการณ์ที่หาไดย้าก แปลก

และได้สัมผัสกับบรรยากาศและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นและโคเนื้อศรีวิชัย”
REAL-Tourism

(Rare – Exotic – Authentic - Local Tourism)

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
“ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การค้า และการท่องเที่ยว”

(Center of Multicultural Trade and Tourism) 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน
“ทิวทัศน์ บรรยากาศทางทะเล และครัวโลก”

(Food and Panoramic Tourism)

ภาพรวมอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ



ภาพรวมการจัดท า Flagship Project ของกลุ่มจังหวัดการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ

ในการจัดท าแผนกลุ่มจังหวัดให้สมบูรณ์ จะต้องจัดท ากิจกรรมโดยละเอียด
ของ Flagship Project และเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้มีเจ้าของเรื่องที่จะขับเคลื่อนในแต่ละกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง





จบการน าเสนอ


