
ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง แ ผน ร ะ ดับ ช า ติ สู่ ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ก า ร บ ริห า ร ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
แ ล ะ แ ผน ร ะ ดับ ต่ า ง ๆ ใ นพื้ น ที่ :บทบ าทข อ ง ส ถ า บัน ก า ร ศึ ก ษ า

โดย

นายโสภณ  แท่งเพ็ชร์
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมภาคเหนือ



การเช่ือมโยงแผนระดบัชาติสู่แผนระดบัต่างๆในพืน้ท่ี

1 : กรอบแผนระดับต่างๆ

2 : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และ แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

3 : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-2565)

4 : การบูรณาการการพัฒนาเชิงพื้นที่

5 : บทบาทของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาเชิงพื้นที่
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มติ ครม. 4 ธนัวาคม 2560
ระดบัของแผน

ระดบัของแผนตามมติ ครม.

หมายเหต ุ:  มต ิครม. วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 ก าหนดการตัง้ช่ือแผนในระดบัท่ี 3 ให้ใช้ช่ือว่า “แผนปฏิบติัการด้าน … ระยะท่ี ... (พ.ศ. .... - ....)” เวน้
แต่ไดม้กีารระบุชือ่แผนไวใ้นกฎหมายกอ่นทีจ่ะมมีต ิครม. เมือ่วนัที ่ 4 ธนัวาคม 2560 เชน่ พระราชบญัญตั ิพระราชก าหนด พระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง 
มต ิครม. เป็นตน้ ว่าใหใ้ชช้ือ่แผนว่า แผนแมบ่ทดา้น... แผนพฒันา.. หรอื แผนอืน่ ๆ ... จงึจะสามารถใชช้ือ่แผนตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมายนัน้ ๆ
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ค านิยามของแผนแต่ละระดบั
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“ประเทศที่มีรายได้
ปานกลาง” “ความเหลื่อมล้ า” “ความไม่สมดุล”

การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศช่วยยกระดับรายได้ต่อ
ประชากรให้สูงขึ้นมาโดยตลอด
แต่ก็ยังไม่สามารถก้าวข้ามไปยัง 

ประเทศที่มีรายได้สูงได้

ความแตกต่างของรายได้ประชากร 
การครอบครองสินทรัพย์

ทางการเงินและที่ดิน 
การเข้าถึงการศึกษา สาธารณสุข 
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล

ประเทศไทยต้องมุ่งสู่การพัฒนา
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน สู่
แนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ปัญหาที่ประเทศต้องก้าวผ่านสู่เส้นทางประเทศพัฒนา



“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง”

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

• มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศและ มีความมั่นคง
ในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง

• ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย
• สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชน 

มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

• มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า

ประเทศชาติม่ันคง 
ประชาชนมีความสุข 

พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนด ีเก่ง และมีคุณภาพ

ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ
เพือ่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง

• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการ
พัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่าง
เท่าเทียมกัน

• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค
ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 

•  มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ 
ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน แ ล ะ ทุ น อื่นๆ

ภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม

สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

• การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ ด้านรายได้ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเกิน พอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม

• มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 

• คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่าง
ยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

วสัิยทศันป์ระเทศไทย 2580
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1. ดา้นความมัน่คง
เพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของ
ประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และ
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ทุกมิติ

02

01 06

05

0403

ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี 

2. ดา้นการสรา้งขดี
ความสามารถในการแขง่ขนั
เ น้ น ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ศั ก ย ภ า พ ใ น
หลากหลายมิติ ควบคู่กับการขยาย
โอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก

3. ดา้นพฒันาและเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์
คนไทยในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย 
ใจ สติปัญญา มีทั กษะที่ จ า เป็นใน
ศ ต ว ร ร ษ ที่  2 1 มี ทั ก ษ ะ สื่ อ ส า ร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่  3 และมี
คุณธรรม

4. ดา้นการสรา้งโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสงัคม
สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อม
ล้ าในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนา
ประเทศในทุกระดับ

5. ดา้นการสรา้งการเตบิโตบน
คุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม
ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม ยั่ ง ยื น ข อ ง ฐ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านมาตรการต่าง ๆ ที่
มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน

6. ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันา
ระบบการบรหิารจดัการภาครฐั
การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐ
ของประชาชน เ พ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม”
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
2. มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพื่อการพัฒนา

เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 

เก่ง และมีคุณภาพ 
4. มีการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. มีการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
6. มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์

ส่วนรวม 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม ตัวชี้วัดผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ

ความอยู่ดีมีสุขของ
คนไทยและสังคมไทย 

ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการเข้าถึงการ

ให้บริการของภาครัฐ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศ 

ความเท่าเทียมและ
ความเสมอภาคของสังคม

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความ
ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ 

และการกระจายรายได้
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๑.  การเมือง
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่าง 
พรรคการเมืองด าเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยตรวจสอบได้ นักการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดย
สันติวิธี

๒.  การบริหาร
ราชการ

องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน กะทัดรัดแต่แข็งแรง ท างานเพื่อประชาชนโดยเชิงพ้ืนที่เป็นหลัก จัดระบบบริหารและบริการให้เป็นดิจิทัล 
จัดระบบบุคลากรให้มีมาตรฐานกลาง มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต

๓.  กฎหมาย ให้กฎหมายดีและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักนิติธรรมเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการกฎหมาย
อย่างเหมาะสม มคีวามรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

๔.  ยุติธรรม 
ให้ทุกขั้นตอนมีการก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกช่วยเหลือประชาชนโดยเสมอภาค บังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พัฒนาระบบสอบสวน
คดีอาญาที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุล ระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน และกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการแข่งขันของประเทศ

๕.  เศรษฐกิจ มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและ
นวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจของประชาชน และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงข้ึน

๖. ทรัพยากร
ธรรมชาติฯ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟื้นฟูและยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ ทั้งทรัพยากรทางบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า ดิน แร่) ทางน้ า ทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม

๗. สาธารณสุข ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ กระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้แต่ละพ้ืนที่ และประชาชนไทยมีสุข
ภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักการสร้างน าซ่อม และผู้ที่อาศัยในประเทศไทยมีโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขท่ีจ าเป็น

๘. สื่อสาร
มวลชน เทคโนฯ

ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการก ากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมี
จรรยาบรรณ การรับรู้ของประชาชน และสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติท่ีดี

