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บริบทใหม่ 
ของการวางแผนยุทธศาสตร์ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
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บริบทใหม่ของการวางแผนยุทธศาสตร์ 

1 : กรอบแผนระดับต่างๆ 

2 : (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และ แผนปฏิรูปประเทศ 11 + 2 ด้าน 

3 : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2559-2564) 

4 : กรอบแนวคิดและกลไกในการก าหนดแนวทางพัฒนาภาค 

5 : ทิศทางการพัฒนาภาคในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (National Strategy) 

  พรบ. จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 

การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
(Dynamic Change) 
-      สถานการณ์โลก 
-      สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมในประเทศ 

ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนพัฒนาภาค 

แผนปฏิบัติราชการกรม 
/หน่วยปฏิบัติ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
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การติดตามประเมินผล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ระยะ 5 ปี 

นโยบายรัฐบาล** วางแผนปฏิบัตกิารและระบุโครงการส าคญั 

แผนปฏิรูป 

นโยบายพรรค
การเมือง 

เพ่ือเร่งการแปลงโฉมประเทศ  
(Catalyst of Transformation/Game Changer) 

นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ 

เปลี่ยนโฉม/พลิกโฉมประเทศ (Transformation/Game Changer) 

มั่นคง เพิ่มขีด คน ลดเหลื่อมล้ า ระบบราชการ สิ่งแวดล้อม 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวง 

ระดับของแผน 
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“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

• มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง  
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศและ มีความมั่นคง
ในทุกมิต ิทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

• ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  
• สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชน  

มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

• มีความมั่นคงของอาหาร  พลังงาน และน้ า 

ประเทศชาติมั่นคง  
ประชาชนมีความสุข  

พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย 
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 

ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิต ิ
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง 

• 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 อื่น  ๆ

ภาครัฐของประชาชน 
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 

สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม  

• การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ ด้านรายได้ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเกิน พอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม 

• มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก  

• คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่าง
ยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

วสัิยทศัน์ประเทศไทย 2579 
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1. ด้านความม่ันคง 
เพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของ
ประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และ
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ทุกมิติ 

02 

01 06 

05 

04 03 

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

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

3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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. ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อม
ล้ าในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนา
ประเทศในทุกระดับ 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบน 
คุณภาพชวีิตที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 
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. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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  

เปูาหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม  ตัวชี้วัดผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ดัชนีความอยู่เย็นเป็น
สุขร่วมกันใน
สังคมไทย 

รายได้เฉลีย่ 
ต่อหัวต่อคนต่อปี 

ดัชนีการพัฒนามนุษย์  

ตัวชี้วัดความก้าวหน้าทาง
สังคม  

ดัชนีวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  อันดับความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

Human Development Index  
 - HDI - 

(Social Progress Index - SPI) 

(Environmental Performance 
 Index – EPI)  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 

8 

พัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ความม่ันคงแบบบูรณาการ  การรักษาความสงบภายในประเทศ  

ปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  

พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญ 
ภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ  

บูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียน
และนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ  

1 

2 

3 

4 

5 
• พัฒนาและเสริมสร้างคนให้เข้มแข็ง ตระหนักถึงเรื่องความ

มั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา   
• สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
• สร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพ  

• แก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่อย่างจริงจังจนยุติ ไม่ส่งผลต่อประเทศ 
• ติดตาม เฝูาระวัง ปูองกันและแก้ไขปัญหาใหม่ที่อาจเกิดขึ้น  
• สร้างความปลอดภัยและสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่ชายแดน

ภาคใต้  
• รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 

•พัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการ 
•พัฒนากองทัพและหน่วยงานความมั่นคงพร้อมเผชิญภัยคุกคาม 
•พัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการ 
ภัยคุกคาม 

• สร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
• เสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของ

ภูมิภาค 
• ร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

• พัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการ
ติดตาม เฝู าระ วัง  แจ้ ง เตือน 
ปูองกัน และแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงแบบบูรณาการ อย่างเป็น
รูปธรรม 

• บริหารจัดการความมั่นคงให้
เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาประเทศ
ในมิติอื่น ๆ 

• พัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

“ประเทศชาติมั่นคง  
ประชาชนมีความสุข” 

เปูาหมาย 20 ปี เปูาหมายที่ 1  ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากร อยู่ใน 10 ล าดับแรกของโลก  
เปูาหมายท่ี 2 ความม่ันคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต ารวจระดับสากล อยู่ใน 20 ล าดับแรกของโลก  
เปูาหมายที่ 3  กองทัพและหน่วยงานด้านความม่ันคงมีความพร้อมด้านบุคลากรมีการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ

อย่างต่อเนื่อง 
เปูาหมายที่ 4  การน าเสนอแนวความคิดริเริ่มและหนทางแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศตามโอกาสที่เหมาะสมของ

ประเทศไทย 
เปูาหมายที่ 5 การพัฒนากลไก(คนและเครื่องมือ)รวมถึงระบบการท างานแบบบูรณาการให้เกิดขึ้นอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดเปูาหมาย 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ 9 

ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

แม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก 1 

2 

3 

4 

5 
เพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณ  มูลค่าและความ
หลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได้เดิม
และสร้างฐานรายได้ใหม่ 

มหาอ านาจทางการเกษตร 

อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

สร้างนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่  

โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก  

เปลี่ยนแปลงพื้นฐานโครงสร้างอุตสาหกรรมและ
บริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพิ่ม
บุคลากรที่มีทักษะความรู้ตามความต้องการของตลาด 

พัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูง ด้วยอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมไทย  สร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและ
ความหลากหลายของการท่องเที่ยว 

พัฒนาด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึง
เทคโนโลยี เพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยง
ประเทศไทยกับประชาคมโลก  

• สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มี
ทักษะและมีความสามารถในการ
แข่งขันที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน  

• มีนวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ  
สินค้าและบริการ และกระบวนการ
ผลิตและบริการ 

1. ประเทศไทยเป็นประเทศ 
ที่พัฒนาแล้วที่เศรษฐกิจ 
เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
และย่ังยืน 

เปูาหมาย 20 ปี 

2. ประเทศไทย 
มีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันสูงขึ้น 

รายได้ต่อหัวมากกว่า  
15,000 USDต่อคนต่อป ี

15,000 USD 

01 
GDP   

ร้อยละ 5 / ปี 02 

03 
ผลิตภาพการผลิตรวม  

เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อป ี

อัตราการขยายตัวของ GDP 
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อป ี

04 
ประเทศไทยอยู่ในอันดับ  

1 ใน 20 ของ IMD 

ตัวช้ีวัดเปูาหมาย 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

10 

ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สติปัญญา ใจ 

  กาย 

2 4 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  

สภาพแวดล้อม 

1 3 5 

มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ  
มีคุณธรรม รักษาความเป็น
ไทย ยอมรับความแตกต่าง 

6 

7 ปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  

ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ 
ที่หลากหลาย 

เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา และสังคม 

เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา
ในการสร้างคุณค่าทางสังคม
และพัฒนาประเทศ 

สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 

ใช้กิจกรรมนันทนาการและ
กีฬาในการเสริมสร้างสุขภาวะ 
พัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศและเป็นอาชีพในระดับ
นานาชาติ 

ส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัวและ
ชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
สร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

อาทิ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ 
ดนตรี กีฬา สร้างเสริมศักยภาพผู้มี
ความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอด
การประกอบอาชีพได้อย่างม่ันคง 

พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ให้มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี 
มี วินั ย  มีความรอบรู้ ทา งการ เ งิ น 
มีความสามารถในการวางแผนชีวิต 
ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝัง
ค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ 

• มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
• สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3   
• มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

ตลอดเวลา   

• มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
ต้ังแต่อยู่ในครรภ์  

• มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  
• สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง   
• รักการเล่นกีฬา 

• ครอบครัวไทย จะต้องมีสั่งสอนดูแล
เยาวชนในครอบครัวได้   

• ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น  
• ระบบนิเวศท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ 
• สังคมที่มีความสุข 

เปูาหมาย 20 ปี 

เปูาหมายที่ 1  ดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HDI) มีค่าคะแนน 
มากกว่า 0.90 

เปูาหมายที่ 2 Global Entrepreneurship Index อยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ 
70 

เปูาหมายท่ี 3  SDG 3 มีเปอร์เซ็นไทล์สูงกว่า 90 
เปูาหมายที่ 4  คะแนน PISA สูง 500คะแนน 
เปูาหมายที่ 5 ตัวช้ีวัดที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม ที่สะท้อนการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตัวช้ีวัดเปูาหมาย 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

ยุทธศาสตร์ 4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

2 4 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 1 3 การเสริมสร้างพลังทางสังคมเพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัย  

การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเอง 

• ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก กระจายการถือครองทรัพย์สิน โดยการปฏิรูประบบภาษี   
• สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย   
• ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเปูาเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 

• ก าหนดจังหวัดหลักที่จะเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม  
• ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่างๆ  
• จัดระบบเมืองท่ีเอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย  
• ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

• สร้างสังคมเข้มแข็งท่ีแบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม  
• จัดต้ังกองทุนที่มีการระดมทุนร่วมระหว่างรัฐ เอกชน วิชาการ ประชาชนและประชาสังคม  
• เตรียมการรองรับสังคมสูงวัย  
• ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม   

• เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง  
• ปรับดุลอ านาจระหว่างประชาชนกับนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 

เพ่ือสร้างประชาธิปไตยระดับฐานรากชุมชน  

ตัวช้ีวัดเปูาหมาย 

1  สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  
2  กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 

เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการ
พัฒนาประเทศในทุกระดับเพื่อความสมานฉันท์  

3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา  
การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคม
คุณภาพ 

เปูาหมาย 20 ปี 
1  ความแตกต่างของรายได้ระหว่างประชากรร้อยละ 10 ที่รวยที่สุดต่อ

ประชากรร้อยละ 10 ที่จนที่สุดไม่เกิน 15 เท่า (ปัจจุบัน 22 เท่า)   
2  ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index) ทุก

จังหวัดไม่ต่ ากว่า 0.60 
3  พัฒนาจังหวัดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ

เทคโนโลยีบนพื้นฐานศักยภาพทุนทรัพยากรและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กันของแต่ละพื้นที่ และการมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาของประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15 จังหวัด 

4 ดัชนีคุณภาพภาวะประชากรสูงอายุ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ 12 
12 12 

2 4 

1 3 

6 

5 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสงัคม
เศรษฐกิจสีเขียว 

ยุทธศาสตร์ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสงัคม
เศรษฐกิจภาคทะเล 

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บนสังคม
เศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภมูิอากาศ 

พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและ 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

พัฒนาความม่ันคงทางน้ า พลังงาน และ
เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคต
ประเทศไทย 

• เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
• ฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองให้ครอบคลุมแม่น้ าล าคลอง 
• รักษาและเพ่ิมพื้นที่สีเขียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
• ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  

• เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  
• ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ังท้ังระบบ  
• ลดพ้ืนที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง  

• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อย  
• มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัย

ธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง 
• มีการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

• จัดท าแผนผังภูมินิเวศ  
• พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม 
• จัดการมลพิษ ขยะ น้ าเสีย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
• จัดให้มีองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน 

• พัฒนาการจัดการน้ าทั้งระบบ 
• เพ่ิมผลิตภาพของน้ าท้ังระบบ  
• พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ  
• เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

• ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
• พัฒนาเคร่ืองมือ กลไกและระบบยุติธรรม การบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
• จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม 

เปูาหมาย 20 ปี 
1  อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไป

ได้ใช้อย่างยั่งยืน  
2  ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทาง

ลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศในทุกมิติ  

ตัวชี้วัดเปูาหมาย 

1. พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ 
2. พื้นที่เขาหัวโล้น หาดท่องเที่ยวและแนวปะการัง แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ า

ธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูดูแลรักษา น้ าเสียได้รับการบ าบัดและขยะมูลฝอยได้รับ
การก าจัดปริมาณฝุุนขนาดเล็กในบรรยากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล 

3. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 20 จากกรณีปกติ มูลค่า
เศรษฐกิจฐานชีวภาพเพ่ิมขึ้น ความมั่นคงน้ าในทุกมิติเพิ่มขึ้นให้ได้ร้อยละ 80  

4. กระบวนทัศน์ แนวคิด และพฤติกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืน มีระบบธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมเกิดขึ้น โครงการส าคัญ
ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงในการก าหนดอนาคตประเทศ 

3 ใ ช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด
ความสามารถของระบบนิเวศ  

4  ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล  
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2 4 กระบวนการยุติธรรมเคารพ
สิทธิ ม นุษยชนและปฏิบั ติ 
ต่อประชาชนโดยเสมอภาค มี
ความเป็นกลางน่า เชื่ อถือ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

1 3 

ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ภาครัฐที่ ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ตอบสนองความ
ต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ
โ ด ย มี ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ เ ป็ น
เปูาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุ ก ระดับ  ทุ กประ เด็ น  ทุ ก
ภารกิจ และทุกพื้นที ่

6 

5 ภ า ค รั ฐ มี ข น า ด เ ล็ ก ล ง 
เหมาะสมกับภารกิจ เปิด
กว้าง ส่งเสริมให้ประชาชน
และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ 

ภาครั ฐมีความทันสมั ย  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และมีขีดสมรรถนะสูง 

บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและ
เ ก่ ง  ยึ ด ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม  
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพใน
การพัฒนาประเทศ 

8 

7 

ภาครัฐมีความโปร่งใส  
ป ล อ ด ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วน
ร่วมต่อต้านการทุจริต 

กฎหมายมีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบทต่างๆ 
และมีเท่าที่จ าเป็น 

ตัวช้ีวัดเปูาหมาย 
1  ยกระดับงานบริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง ลดความซ้ าซ้อนและปรับภารกิจให้เหมาะสม เปิดโอกาสให้ทุก ๆ ภาคส่วน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการบริการสาธารณะอย่างเหมาะสม  

เปูาหมาย 20 ปี 

3  มีวัฒนธรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ของส่วนรวม มีความทันสมัย
และพร้อมที่จะปรับตัว มีการน านวัตกรรมเทคโนโลยีมาปรับใช้ 

4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคีต่างๆ ร่วมสอดส่อง เฝูาระวัง ให้ข้อมูล และ
ตรวจสอบการด าเนินการของภาครัฐ พร้อมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้
ต่ืนตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

5 กระบวนการยุติธรรม การออกกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายเป็นไป
เพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวมของประเทศ มีความเป็นสากล ไม่เลือกปฏิบัติ 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
ให้บริการสาธารณะ
ของภาครัฐ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  90 

ประสิทธิภาพของ
ภาครัฐ จากการ
ส ารวจของ IMD  

1 
ใน 10 

การรับรู้การ
ทุจริตของ
ประเทศไทย 
ของ CPI 

1 
ใน 20 

ระดับ 

สูง 
ดัชนีนิติธรรม ของ 
World Justice 
Project (WJP)  
ทุกองค์ประกอบ 
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๑.  การเมือง 
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่าง 
พรรคการเมืองด าเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยตรวจสอบได้ นักการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 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 และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น 

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 และปลูกฝังทัศนคติที่ดี 

๙.  สังคม  
คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สังคมแห่งโอกาสและไม่
แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง 

๑๐. พลังงาน  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อม่ันและการยอมรับของประชาชน ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้
การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานพลังงาน และการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับด้านพลังงาน 

๑๑. ปูองกัน 
การทุจริตฯ 

มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐสามารถเข้าถึงและ
ตรวจสอบได้ ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดทุจริต 

แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน : สาระส าคัญ – สรุปเปูาหมาย และผลอันพึงประสงค์ 
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 การประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศ 
 

ร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

ร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) 

วัตถุประสงค์รวมในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
1. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
2. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา  
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
4. ปรับปรุงระบบการศกึษาให้มปีระสทิธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับ

ความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

ด้านการบริหารงานบุคลากร การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต ารวจที่เป็นธรรม และ 
การพิจารณาบ าเหน็จความชอบทีช่ัดเจน และมีหลักประกันค่าตอบแทน  
ด้านอ านาจหน้าที่และภารกิจต ารวจ  กระจายอ านาจแบบบูรณาการให้
กองบัญชาการ  ให้มี คกก.อิสระเพ่ือพิจารณาเรื่องร้องเรียนต ารวจ (กอ.ตร.) ท าหน้าที่
รับเรื่องร้องเรียน สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อสาธารณะ และ การเพ่ิมอ านาจ
หน้าที่บังคับใช้กฎหมายให้ส่วนราชการอ่ืน เพ่ือลดภาระงานของต ารวจในอนาคต 
ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการสอบสวนคดีอาญา ปรับปรุงโครงสร้างและ
ระบบต าแหน่งของ พนง.สอบสวนในระดับสถานีต ารวจ ระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับ ตร. แยกจากสายงานอ่ืน โดยมีเส้นทางการก้าวหน้าในสายงานอย่าง
ชัดเจน และเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีอ านาจเก็บตัวอย่าง DNA  

        ประเด็นการปฏิรูปประเทศดา้นกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ)         ประเด็นการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและ
พัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา
ก่อนวัยเรียน 

ตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือ
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ
เสริมสร้าง พัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของครู  
กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง
และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
ระบบค่าตอบแทนและกลไกระบบ
คุณธรรมในการบริหารงาน 

การปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียน
ได้ตามความถนัด 

การปรับโครงสร้างของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

การปฏิรูประบบการศึกษาและการ
เรียนรู้โดยรวมของประเทศ ผ่านการ
ตรา พรบ.การศึกษาแห่งชาติฉบับ
ใหม่  
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