๙.  สังคม คนไทยมหีลักประกันทางรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สังคมแห่งโอกาสและไม่
แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง

๑๐. พลังงาน ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและการยอมรับของประชาชน ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้
การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานพลังงาน และการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับด้านพลังงาน

๑๑. ป้องกัน
การทุจริตฯ

มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐสามารถเข้าถึงและ
ตรวจสอบได้ ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดทุจริต

แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน : สาระส าคัญ – สรุปเป้าหมาย และผลอันพึงประสงค์
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ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง
ภาคตะวันออก

ภาคใต้
ภาคใต้ชายแดน

มติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อ 30 พ.ย.61 เห็นชอบ (1) หลักการ (ร่าง)แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ฉบับ และมอบหมาย
ให้ สศช. ปรับปรุง (ร่าง)แผนแม่บทฯ ให้มีความสมบูรณ์  และ (2) ให้ ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ อ.ก.บ.ภ. รับแผนแม่บทฯ ไปเป็นกรอบให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ปรับแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน

สศช.

ทบทวนแผนพัฒนาภาค

Smart Farmer

Bio-based Agri.

Royal Coast

West Gate

Aviation Industry

Smart City

รับมอืโรคอบุัตใิหมฯ่
จากการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ

จัดการระบบลุม่น ้า

ใช ้Biodiversity
สรา้งมลูคา่เพิม่

อาทิ

ความเชื่อมโยงและการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน 15 ประเด็น ใน 5 ปีแรกไปสู่การปฏิบัติ
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1

ยุทธศาสตร์ที่  5
ความมั่นคง

2

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

3

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเป็นธรรมลด

ความเหลื่อมล้ าในสังคม

4

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย์

5

ยุทธศาสตร์ที่  4
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม

เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

6
ยุทธศาสตร์ที่  6
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย7

ยุทธศาสตร์ที่  7
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

8 ยุทธศาสตร์ที่  8
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม

9
ยุทธศาสตร์ที่  9
การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

10 ยุทธศาสตร์ที่  10 
การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน 
และภูมิภาค 
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8 พฤศจิกายน 2559 w w w . n e s d b . g o . t h 18

ยทุธศำสตรช์ำตริะยะ 20 ปี กบัแผนพฒันำฯ ฉบบัที ่12

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะยาว 20 ปี ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์
ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี 

พ.ศ. 2580

2558

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

ม่ันคง 

ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ
คน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาส

ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

20
 ป

ี 

2560 2561 2562 2563 2564

ครม. มมีตเิมือ่วันที ่22 ธ.ค.  2558  เห็นชอบทศิทางและกรอบยทุธศาสตรข์องแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560 – 2564) ตามทีส่ านักงานฯ 
เสนอ โดยมคีวามเห็นเพิม่เตมิวา่แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกับยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี และมกีารแปลงยทุธศาสตรช์าตดิังกลา่ว
เป็นแผนงาน/โครงการในช่วง 5 ปี โดยระบุแผนปฏบิัตกิาร และก าหนดตัวชีว้ัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม รวมทัง้ใหม้ีการประเมนิผลของการ
ด าเนนิงานทกุรอบ 1 ปี และ 5 ปี

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13        14        15



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

IQ ไม่ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน

70%

เด็ก 70% EQ
ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน

+500

PISA การอ่านเพ่ิมเป็น

85%

การคลอดในผู้หญิงกลุ่ม
อายุ 15-19 ปี

คดีอาญา
ลดลง

ลดลง

ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมี
การพัฒนาทักษะทางสมอง
และทักษะทางสั งคมที่
เหมาะสม

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
คิดสร้ างสรรค์  ทักษะการ
ท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อม
เข้าสู่ตลาดงาน

ลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพและให้ทุก
ภาคส่ วนค า นึ ง ถึ ง
ผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลักดันให้สถาบัน
ทางสังคมมีส่วนร่วม
พัฒนาประเทศอย่าง
เข้มแข็ง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม

แนวทาง เป้าหมาย

เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต่ าสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ

- การเข้าถึงการศึกษา - ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี
- จัดบริการด้านสุขภาพ - เพ่ิมเบ้ียคนพิการและเบี้ยผู้สูงอายุ
- มีท่ีดินท ากินของตนเอง 

40%

กระจายการให้บริการภาครัฐ
ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข 
และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง

การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-สร้างและพัฒนาผู้น าชุมชน
-ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดวัสดิการ
-ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้      
บริการ และจัดการทรัพยากร

รายได้เฉลี่ยของประชากรที่
จนที่สุด 40% เพิ่มขึ้นปีละ

15%
+

อัตราการเข้าเรียนในระดับการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ 90 

90%
เพิ่ มศั กยภาพชุ มชนและ
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
เข้มแข็ง

ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชำต ิ 20



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา

เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย

5%

รายได้ต่อหัวเป็น

ในปี 2564
8,200USD

ผลิตภาพการผลิตของ
ปัจจัยการผลิตโดยรวม

ต่อปี

2.5% ต่อปี

กรอบอัตราเงินเฟ้อ

2.5 ± 1.5

ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ 
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า

3%/4.5%/6%

เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิ
59,460 bath
ต่อครัวเรือน

พื้นที่ที่ได้รับการพฒันาสู่
เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
จ านวน 15 พื้นที่

ไม่ต่ ากว่า 3 ล้านล้านบาท
รายได้จากการท่องเที่ยว

❑ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้า
สู่ระบบมาตรฐาน

❑ ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มี
ศั ก ย ภ า พ ปั จ จุ บั น เ พ่ื อ ย ก ร ะ ดั บ ไ ป สู่
อุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

❑ วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม
❑ เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันใน

เชิงธุรกิจของภาคบริการ
❑ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือ

ส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความ
สะดวกการค้าการลงทุน 

❑ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและ
สถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน
ให้ ส ามารถสนับสนุนการขยายตั วทาง
เศรษฐกิจ ลดต้นทุนในการให้บริการ

แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูง
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนว
เขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) 

เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ โดยส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว

เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ....  และแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า

ผลักดันกฏหมายและกลไกเพื่อการคัดแยก
ขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน

ปรั บปรุ ง กฎหมายและพั ฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อ
สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
ในทุกภาคส่วน