กรอบระยะเวลาการด าเนินการ 

สนช.รับทราบแผนปฏิรูป
ประเทศ ทั้ง 11 ด้าน 

13 มี.ค. 61 
ครม. เห็นชอบร่าง

แผนปฏิรูป 11 ด้าน  

29 มี.ค. 61  ปลายเม.ย. – ต้น พ.ค. 61 
ประชุมร่วมประธาน 

คกก.ปฏิรูป ทั้ง 11 ด้าน 

6 เม.ย. 61 
ประกาศใช้แผนปฏิรูปทั้ง 

11 ด้าน ในราชกิจาฯ  

พ.ค. 61 
ประชุมคณะท างานพิเศษฯ  

และ คณะปฏิรูป ทั้ง 11 ด้าน 
เพื่อสร้างความเข้าใจฯ 

 และขับเคลื่อนฯ ระดับกระทรวง 

6 มิ.ย. 61  
งานสร้างการรับรู้ (Open House)  
เปิดตัวและปลุกกระแสการปฏิรูป

ประเทศให้กับประชาชนและเยาวชน 
ได้รับรู้ถึงแผนปฏิรูปดา้นตา่งๆ  เริ่มด าเนินการ Quick Win  

และ Flagship  
ของแผนปฏิรูปทัง้ 11 ด้าน 

ก.ค. 61 
มหกรรมยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ  

(Big Bang) 
เพื่อสร้างความเข้าใจ  

และกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการมีส่วนร่วม  
การขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปฯ 

ก.ย. 61 
หน่วยงานรายงานผลการ
ต าเนินงานตามกฎหมาย 

ธ.ค. 61 
สศช. จัดท ารายงาน
ประจ าปีแผนปฏิรูป 

ทั้ง 11 ด้าน 

การด าเนินงาน หลัง ครม.เห็นชอบร่างแผนปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 ด้าน 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถจัดการกันเอง
และท างานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้ มีอ านาจในการบริหาร
จัดการทรัพยากรในพื้นท่ีมากขึ้น มีกลไกสถาบันการเงินชุมชนเพื่อ
สนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้ การพัฒนาธุรกิจชุมชน การ
สร้างกลไกพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน  การจัดตั้งแพลตฟอร์ม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดตั้งกองทุนการลงทุนเพื่อสังคมและ
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่ 

ภาคธุรกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นทันต่อการพัฒนา
ตามกระแสโลกาภิวัฒน์ โดยการยกเลิก/ปรับปรุงกฎหมายท่ีล้าสมัย 
และเป็นอุปสรรค มีตลาดและฐานการลงทุนที่ขยายตัว เพิ่มขึ้น 
อุตสาหกรรมหลักท่ีประเทศไทยช านาญ (การเกษตร การท่องเท่ียว
และการบริการ และอาหาร) จะมีผลิตภาพเพิ่มมากขึ้น ขณะท่ี
อุตสาหกรรมใหม่ท่ีมีศักยภาพได้รับการพัฒนาต่อยอด (ชีวภาพ ยาน
ยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การดูแลสุขภาพ และดิจิทัล)  

หน่วยงานภาครัฐมีโครงสร้างที่ทันสมัย กะทัดรัด และสามารถ
ปรับตัวได้ ทันต่อการเปลี่ ยนแปลง และมีระบบงานที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส ยึดมั่นใน
คุณธรรมและวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตบนหลักธรรมาภิ
บาล ภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ท่ีบูรณา
การทุกหน่วยงาน ท่ีประชาชนมีโอกาสสามารถเข้าถึงได้  

ประเทศไทยมีการธ ารงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีมีความมั่นคง เป็นสังคม
แห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก มีกฎหมายท่ีดีบังคับใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ และมีเมืองหลักในภาคต่าง ๆ ได้รับการพัฒนา
ควบคู่ไปกับกรุงเทพฯและมีระบบการจัดสรรงบประมาณ 
ที่เน้นเชิงพื้นที่ เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 

คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสภาพแวดล้อมของประเทศที่มีความสงบเรียบร้อยและมีความสามัคคีปรองดอง 
คนไทยได้รับโอกาสท่ีเป็นธรรมตามศักยภาพและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม ได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และได้รับผลจากการปฏิรูปประเทศอย่างทั่วถึง คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ 
ด้านสุขภาพ เข้าถึงการใช้พลังงานในราคาท่ีเป็นธรรม และสวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็น คนไทยมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น  

ปร
ะช

าช
น 

 

ชุม
ชน

แล
ะท

้อง
ถิ่น

  ภาคธุรกิจ  
ภา

คร
ัฐ 

 

ระดบัประเทศ  

ประเทศไทย 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ผลประโยชน์ต่อภาคส่วนต่าง ๆ 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

บริบทใหม่ของการวางแผนยุทธศาสตร์ 

1 : กรอบแผนระดับต่างๆ 

2 : (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ แผนปฏิรูปประเทศ 11 + 2 ด้าน 

3 : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2559-2564) 

4 : กรอบแนวคิดและกลไกในการก าหนดแนวทางพัฒนาภาค 

5 : ทิศทางการพัฒนาภาคในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ปี พ.ศ. 2573) 
17 เปูาหมาย (Goals) และ 169 เปูาประสงค์ (Targets) 

Thailand 4.0 
ความย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

ความม่ันคง ความม่ังคั่ง 

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

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะยาว 20 ปี ในลักษณะของการถ่ายระดับจากยุทธศาสตร์

ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี  

พ.ศ.2579 

2560 2561 2562 2563 2564 

2565 - 2569 2570 - 2574 

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 13 

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 14 

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 15 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

#ประเทศไทยปี 2579 

2575 - 2579 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

IQ ไม่ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

70% 

เด็ก 70% EQ  
ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

     + 500  

PISA การอ่านเพิ่มเป็น 

      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 

20 



ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

แนวทาง เปูาหมาย 
เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต่ าสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ 