40%

350,000

75%
+

7%
+

พื้นที่ป่าไม้ 40%
ของพื้นที่ประเทศ

เพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ปีละ 350,000 ไร่

ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง 75% + 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค
พลังงาน และคมนาคมขนส่งลดลง
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศ สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน

ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษตัริย์

สังคมมีความสมานฉันท์

ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัย
คุกคามทางทหาร 

ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศนานาประเทศ

เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมี
กลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง

ป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
ไม่ ส งบใน จังหวั ดชายแดน
ภาคใต้ โดยกระบวนการสันติ
สุ ข แ น ว ท า ง สั น ติ วิ ธี แ ล ะ
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่บนพื้นฐาน
ความแตกต่างทางอัตตลักษณ
และชาติพันธุ์ 

พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
การป้องกันประเทศ  

ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
ต่างประเทศด้านความมั่นคง

อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่า
อันดับที่ 20 ของโลก 

อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์
ในต่ ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก

แนวทาง

สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน 
และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์

เป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

IMD 2nd

of ASEAN

CPI 50+

อปท. ได้รับรางวัลการ
บริหารจัดการที่ดี

ปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงาน 

บทบาท 

ภารกิจ

คุณภาพบุคลากรภาครัฐ

ปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณ 

สร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ 

ป้องกันและปราบปราม ปฏิรูปกฎหมาย

การทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
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ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

ลดความเข้มการใช้ 
พลังงานอยู่ที่ 

7.7
ลดต้นทุนโลจิสติกส์เป็น 
12 % ของ GDP 

ปริมาณสินค้าเข้า-ออก 
ณ ด่านชายแดน

ไม่น้อยกว่า 5%

ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ได้ 
85%

ของหมู่บ้านทั่วประเทศ

ขยายก าลังการผลิตน้ าประปา 
กระจายโครงข่ายน้ าประปา

เขตนครหลวง100%

แนวทาง

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคมขนส่ง พัฒนาขนส่งทาง
ราง ขนส่งสาธารณะ โครงข่ายถนน 
ขนส่งทาง อากาศ ขนส่งทางน้ า

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
พัฒนามาตรฐานการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ การอ านวย
ความสะดวกทางการค้า

การพัฒนาด้ านพลั งงาน 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
การใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริม
ไทยเป็นศูนย์กลางพลังงาน

การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล   
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ทางธุรกิจ  สร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 
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➢ ส่งเสริมการลงทุน R &D ผลักดันในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม  ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยี
ที่ไทยมีศักยภาพ   พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไทย เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา

➢ พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและ
การจัดการธุรกิจ

➢ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ วทน. ทั้งด้าน
บุคลากร  โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่  8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

แนวทาง เป้าหมาย

เพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้าง
พื้นฐาน วทน. ให้อยู่ ในล าดับไม่เกิน 30
เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุน
เพ่ือการวิจัยและพัฒนาสู่ร้อยละ1.5 ของ GDP 

สัดส่วนการลงทุน R &D 
เอกชนต่อรัฐเป็น 70:30

25 คน :10,000 คน 
บุคลากรด้าน R &D = 
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ยุทธศาสตร์ที่  9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ภาคเหนือ: เป็นฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มูลค่าสูง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
หลุดพ้นจากความยากจน 
สู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง

ภาคกลาง : เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า

ภาคใต้ : 
เป็นฐานการสร้าง
รายได้ที่หลากหลาย

พัฒนาเมืองศูนย์กลาง
ของจังหวัด

เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม
ในสังคม

พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีบริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก

เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศท่ีขยายตัวอย่างมีสมดุล 

พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ใหม่บริเวณชายแดน

เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

ลดช่องว่างรายได้
ระหว่างภาค และมี
การกระจายรายได้
ที่เป็นธรรม

เพิ่มจ านวนเมือง
ศู น ย์ ก ล า ง ขอ ง
จังหวัดเป็นเมือง
น่าอยู่

พื้ น ที่ ฐ า น 
เศรษฐกิจหลักมี
ระบบการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพสูง
และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

เพิ่มมูลค่าการ
ลงทุนในพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่
บริเวณชายแดน

เป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

การพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ 

GMS ACMECS IMT-GT BIMSTEC JDS และอาเซียน

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐาน
ของการประกอบธุรกิจ 
การบริการ และการลงทุน

การส่งเสริมการลงทุน
ไทยในต่างประเทศ

การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาประเทศ

การเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ

ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ส าคัญทุกระดับ

ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน

ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้า
และการลงทุนที่ส าคัญ

แนวทาง เป้าหมาย
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บน

ล่าง

นโยบาย ➔ ภาพรวม

ปฏิบัติ ➔ ระดับพื้นที่

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แผนรายสาขา

แผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
แผนเฉพาะพ้ืนที่

เกิดความไม่ชัดเจน
ในการปฏิบัติ

ไม่สอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนที่

การติดตาม/ประเมินผล
ท าได้ยาก เพราะ

ขาดการ cascade
เป้าหมาย-ตัวช้ีวัด

ผลการพัฒนาระดับพ้ืนที่
ไม่ตอบสนองเป้าหมาย
ของประเทศเท่าที่ควร

เน้นการพัฒนา
โครงสร้างทาง

เศรษฐกิจ

การส่งออก

การกระจายรายได้

การบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ

แผน 
10

แผน 
12  

❑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 (มาตรา 
52 วรรคสาม) จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
ยื่นค าขอจัดตั้งงบประมาณได้

❑ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ.2551

❑ ปีงบประมาณ 2553 ปีแรกที่จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ยื่นค าของบประมาณ

❑ สศช. เร่ิมจัดท า “กรอบทิศทางการ
พัฒนาภาค” ภายใต้แผนฯ 10 และ
ต่อเนื่องถึงแผนปัจจุบัน

แผน 
10

แผน 
12  

แผนพัฒนาภาค

ทิศทางการพัฒนาภาค

ที่มีการจัดท า “แผนพัฒนาภาค” ที่บูรณาการ
แผนงานโครงการของส่วนราชการ โดยมี 

“กลไกใหม่” ระดับนโยบายพิจารณากลั่นกรอง

แบ่งภาคใหม่ 6 ภาค
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กลไกใหม่ในการขับเคลื่อนการบริหารงานเชงิพื้นที่
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560

ก.บ.ภ.

อ.ก.บ.ภ.

ก.บ.ก.

ก.บ.จ.