 - การเข้าถึงการศึกษา     - ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี 
 - จัดบริการด้านสุขภาพ   - เพิ่มเบี้ยคนพิการและเบี้ยผู้สูงอายุ 
 - มีท่ีดินท ากินของตนเอง  

40% 

กระจายการให้บริการภาครัฐ
ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข 
และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง 

การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-สร้างและพัฒนาผู้น าชุมชน  
-ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดวัสดิการ 
-ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้      
บริการ และจัดการทรัพยากร 

รายได้เฉลี่ยของประชากรที่
จนที่สุด 40% เพิ่มขึ้นปีละ 

15% 
+ 

อัตราการเข้าเรียนในระดับการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 90  

90% 
เพิ่ มศั กยภาพชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
เข้มแข็ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 

เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย 
 5% 

รายได้ต่อหัวเป็น 
  
ในปี 2564  
8,200USD 

ผลิตภาพการผลิตของ
ปัจจัยการผลิตโดยรวม 

ต่อปี 

2.5% ต่อปี 

กรอบอัตราเงินเฟูอ 

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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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

พัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนว 
เขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)  

เพิ่มพื้นที่ปุาเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
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% 
+ 

พื้นที่ปุาไม้ 40% 
ของพื้นที่ประเทศ 

เพ่ิมพื้นที่ชลประทาน 
ปีละ 350,000 ไร่ 

ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง 75% +  

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค   
พลังงาน และคมนาคมขนส่งลดลง 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาต ิ
เพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 

ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษตัริย์ 

สังคมมีความสมานฉันท์ 

ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัย
คุกคามทางทหาร  

ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศนานาประเทศ 

เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมี
กลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง 

ปูองกันและแก้ไขปัญหาความ
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
การปูองกันประเทศ   

ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ด้านความมั่นคง 

อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่า
อันดับที่ 20 ของโลก  

อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์
ในต่ ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก 

เปูาหมาย 

สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน 
และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 

แนวทาง 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

IMD 2nd  
of ASEAN 

CPI 50 + 

อปท.  ได้รับรางวัลการ 
บริหารจัดการที่ดี 

ปรับปรุงโครงสร้าง 
หน่วยงาน  

บทบาท  

ภารกิจ 

คุณภาพบุคลากรภาครัฐ 

ปรับปรุงกระบวนการ 
งบประมาณ  

สร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ  

ปูองกันและปราบปราม ปฏิรูปกฎหมาย 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

ลดความเข้มการใช้  
พลังงานอยู่ที่  
12.83 

ลดต้นทุนโลจิสติกส์เป็น  
12 % ของ GDP  

ปริมาณสินค้าเข้า-ออก  
ณ ด่านชานแดน 

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 

การพัฒนาด้านพลั งงาน  
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
การใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริม
ไทยเป็นศูนย์กลางพลังงาน 

การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล    
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ทางธุรกิจ  สร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์  
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

 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 เปูาหมาย 

เพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้าง 
พื้นฐาน วทน. ให้อยู่ ในล าดับไม่เกิน 30 
เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุน 
เพื่อการวิจัยและพัฒนาสู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP  

สัดส่วนการลงทุน R &D  
เอกชนต่อรัฐเป็น 70:30 

25 คน :10,000 คน  

บุคลากรด้าน R &D =  
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่  9  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ภาคเหนือ: เป็นฐานเศรษฐกิจ 
                   สร้างสรรค์มูลค่าสูง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: 
หลุดพ้นจากความยากจน 
สู่เปูาหมายการพ่ึงตนเอง 

ภาคกลาง : เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า 

ภาคใต้ :   
เป็นฐานการสร้าง
รายได้ที่หลากหลาย 

พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง
ศูนย์กลางของจังหวัด 

ให้ เป็นเมืองน่าอยู่  เอื้อต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 

พัฒนาฟ้ืนฟูพื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก 

เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศท่ีขยายตัวอย่างมีสมดุล  

พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ใหม่บริเวณชายแดน 

เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

ลดช่องว่างรายได้
และมีการกระจาย
รายได้ที่เป็นธรรม 

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

พื้ น ที่ ฐ า น 
เศรษฐกิจหลักมี
ประสิทธิภาพสูง
และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

เพิ่มมูลค่าการ
ลงทุนในพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่
ชายแดนร้อยละ 
20 

เปูาหมาย 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

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 เปูาหมาย 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

บริบทใหม่ของการวางแผนยุทธศาสตร์ 

1 : กรอบแผนระดับต่างๆ 

2 : (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และแผนปฏิรูปประเทศ 11 + 2 ด้าน 

3 : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2559-2564) 

4 : กรอบแนวคิดและกลไกในการก าหนดแนวทางพัฒนาภาค 

5 : ทิศทางการพัฒนาภาคในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

30 



ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

กลไกใหม่ในการขับเคลื่อนการบริหารงานเชงิพื้นที่ 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 

 

ก.บ.ภ. 

อ.ก.บ.ภ. 

ก.บ.ก. 

ก.บ.จ. 

One 
Plan 
จากระดับ 

หมูบ่า้น/ชมุชน 

อนุมตั ิ

กลัน่กรอง 

กลไกใหม ่

นรม. 

รนม. 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

แนวคิดของนายกรัฐมนตรี 

กลุ่มจังหวัด 

ภาค 

รัฐบาล 
อนุมัติ 

ความต้องการ 

บน 

ล่าง 

Function 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
โดยตรง ทั้ง 

ในภาค / ระดับบน 

กลุ่มจังหวัด ภาค 

ล่าง 

บน 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
โดยตรง ทั้ง 

ในภาค / ระดับบน 

Function 

ความต้องการ 

ในการประชุมคณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
(ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2560  
วันที่ 15 ธันวาคม 2560  
 
สะท้อนแนวคิดความเชื่อมโยง
จากบนลงล่าง การพิจารณา
ให้การสนับสนุนจาก 
ส่วนราชการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน
ในระดับพ้ืนที ่
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค  
(ก.บ.ภ.)  