One
Plan
จากระดับ

หมูบ่า้น/ชมุชน

อนุมตัิ

กลัน่กรอง

กลไกใหม่

นรม.

รนม.
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คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
(ก.บ.ภ.) 

31

นรม. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.บ.ภ. จ านวน 5 คน

1) นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี ผู้แทนภาคประชาสังคม/ประชารัฐ
3) นายสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย ผู้แทนภาคประชาสังคม/ประชารัฐ
4) นายวรากรณ์  สามโกเศศ ผู้ทรงคุณวุฒิ
5) นายไมตรี  อินทุสุต ผู้ทรงคุณวุฒิ

หน้าที่และอ านาจของ ก.บ.ภ.

ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท า

ก าหนดกรอบนโยบายและวางระบบ
ในการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ

บูรณาการแผนของส่วนราชการและแผนพัฒนาระดับพื้นที่

• ภาค
• จังหวัด
• กลุ่มจังหวัด
• การด าเนินการตาม

แผนพัฒนาภาคของ
ส่วนราชการ

1

2

3

แผนพัฒนา  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
จัดท า-บริหารงบประมาณ

องค์ประกอบการ ก.บ.ภ.
1) นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
2) รองนายกรัฐมนตรีทุกคน
3) รมต.นร. ซึ่ง นรม. มอบหมายให้ก ากับราชการในภูมิภาค
4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
5) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
6) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ
7) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
8) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ นรม.แต่งตั้งหนึ่งคน
9) ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
10) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
11) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
12) ประธานสมาคมธนาคารไทย
13) ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
14) ผู้แทนภาคประชาสังคมหรือประชารัฐ ที่ นรม.แต่งตั้ง ไม่เกิน 2 คน 
15) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ นรม.แต่งตั้งไม่เกิน 2 คน
16) เลขาธิการ สศช. กรรมการและเลขานุการ

ให้ผู้แทน สศช. มท. สงป. และ กพร. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 281 ง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
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คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
(อ.ก.บ.ภ.ภาค) 

อ.ก.บ.ภ. ภาค : 5 คณะ (6 ภาค) ประธาน : รองนายกรัฐมนตรี

ภาคกลาง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นายอนุทิน  ชาญวีรกูล

ภาคตะวันออก  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

ภาคเหนือ นาย วิษณุ เครืองาม

ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

1

2
3

4

5

1

2

3

4

5

อ ำนำจหนำ้ที ่อ.ก.บ.ภ. ภำค
➢ วางแนวทางปฏิบัติและอ านวยการให้การบริหารงานแบบบูรณาการในภาค เป็นไป

ตามหลักการ นโยบาย และระบบตามที่ ก.บ.ภ. ก าหนด

➢ จัดท าและบูรณาการแผนพัฒนาภาค 

➢ บูรณาการแผนงานโครงการส่วนราชการ

➢ พิจารณา กล่ันกรอง

➢ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลง

➢ ก ากับ เร่งรัด ให้ค าแนะน า ติดตามประเมินผล
การขับเคลื่อนแผน 

• แผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด

• แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

• โครงการตามแผนข้างต้น

องค์ประกอบ อ.ก.บ.ภ.ภาค 
1) รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย ประธานอนุกรรมการ

ให้ก ากับและติดตามการปฏบิัติราชการภาค
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

2) ปลัดกระทรวง (11 คน/กระทรวง) อนุกรรมการ
3) เลขาธิการ สศช.  
4) เลขาธิการ ก.พ.ร.
5) เลขาธิการ สกท. 
6) ผู้แทนสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
7) ผู้แทนภาคเอกชน 
8) ผู้แทนสภาเกษตรกรระดับภาค
9) ผู้แทนหน่วยงานตามบริบทของพื้นที่ 
10) ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ประธานก าหนด ไม่เกิน 2 คน  
11) ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่
12) ผู้แทนภาคประชาสังคมหรือประชารัฐ ที่ประธานก าหนด ไม่เกิน 2 คน
13) ผู้แทน สศช. อนุกรรมการและเลขานุการ
14) ผู้อ านวยการส านักพัฒนา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เศรษฐกิจและสังคมภาค/สศช. 
15) ผู้แทนส านักงบประมาณ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17) ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ องค์ประกอบของ อ.ก.บ.ภ.ทั้ง 5 คณะ 
จะแตกต่างกันตามบริบทการพัฒนาในแต่ละภาค
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องค์ประกอบ อ.ก.บ.ภ.วิชาการ
1) รองนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการ

(นาย วิษณุ เครืองาม)

2) เลขาธิการ สศช.  

3) เลขาธิการ ก.พ.ร.  

4) ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

5) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

6) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

7) อธิบดีกรมบัญชีกลาง  

8) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประธานก าหนด ไม่เกิน 4 คน 

9) ผู้แทน สศช. อนุกรรมการและเลขานุการ  

10) ผู้แทน สศช. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

11) ผู้แทนส านักงบประมาณ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

12) ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
ด้านวิชาการ 

(อ.ก.บ.ภ.วิชาการ) 

อ านาจหน้าที่ อ.ก.บ.ภ.วิชาการ 
➢ จัดท าหลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท า

แผน และบริหารงบประมาณ
ข้อเสนอการแก้ไขกฎระเบียบที่เก่ียวกับ
การบริหารงานเชิงพื้นที่ เพื่อน าเสนอ ก.บ.ภ.

➢ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามประเมินผล

➢ ศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบการบรหิารงานเชิงพื้นที่ การพัฒนา
คุณภาพของแผนพัฒนา แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  และการบูรณาการแผนต่างๆ
ที่เก่ียวข้อง

• แผนพัฒนาภาค
• แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
• แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
• งบประมาณจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 

และงบประมาณของส่วนราชการที่
จะด าเนินการตามแผนพัฒนาภาค
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แผนระดบัต่างๆ ภายใต้การก ากบัของ ก.บ.ภ.
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
• พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยการบริหารงานจังหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ พ.ศ.2551
• ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นทีแ่บบบูรณาการ พ.ศ.2560
• ระเบียบของส านักงบประมาณ อาทิ ระเบียบว่าด้วยวธิกีารงบประมาณ พ.ศ.2562 ระเบียบว่า

ด้วยการโอนงบประมาณรายจา่ยบูรณาการและงบประมาณรายจา่ยบคุลากรระหวา่งหนว่ยรับ
งบประมาณ พ.ศ.2562

ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด

แผนพัฒนา 5 ปี
แผนพัฒนาภาค 

พ.ศ. 2560-2565
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561-

2565
แผนพัฒนาจังหวัด
พ.ศ. 2561-2565

แผนปี

แผนปฏิบัติการภาค
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256...

(ให้กระทรวงระบุโครงการทุกงบประมาณ ทั้ง งบปกติ 
งบบูรณาการภาค งบบูรณาการอื่น)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของกลุ่มจังหวัด

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256...

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัด

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256...

แผนงานบูรณาการ
(สงป.)

แผนงานบูรณาการภาคพัฒนาพื้นที่ระดับ
ภาค  (แผนบูรณาการภาค)

(กระทรวงเสนอเฉพาะโครงการที่จะของบประมาณภายใต้แผน
บูรณาการภาค)

ก.บ.ภ. เป็นคณะกรรมการก ากับ/ สศช. เป็นเจ้าภาพ

จากแผนปีสู่การของบประมาณตามระบบ 
e-budgeting ของ สงป. ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256...

แหล่งงบประมาณ 

งบประมาณของส่วนราชการ 
ภายใต้แผนบูรณาการภาค 

(แผนบูรณ์ภาค)
(ไม่มี Ceiling แต่ที่ผ่านมา สงป.ตัดให้อยู่

ประมาณ 20,000 กว่าล้านบาท)

งบประมาณของกลุ่มจังหวัด
(8,400 ล้านบาท)

งบประมาณของจังหวัด
(19,600 ล้านบาท)



ภำค กลุม่จงัหวดั จงัหวดั

เหนอื

ภาคเหนอืตอนบน 1 เชยีงใหม่ ล าพนู ล าปาง แมฮ่อ่งสอน

ภาคเหนอืตอนบน 2 เชยีงราย พะเยา แพร ่น่าน

ภาคเหนอืตอนลา่ง 1 พษิณุโลก ตาก เพชรบรูณ์ สโุขทยั อตุรดติถ์

ภาคเหนอืตอนลา่ง 2 นครสวรรค์ อทุยัธาน ีก าแพงเพชร พจิติร)

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน 1 อดุรธานี เลย หนองคาย หนองบวัล าภ ูบงึกาฬ

ตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 สกลนคร นครพนม มกุดาหาร

ตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนกลาง ขอนแกน่ กาฬสนิธุ ์มหาสารคาม รอ้ยเอ็ด

ตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนลา่ง 1 นครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรีัมย ์สรุนิทร์

ตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนลา่ง 2 อบุลราชธานี ยโสธร ศรสีะเกษ อ านาจเจรญิ

กลำง

กลางตอนบน พระนครศรอียธุยา สระบรุ ีลพบรุ ีชยันาท สงิหบ์รุ ีอา่งทอง

กลางปรมิณฑล นครปฐม นนทบรุ ีปทมุธาน ีสมทุรปราการ

กลางตอนลา่ง 1 ราชบรุี กาญจนบรุ ีสพุรรณบรุี

กลางตอนลา่ง 2 เพชรบรุี ประจวบครีขีนัธ ์สมทุรสงคราม สมทุรสาคร

ตะวนัออก
ตะวนัออก 1 ชลบรุี ฉะเชงิเทรา ระยอง

ตะวนัออก 2 ปราจนีบรุี จันทบรุ ีตราด นครนายก สระแกว้

ใต้
ใตฝ่ั้งอา่วไทย สรุาษฎรธ์านี ชมุพร นครศรธีรรมราช พทัลงุ สงขลา

ใตฝ่ั้งอนัดามนั ภเูก็ต กระบี ่ตรัง พงังา ระนอง สตลู

ใตช้ำยแดน ใตช้ายแดน ยะลา นราธวิาส ปัตตาน ี

หมายเหต ุ: จังหวดั คอื จังหวดัทีเ่ป็นศนูยป์ฏบิัตกิารของกลุม่จังหวดั

ทีม่า : ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบรหิารงานจังหวดัและกลุม่จังหวดัแบบบรูณาการ เรือ่ง การจัดตัง้กลุม่จังหวดัและก าหนดจังหวดัที่
เป็นศนูยป์ฏบิัตกิารของกลุม่จังหวดั (ฉบับที ่3) : ราชกจิจานุเบกษา 17 พฤศจกิายน 2560 เลม่ 134 ตอนพเิศษ 281 ง, หนา้ 14-16

การแบ่ งภาค  ( 6  ภาค)
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ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
กับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง

ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก
ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ ามันประเทศ และ 

เมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่นของโลก

พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัย และ
ภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง

ฐานเศรษฐกิจชั้นน า

เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ส าคัญของ
ประเทศ และเป็นเมืองชายแดนเชือ่มโยงการค้าและการท่องเท่ียวกับ
พ้ืนที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียและสิงคโปร์
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378 มนีำคม 2562

แผนพัฒนาภาคเหนือ

1
พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการตอ่เนื่องให้มีคุณภาพ 
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่าง
ทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสงู
ด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

2
ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค 
GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค

3
ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภยั 
เช่ือมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปทีส่ร้างมลูค่าเพ่ิมสูง

4
พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบ
ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับ
ทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ

5
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหาร
จัดการน้ าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทัว่ถึง 
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน

“ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 
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พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ 
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างย่ังยืน และกระจายประโยชน์
อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม

 พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ กลุ่มอารยธรรมล้านนา
และชาติพันธุ์ กลุ่มมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ กลุ่ม
เชิงธรรมชาติ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น MICE
พักผ่อน-สุขภาพ พ านักระยะยาว ผจญภัย-กีฬา 

 พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มี
ศักยภาพสูง ได้แก่ กลุ่มอาหารและสินค้าเพื่อสุขภาพ 
กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ การศึกษาและ
กลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

1
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2
ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับ
อนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจ 
ของภาค

 เสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน และวางผังเมือง 
ทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดนให้สอดคลอ้งและสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

 พัฒนาเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ ได้แก่ เมืองเชียงใหม่ 
ให้มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมการทางเศรษฐกิจ
เทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติ

 พัฒนายกระดับขีดความสามารถของธุรกิจ และ
ผู้ประกอบการและบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ Supply 
Chain ของธุรกิจระดับอนุภูมิภาคและระดับสากล 

 พัฒนาสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสามารถแข่งขัน
ได้เพ่ือขยายตลาดทั้งประเทศเพ่ือนบ้าน และต่างประเทศ
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3
ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมสูง

 พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัยในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนล่าง

 สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ

 สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทน และอุตสาหกรรม
ฐานชีวภาพ ในจังหวัดนครสวรรค์ ก าแพงเพชร

 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ 
และพัฒนา Smart Farmer

 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ
เครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน
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4
พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนา
ระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและ
ชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ

 ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท าของผู้สูงอายุ
และคนยากจน

 พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

 พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

 สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน
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5
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบ
บริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่
เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอก
ควันอย่างย่ังยืน

 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งเป็นป่าต้นน้ าในพื้นที่ 
8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

 พัฒนาการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบใน
ลุ่มน้ าหลักของภาค ได้แก่ ลุ่มน้ า ปิง วัง ยม และน่าน 
รวมทั้งพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่

 ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบนและจังหวัดตาก 
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การจัดกลุ่มพืน้ทีต่ามศักยภาพและปัญหา 

ตาก

ก าแพงเพชร

สุโขทัย

อุตรดิตถ์

พิษณุโลก

เพชรบูรณ์พิจิตร

นครสวรรค์
อุทัยธานี

แม่ฮ่องสอน

เชียงราย

ล าพูน

เชียงใหม่

พะเยา

น่าน

แพร่
ล าปาง

พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
เติบโตบนฐานวัฒนธรรม
ได้แก่ เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง 
และเชียงราย เป็นแหล่งศิลป 

วัฒนธรรม และบริการท่องเทีย่ว
ที่ส าคัญของประเทศ

พื้นที่เร่งรัดการพัฒนา
เป็นพื้นที่ยังมีข้อจ ากัดสูง

ได้แก่ แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ 
และน่าน เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ าที่มี
ข้อจ ากัดทางกายภาพมี ปัญหา
ความยากจน และการเข้ าถึ ง
บริการภาครัฐ ซ่ึงควรเร่งรัดการ
ยกระดับรายได้และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน

พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
เติบโตบนฐานการเกษตร
ได้แก่ พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ 
สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ 

ก าแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี 
เป็นพื้นที่ผลิตและแปรรปูสินค้า
เกษตรที่ส าคัญของทั้งประเทศ

กรอบแนวคิดการพัฒนา NEC

SEZ

พัฒนาพ้ืนที่เชือ่มโยง
ประเทศเพ่ือนบ้าน

พัฒนาพ้ืนที่เชือ่มโยง
ประเทศเพ่ือนบ้าน

Highland 
Development 

Cluster
(พื้นที่เร่งรัด
การพัฒนา)

Highland 
Developm

ent 
Cluster
(พื้นที่เร่งรัด
การพัฒนา)

Bio Economy Cluster
(พัฒนาให้เป็น

พื้นที่เศรษฐกิจฐานชีวภาพหลัก
ของประเทศ)

Creative Lanna
Cluster

(พัฒนาให้เป็นพื้นที่
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์)

SEZ
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แนวทางการพัฒนา Creative Lanna Cluster

1 ฟื้นฟู 4 เมืองเก่า + สร้าง Brand  “Lanna Heritage”

+ ผลักดันสู่ เมืองท่องเที่ยวที่มีคุณค่าเชิงวัฒนธรรมระดับโลก

2 เชื่อมโยง Cultural Cities ใน GMS ตอนบน : เชียงใหม่ เชียงราย 
เชียงแสน + เชียงทอง (หลวงพระบาง) เชียงตุง เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา)

3 ขับเคลื่อน Chiang Mai Smart City + MICE City

: Mobility + Digital Infrastructure

4 ส่งเสริม Lanna Wellness Cluster : สปา นวด สมุนไพร

5 สร้างสรรค์ Creative Crafts

: สินค้า Lifestyle / OTOP / ชุมชน-ผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ / เซรามิค

6 ผลักดัน Northern Food Valley

: Natural Essence Longan / Boutique Coffee & Tea / 
Organic Herbs / Functional Food / Cosmetic

7 สนับสนุน Start Up Digital Content / Digital Platform

: เกษตร / ท่องเที่ยว / บริการ / Art & Design

Creative Lanna Cluster

พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
( เชียงใหม่  เชียงราย ล าพูน ล าปาง )

เชียงใหม่

ล าปาง

เชียงราย

ล าพูน

NEC:                 
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แนวทางการพัฒนา Bio Economy Cluster

1 พัฒนาแหล่งอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของประเทศ 
: นครสวรรค์ เป็นศูนย์กลาง (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง)

2 สนับสนุนการวิจัย-พัฒนา สร้างนวัตกรรม + ยกระดับ
การผลิต-จัดการฟาร์มตลอดห่วงโซ่คุณค่า

3 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมอาหาร

4 สนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตรชีวมวล และอุตสาหกรรมวัสดุชีวภาพ

5 ส่งเสริม Start Up ด้านเกษตร / อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ

Bio Economy Cluster

พื้นที่เศรษฐกิจฐานชีวภาพหลักของประเทศ
(กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1-2 รวม 9 จังหวัด)

นครสวรรค์

พิจิตร
ก าแพงเพชร

NEC:                 
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แนวทางการพัฒนา Highland Development Cluster

แม่ฮ่องสอน
พะเยา

น่าน

แพร่

Highland Development Cluster

พื้นที่เร่งรัดการพัฒนา
(แม่ฮ่องสอน แพร่ พะเยา น่าน )

1 พัฒนา-ปรับปรุง โครงสร้างพ้ืนฐาน

2 ปลดล๊อคการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้+
สร้างความมั่นคงในที่ดินท ากิน (คทช.)