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

1) นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี ผู้แทนภาคประชาสังคม/ประชารัฐ 
3) นายสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย ผู้แทนภาคประชาสังคม/ประชารัฐ 
4) นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5) นายแพทย์พลเดช  ปิ่นประทีป 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 

องค์ประกอบ 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  
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ 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   พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 

ภาคตะวันออก   นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 

ภาคเหนือ  นาย วิษณุ เครืองาม 

ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

อ านาจหน้าที่ อ.ก.บ.ภ. ภาค 
 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 34 
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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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เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงภารกิจของส่วนราชการ 
ให้ตอบสนองทิศทางการพัฒนาภาคและความต้องการของพ้ืนที่ 

รัฐบาล จึงได้ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
ตามแผนพัฒนาภาค 

อย่างมีบูรณาการ ไม่ซ้ าซ้อน 
ตอบสนองความต้องการได้อย่าง

ตรงจุด ตรงประเด็น  
ตามศักยภาพ-โอกาส 
เกิดพลัง (Synergy) 

ในการขับเคลื่อนการพัฒนา 

ส่วนราชการทุกระดับ  
และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

สามารถ... 
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• สถานการณ์การพัฒนา  

• การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  

• แนวคิดการพัฒนา วัตถุประสงค ์

• เปูาหมายและตัวชี้วัด 

• ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

• แผนงานโครงการ  

• กระทรวง กรม  เสนอแผนงานโครงการตาม
ภารกิจท่ีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค 

• จังหวัด กลุ่มจังหวัด  
- ชี้เปูาว่าส่วนราชการควรท าอะไรเพื่อ

ตอบสนองทิศทางการพัฒนาภาค 
- เสนอแผนงานโครงการที่สนับสนุนการ

ขับเคลื่อนตามทิศทางพัฒนาภาค 
• แผนงานโครงการที่เป็น Missing Link 

พิจารณากลั่นกรอง 

อนุมัติ 

เปน็ ทีม่ีการจัดท า “แผนพัฒนาภาค” ภายใต้กลไก ก.บ.ภ. 

ค าของบประมาณ 
ภายใต้แผนบูรณาการภาค 

ของส่วนราชการ 
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เพชรบูรณ์

สุโขทัย พิษณุโลกตาก

อุตรดิตถ์

พิจิตร

นครสวรรค์

ก าแพงเพชร

อุทัยธานี

ล าปาง
ล าพูน

เชียงใหม่

แม่ ่องสอน

เชียงราย

แพร่

พะเยา
น่าน

อุดรธานี
หนองบัวล าภู

เลย

บึงกา 
หนองคาย

มุกดาหาร

นครพนม
สกลนคร

ขอนแก่น กา สินธุ์

มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด

อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ

ยโสธร อ านาจเจริญ

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

บุรีรัมย์
สุรินทร์

ชลบุรี

ระยอง จันทบุรี

ตราด

ฉะเชิงเทรา

ปราจีนบุรี

สมุทรปราการ

นครนายก

สระแก้ว

สมุทรสงคราม

ประจวบคีรีขันธ์

สมุทรสาคร

เพชรบุรี

สระบุรี

นนทบุรี
ปทุมธานี

พระนครศรีอยุธยา

ราชบุรี

กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี

นครปฐม

อ่างทอง

ชัยนาท

สิงห์บุรี
ลพบุรี

สตูล

ยะลา นราธิวาส

ปัตตานีสงขลา

พัทลุง 

นครศรีธรรมราช

ชุมพร

สุราษฎร์ธานี

ระนอง

พังงา

ตรัง

กระบี่

ภูเก็ต

กทม.

ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด 

เหนือ 

ภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ ่องสอน  

ภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

ภาคเหนือตอนล่าง 1 พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์  

ภาคเหนือตอนล่าง 2 นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร พิจิตร) 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวล าภู บึงกา  

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ขอนแก่น กา สินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์  

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ 

กลาง 

กลางตอนบน  พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง 

กลางปริมณฑล นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 

กลางตอนล่าง 1 ราชบุร ีกาญจนบุรี สุพรรณบุร ี

กลางตอนล่าง 2 เพชรบุร ีประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

ตะวันออก 
ตะวันออก 1 ชลบุร ีฉะเชิงเทรา ระยอง 

ตะวันออก 2 ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด นครนายก สระแก้ว 

ใต้ 
ใต้ฝั่งอ่าวไทย สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 

ใต้ฝั่งอันดามัน ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง สตูล 

ใต้ชายแดน ใต้ชายแดน ยะลา นราธิวาส ปัตตานี  

การแบ่งภาค (6 ภาค) 

หมายเหตุ : จังหวัด คือ จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจงัหวัด 

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวดัทีเ่ป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) : ราชกิจจานุเบกษา 17 พฤศจิกายน 2560 เล่ม 134 ตอนพิเศษ 281 ง, หน้า 14-16 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

บริบทใหม่ของการวางแผนยุทธศาสตร์ 

1 : กรอบแผนระดับต่างๆ 

2 : (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และแผนปฏิรูปประเทศ 11 + 2 ด้าน 

3 : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2559-2564) 

4 : กรอบแนวคิดและกลไกในการก าหนดแนวทางพัฒนาภาค 

5 : ทิศทางการพัฒนาภาคในระยะแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 12 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

  
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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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง   
เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ 

1 

พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ 
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างย่ังยืน และกระจายประโยชน์อย่าง
ทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูง 
ด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม  

2 
ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค 
GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

3 
ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

4 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบ
ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับ
ทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

5 
อนุรักษ์และฟื้นฟูปุาต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหาร
จัดการน้ าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง 
ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างย่ังยืน 

เปูาหมาย 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  

ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1 
บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตอย่างย่ังยืน 

2 
แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

3 
สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับการแก้ไข
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 

5 
ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลาง และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 

6 
พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ 
เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ   

เปูาหมาย 

42 



ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัย และ 
ภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง 

ทิศทางการพัฒนาภาคกลาง 

1 
พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลก ควบคู่กับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 