3 พัฒนา-ขยายการให้บริการภาครัฐ 
(เช่น สาธารณสุข-ศึกษา) เข้าถึงได้สะดวก+คุณภาพ

4 แก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่มทางเลือกในอาชีพ 
(วนเกษตร เกษตรผสมผสาน)

5 สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก เสริมสร้างผู้น าชุมชน/วิสาหกิจชุมชน

6 สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว (แหล่งท่องเที่ยวใหม่ + CBT)

7 ขับเคลื่อนต่อเนือ่ง > “น่าน Sand Box” / “แม่ฮ่องสอนโมเดล”

MHS Model
NAN SandBox

NEC:                 
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พัฒนาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิใหมบ่รเิวณชายแดนเป็นประตเูศรษฐกจิเชือ่มโยง
กบัประเทศเพือ่นบา้นใหเ้จรญิเตบิโตอยา่งยั่งยนื และเกดิผลทีเ่ป็นรปูธรรม

ตาก

สระแกว้

ตราด

มกุดาหาร

สงขลา

หนองคาย

เชยีงราย
นราธวิาส

นครพนม

กาญจนบรุี

พืน้ทีเ่ป้าหมาย

พืน้ทีเ่ศรษฐกจิ : พืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษชำยแดน (SEZ)
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โครงการ Project – Based และพื้นที่ตามแผนพัฒนาภาคเหนือ
Project-Based พื้นที่

โครงการเสริมศักยภาพของโครงการสร้างพื้นฐานเมือง
เป้าหมายและเมืองชายแดนภาคเหนือ

− เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ-เชียงใหม่
− เมืองชายแดน-แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน ตาก อุตรดิตถ์ 
− เมืองสถานีขนส่งระบบราง-นครสวรรค์ เด่นชัย เชียงของ (เชียงราย)

โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ NEC-
Creative LANNA

− เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง

โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติ
พันธุ์ภาคเหนือ

− เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน  พะเยา แม่ฮ่องสอน 

โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกภาคเหนือ − สุโขทัย ก าแพงเพชร
โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนือ − เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ อุทัยธานี
โครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ − เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน
โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และบริการ
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพสูงภาคเหนือ

− เชียงใหม่

โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ − เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ล าปาง
โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ − พิษณุโลก ตาก ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี 
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
สูงภาคเหนือ

− พืชผัก ผลไม้ สมุนไพร : เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน
− ข้าว พืชไร่ พืชพลังงาน : พิจิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค์

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ภาคเหนือ

− ป่าต้นน้ า : เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน 
− การบริหารจัดการน้ าทุกจังหวัด (17 จังหวัด)
− ปัญหาหมอกควัน : เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน ตาก

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุภาคเหนือ − ทุกจังหวัด (17 จังหวัด)
โครงการยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตของคนยากจน
ภาคเหนือ

− ทุกจังหวัด (17 จังหวัด)
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หลักเกณฑ์การพิจารณาและกลั่นกรองโครงการที่สอดคล้องแผนพัฒนาภาค 

1

2

3

4

โครงการของกระทรวงและส่วนราชการต่างๆ

โครงการต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามทิศทาง
การพัฒนาภาค

โครงการต้องมีความสอดคล้องเชือ่มโยงกับประเด็นการพัฒนาและพื้นที่เป้าหมาย
ตามทิศทางการพัฒนาภาค

โครงการต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อมที่จะด าเนินการได้ทันที 
(ความพร้อมด้านที่ดิน ความพร้อมด้านสถานที่ ความพร้อมด้านแบบแปลน/รูปแบบ 
ความพร้อมด้านเทคนิค ความพร้อมด้านบุคลากร ฯลฯ)

ควรเป็นโครงการที่มีผลประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง
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• ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
- แผนแม่บท

• แผนปฏิรูปประเทศ
• แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12
• แผนรายสาขา/เฉพาะด้าน
• นโยบายรัฐบาล
• ข้อสั่งการของ นรม.

ยึด

การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ด าเนินการผ่าน

กระบวนการมีส่วนร่วม 
: ประชุมประชาคม เวทีระดมความคิดเห็น ฯ

รวบรวม จัดล าดับความส าคัญของปัญหา ความต้องการของพื้นที่ 
ผ่านกลไก

หมู่บ้าน/ชุมชน > ท้องถิ่น > อ าเภอ

One Plan
มีการประสานแผนระดับพื้นที่ 
ให้สอดคล้องกันในลักษณะ ท างานแบบเครือข่าย

ร่วมกันทุกภาคส่วน

ในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา
โดยมีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด

“แผนพัฒนาภาค”
ให้ความส าคัญกับ 

เป็นแผนชี้น าการพัฒนา
ในภาพรวมของพื้นที่

ทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนาระหว่างช่วงแผนได้
เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ

ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงแผนพัฒนาทุกปี

เสนอแผนพัฒนา
ในปีแรกของช่วงแผน

1 2 3

4 5

6

นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน
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กรอบงบประมาณในภาพรวม  

จ านวน                               เท่ากับปีงปม. 2563 และ สัดส่วนการจัดสรร ระหว่าง : 
ยังคงเป็น

70 : 30

28,000 ลำ้นบำท

19,600 ลบ. 8,400 ลบ.

จังหวัดขนาดใหญ่ ได้งบบริหาร 10 ลำ้นบำท จ านวน 24 จังหวัด
จังหวัดขนาดกลาง ได้งบบริหาร 9 ลำ้นบำท จ านวน 39 จังหวัด
จังหวัดขนาดเล็ก ได้งบบริหาร 8 ลำ้นบำท จ านวน 13 จังหวัด

695 ลบ.
จังหวัด

1) จ านวนประชากรของแต่ละจังหวัด 25%
2) เฉลี่ยเท่ากันทุกจังหวัด 20%
3) สัดส่วนคนจนในแต่ละจังหวัด 10%
4) ผกผันกับรายได้ต่อครัวเรือน 25%
5) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 10%
6) ประสิทธิภาพการบริหาร งปม.จังหวัด 5%
7) ประสิทธิภาพการด าเนินงานตามแผนฯ 5%

18,905 ลบ.
ปี 2564

ให้จังหวัดเสนอโครงการไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า แต่ไม่เกิน 2 เท่า ของกรอบ
การจัดสรรงบประมาณ หากเสนอเกินกรอบดังกล่าว จะพิจารณาตามล าดับ
ความส าคัญของโครงการเฉพาะที่อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณ 2 เท่า เท่านั้น

กรอบการจดัสรร “งบประมาณจงัหวดั”
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เป้าประสงค์ของการพัฒนาเชิงพื้นที่

1. ต้องตอบสนองหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
2. ตอบโจทย์ 3 ข้อ ส าหรับประชาชนและพื้นที่

• เพิ่มรายได้
• ลดค่าใช้จ่าย
• ขยายโอกาส

➢ การเติบโต GPP ของพื้นที่
➢ การกินดี อยู่ดี มีสุขของประชาชน
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การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Growth & Competitiveness)

• ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าภาคอุตสาหกรรมสู่การใช้เทคโนโลยีชั้นสูง 
เพื่อรักษาฐานอุตสาหกรรมเดิม และมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต
ที่สร้างรายได้ใหม่ 

• สร้างมูลค่าให้กับภาคเกษตร ภาคบริการ และการท่องเที่ยว 
เพราะเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักและการจ้างงานของพื้นที่

• สร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
โดย

✓ ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม

✓ มีปริมาณแรงงาน บริการโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์
ICT และพลังงาน ที่เพียงพอกับความต้องการ และมีคุณภาพ
ระดับสากล

✓ มีกฎ ระเบียบที่เอ้ือต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

• ใช้โอกาสจากการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  ในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและขยายฐานการผลิตของภาค

ภาคการ ลิตและบรกิาร

ปรับปรุง
กฎ ระเบียบ

โครงสร้างพืน้ฐาน
บก น้ า อากาศ 
ICT พลังงาน

R&D
Innovation

พัฒนาป จจัยแวดล้อม

เพิ่
ม

P
ro

d
u
c
ti
v
it
y

เกษตร อุตสาหกรรม ภาคท่องเท่ียว
 บริการ

Moving up      value chain

การศึกษา
รักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ

ฐานเดิม อนาคต

เพิ่มรายไดจ้ากฐานเดมิ และสรา้งรายไดจ้ากโอกาสใหม่

Growth & Competitiveness

ASEAN
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การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

• สร้างโอกาส ในการเข้าถึงทรัพยากร และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง   

• เข้าถึงบริการทางสังคม บริการสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ
สุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต

• เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 

• ได้รับการคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
อย่างทั่วถึง

• สร้ า งความร่ วมมือ ในการป้องกันภัยจากการก่ อการร้ าย 
อาชญากรรม ยาเสพย์ติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรค
ภายในพื้นที่

Inclusive Growth

สรา้ง
โอกาสใน
การสรา้ง
อาชีพ/
รายได้

เขา้ถึง
ระบบ

ยตุิธรรม

บรกิาร
สาธารณสุ

ขที่มี
คณุภาพ

การ
คุม้ครอง

ทางสงัคม

ลดความเหล่ือมล า้
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การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• ลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ขนส่ง และ
ครัวเรือน

• ใช้พลังงานสะอาดเพิ่มข้ึน 

• ปรับกระบวนการผลิตสู่การผลิตที่ใช้พลังงานทางเลือก

• อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และปลูกป่า เพื่อ
เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน 

• รับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• สร้างความร่วมมือที่ดีในภูมิภาคอาเซียนในการสนับสนุน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีจริยธรรมและไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Green Growth

ฟื้นฟูและสร้างแหล่งดูดซับ GHG

เศรษฐกิจเติบโต 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี

แก้ปัญหาหมอกควัน
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“สร้างฐานรากให้มั่นคง เปลี่ยนวิกฤต Covid-19 เป็นโอกาสในการสร้างความมั่นคง
ของประเทศโดยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน ผ่าน
ทางภาคเกษตร เกษตรแปรรูป สร้างมูลค่า BCG และท่องเที่ยวแบบเน้นคุณภาพ”

กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
เพื่อสร้างการเติบโตสู่อนาคตอย่างยั่งยืน
(Future Sustainable Growth)

เกษตรเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
เกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ
เกษตรแม่นย า เกษตรแปลงใหญ่

เกษตรเพ่ิมมูลค่า เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
อาหารแห่งอนาคต ผลิตภัณฑ์เพื่อสขุภาพ และยา พลาสติกชีวภาพ พลังงาน

ชีวภาพ

การท่องเท่ียวคุณภาพสูง
การท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ
Hospitality Industry
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิต

เศรษฐกิจฐานราก
(Local Economy)

เกษตรทฤษฎีใหม่

สินค้าและบริการชุมชน 
OTOP

ท่องเที่ยวชุมชน

กรอบแนวคิดแผนงานหรอืโครงการเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 

3



บทบาทของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาเชิงพื้นที่
( Triple Helix Interactions )

ภาค
การศึกษา

ภาครัฐภาค
เอกชน

ความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา และภาครัฐ
• ให้ความรู้ และสนับสนุนการฝึกอบรม

ผ่านเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ
• ร่วมกันพัฒนานโยบายสนับสนุน กลไก

การขับเคลื่อนการพัฒนา และการประชาสัมพันธ์
โครงการ

ความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาครัฐ
• ร่วมกันก าหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง

กับความต้องการ ศักยภาพในการแข่งขัน 
และทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่

ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน และภาคการศึกษา
• วิจัย และพัฒนาสินค้า/บริการ
• ก าหนดหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาบุคลากร

ร่วมกันเพ่ือให้ได้บุคลากรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของเอกชน

ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน และภาครัฐ
• สนับสนุนด้านเงินทุนในการวิจัยและพัฒนา
• ร่วมกันพัฒนาศักยภาพ (Capital Productivity) 

ภาคธุรกิจ เช่น ต้นทุนการผลิต ต้นทุนแรงงาน
• ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการ

ผ่านการอ านวยความสะดวกของรัฐ



ข้อจ ากัดของงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

1. การออกแบบงานวิจัยไม่สอดคล้องกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ท่ีเป็น Strategic Area-
Based Research  ที่ให้ความส าคัญกับศักยภาพและประเด็นปญัหาหลักของพื้นที่

2. การวิจัยที่ผ่านมานักวิจัยมุ่งเน้นการท าวจิัยเฉพาะประเด็นที่เชี่ยวชาญ ส่งผลให้
งานวิจัยมีลักษณะซ้ าซ้อน

3. ผลงานวิจัยและการพัฒนาที่ด าเนินการโดยสถาบันการศึกษาไม่ได้รบัการขยายผลและ
การขับเคลื่อนอย่างเปน็รูปธรรมในพื้นที่
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ความคาดหวังต่อบทบาทของสถาบันการศึกษา

1. การเป็นผู้น าทางด้านวิชาการในการพัฒนาของพื้นที่
2. การแหล่งของการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่
3. ต้องท างานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาของพื้นที่ไปสู่ทิศทางการพัฒนา

ที่ยั่งยืน (Sustainable Growth)
4. ในระดับพื้นที่ สถาบันการศึกษาต้องท างานเชิงบูรณาการรว่มกับภาคส่วนต่างๆ
5. ต้องเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง (Change Agent)
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