2 
พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 
และสร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วท้ังภาค 

3 
ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้
อย่างย่ังยืน 

4 
บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 

5 
เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

6 
พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาค เพื่อ
เสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ 

เปูาหมาย 

และพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
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ฐานเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน 

ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก 

1 
พัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็น 
เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 

2 
พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและ 
ได้มาตรฐานสากล 

3 ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 

4 
พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจ 
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน  

5 
เร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่มีความวิกฤติและ 
จัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

เปูาหมาย 

44 



ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก  
เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ ามันของ
ประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุน 
กับภูมิภาคอื่นของโลก 

ทิศทางการพัฒนาภาคใต ้

1 
พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน า
ของโลก 

2 
พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ ามันแห่งใหม่
ของประเทศ 

3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาค 

4 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว  
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้าโลก 

เปูาหมาย 
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เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
ที่ส าคัญของประเทศ และเป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้า
และการท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของมาเลเซียและสิงคโปร์ 

ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน 

1 
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
เพื่อความมั่นคงให้กับภาคการผลิต 

2 
พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตงให้เป็นเมืองการค้า 
และเมืองท่องเที่ยวชายแดน 

3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

เปูาหมาย 
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ส านักงานเลขานุการ ก.บ.ภ. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

962 ถ.กรุงเกษม เขตปูอมปราบฯ กทม. 10100 
โทรศัพท์ 02-280-4085 ต่อ 6201 6206 6207 6209  

โทรสาร 02-281-6631 
Email  ncird@nesdb.go.th  

Website  nesdb.go.th >  ก.บ.ภ. 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ 48 

ในประเด็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการเพิ่มรายได้ ลดภาระค่าครอง ชีพ และเพิ่มโอกาสด้านอาชีพ ด้วยระบบ TPMAP 

ภาคผนวก 



ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ 49 

ในประเด็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ประเทศ จังหวัด 

อ าเภอ ครัวเรือน 

เลขบัตรประชาชน 



ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ 50 

เป้าหมายความยากจน  

 

บูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เปูาคนจนที่ต้องช่วยเหลือเร่งด่วน 

พช. (ส ารวจ จปฐ.)1 

35,986,270 คน 

1 ขอ้มลูความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชมุชน (พช.) 
2 ขอ้มลูผูล้งทะเบยีนเพือ่สวัสดกิารแหง่รัฐ ปี 2560 กระทรวงการคลัง 

ก.คลงั (ลงทะเบยีนฯ)2 

14,171,977 คน 

ท ัง้ประเทศ 

คนจนทีต่อ้งชว่ยเหลอืเรง่ดว่น 
(ทับซอ้น 1,432,734 คน) 



     โดย  นายประยูร รัตนเสนีย

                   รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

การเชื่อมโยงและบูรณาการ

ยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรเชิงพื้นที่
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1 กลไกการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

2 แนวทางในการเชื่อมโยงและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ 

การเชื่อมโยงและบูรณาการยุทธศาสตรระดับนโยบายสู                           

การพัฒนายุทธศาสตรเชิงพื้นที่3
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กลไกการบรหิารงานจังหวัด กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ และ ภาค

ระดับชาติ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค

ระดับกลุมจังหวัด

ระดับจังหวัด

ระดับอําเภอ

คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค

คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

คณะกรรมการบริหารงานอําเภอแบบบูรณาการ

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น(เทศบาล/อบต.)

คณะกรรมการหมูบาน/คณะกรรมการชุมชน

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

 ก.ม./คชช.

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น(อบจ.)

ก.บ.ก.

ก.บ.จ.

คกก.พัฒนาทองถ่ิน

คกก.พัฒนาทองถ่ิน

ก.บ.อ.

หัวหนากลุมจังหวัด

ผูวาราชการจังหวัด

นายก อบจ.

นายอําเภอ

กํานนั/ผูใหญบาน

นายกเทศมนตรี/อบต.

รองนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี
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4. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2
(ประจวบคีรีขันธ เพชรบุร ีสมุทรสงคราม สมุทรสาคร)

3. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1
(กาญจนบุรี ราชบุร ีสุพรรณบุร)ี

1. กลุมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
(นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ)

5. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 

16. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
(เชียงราย นาน พะเยา แพร)

17. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
(ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทยั อุตรดิตถ) 

10. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(เลย หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี บึงกาฬ)

11. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
(นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)

12. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
(กาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด) 

14. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

2
(ยโสธร ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ อุบลราชธานี) 

2. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 
(ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี อางทอง)

7. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามนั
(กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) 8. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย

(ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฏรธานี สงขลา)

9. กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน
(นราธิวาส ปตตานี ยะลา) 

6. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2
(จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุร ีสระแกว) 

15. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ลาํพูน)

18. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2
(กําแพงเพชร นครสวรรค พิจิตร 

อุทัยธานี)

13. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1
(ชัยภูม ินครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร) 

ประกาศ กนจ. เร่ือง การจัดต้ังกลุมจังหวัดและกําหนดจังหวัดท่ีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด ฉบับท่ี ๓ 

1

2
3

4

5

6

7
8

9

10

12

11

13 14

15

16

17

18

หมายเหตุ : จังหวัด หมายถึง จังหวดัที่เปนที่ตั้งของศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัด
4/34



1 กลไกการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

2 แนวทางในการเชื่อมโยงและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ 

การเชื่อมโยงและบูรณาการยุทธศาสตรระดับนโยบายสู                           

การพัฒนายุทธศาสตรเชิงพื้นที่3

5/34



ระ
ดับ

นโ
ยบ

าย

 

ค.ร.ม.

แผนระดับชาติ

ยุทธศาสตรชาติ

 

แผนพัฒนาภาค

 

แผนสวนราชการ

 

Agenda - Function

แผนพัฒนา
จังหวัด

แผนพัฒนา
จังหวัด

แผนพัฒนา
จังหวัด

แผนพัฒนา
จังหวัด

แผนพัฒนากลุมจังหวัด

ระ
ดับ

พื้น
ที่

Fu
nc

tio
n-

Ar
ea

Agenda – Area

นโยบาย
รัฐบาล แผน 12แผน

ปฏิรูป
แผนความ

ม่ันคง แผนอ่ืนๆ

ทบทวนกรอบยทุธศาสตร
พฒันาจังหวดั

 

ทบทวนกรอบยุทธศาสตร
พัฒนากลุมจังหวัด

 

ก.บ.ก.

ก.บ.จ.

อ.กบภ.
 

วิชาการ 1 2 4 53

แผนพฒันา
ภาค
 

กบภ.

 

กนจ.

แผนพฒันา
จังหวดั/กลุมจังหวดั

 

แผนอําเภอ/ตําบล/หมูบาน ความต้องการ

การเชื่อมโยงและประสานแผนพฒันาในระดับพื้นที่

แผนพัฒนาทองถิ่น

Function ภูมิภาค
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ชา
ติ

นโยบาย/ทิศทางการพัฒนา
ระดับชาต/ิแผนพัฒนาภาค

 
ก.บ.ภ./ ก.น.จ.

ค.ร.ม.

แผนพฒันา
กลุมจังหวดั

ทบทวนกรอบยทุธศาสตร
พฒันาอําเภอ

 

ก.บ.อ.

ทบทวนกรอบยทุธศาสตร
พฒันาจังหวดั

 

ก.บ.จ.

ทบทวนกรอบยุทธศาสตร
พัฒนากลุมจังหวัด

 

ก.บ.ก.กล
ุมจั

งห
วัด

จัง
หวั

ด
อํา

เภ
อ

แผนพัฒนา
จังหวัด

แผนพัฒนา
อําเภอ

แผนพัฒนา
ตําบล

เกินศักยภาพ

เกินศักยภาพ
บูรณาการโครงการ

อปท. ในระดับจังหวัด 

คกก.ประสานแผน อปท.
ระดับจังหวดั

แผนพัฒนาทองถิ่น
(เทศบาล/อบต.)

แผนพัฒนาทองถิ่น
(อบจ.)

แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป

บูรณาการโครงการ
อปท. ในระดับอําเภอ 

คกก.ประสานแผน อปท.
ระดับอําเภอ

เกินศักยภาพ

Bottom-up

One Plan

Top-down

ทบทวนแผนชุมชน
 

ก.ม.

ความตองการ แผนพฒันาหมูบาน/ชุมชน

กระบวนการประชาคม

เก
ินศ

ักย
ภา

พ
เก

ินศ
ักย

ภา
พ

เกินศักยภาพ เกินศักยภาพ

7/34



แผนพัฒนาตําบล

 (ศอช.ต.) พช.

แผนพัฒนาหมูบาน/แผนชุมชน

(กก.หมูบาน/กก.ชุมชน) ปค./สถ.

แผนพัฒนาอําเภอ

(ก.บ.อ.) ปค. 

แผนพัฒนาจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจําป

ก.บ.จ.

ประชุมเพ่ือพิจารณา
บูรณาการแผนงาน/โครงการ

คณะกรรมการประสานแผน

ทองถิ่นระดับจังหวัด

ยุทธศาสตรประเทศ/

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาต/ิ                  

ทิศทางนโยบายรัฐบาล/ 

กรอบยุทธศาสตร

ทิศทางการพัฒนาภาค

 /กลุมจังหวัด

ทิศทาง นโยบายรัฐบาล

 กรอบยุทธศาสตร

การพัฒนาของจังหวัด

กรอบแผน

พัฒนาอําเภอ

รางแผนพัฒนาทองถิ่น

อปท. (อบต./เทศบาล)

จังหวัด

อําเภอ

หมูบาน/ชุมชน

แนวทางการประสานแผนในระดับพ้ืนท่ี

ก.ค. – ก.ย. เม.ย. 

เม.ย. – มิ.ย. 

มี.ค. – พ.ค. 

ม.ค. – ก.พ. 
จัดประชุม/

ประชาคมรวมกัน
(หมูบาน/ชุมชน

/ทองถิ่น)

ตําบล

กรอบแผน

พัฒนาอําเภอ

ม.ค. – ก.พ. 

มี.ค. – พ.ค. 

แผนพัฒนาทองถิ่น

อปท.

มี.ค. 

ประชุมเพ่ือพิจารณา
บูรณาการแผนงาน/โครงการ

คณะกรรมการประสานแผน
ทองถิ่นระดับอําเภอ
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1 กลไกการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

2 แนวทางในการเชื่อมโยงและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ 

การเชื่อมโยงและบูรณาการยุทธศาสตรระดับนโยบายสู                           

การพัฒนายุทธศาสตรเชิงพื้นที่
3
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ศักยภาพการพัฒนาภาคใต

ขอมูลทั่วไป

• ภาคใต 11 จังหวัด มีพ้ืนที่ 37.36 ลานไร 

• การใชประโยชนที่ดิน จําแนกเปนพ้ืนที่ปาไม 

9.35 ลานไร (25%) พ้ืนที่ปาชายเลน 1.28 ลานไร  

พ้ืนที่ทําการเกษตร 18.30 ลานไร  

• เปนศูนยกลางการทองเทีย่วที่สําคัญของประเทศ

ดานสังคม

• ประชากร 7.33 ลานคน

• สัดสวนประชากรผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 13.7 

ในขณะที่สัดสวนประชากรวัยเด็กและประชากรวัย

แรงงานมีแนวโนมลดลงเหลือรอยละ 20.4 และ 65.9 

• สถาบนัการศึกษามทีุกระดับ 
ดานสิ่งแวดลอม

ดานเศรษฐกิจ

• อัตราการขยายตัวเฉลี่ย 5  ป รอยละ 3.4 สูงกวา

ระดับประเทศ

• ผลิตภัณฑมวลรวมตอหวั 145,355 บาท/คน/ป

• สินคาเกษตรทีส่ําคัญ ไดแก ยางพารา ปาลมน้ํามนั 

และไมผล

• ภาคบริการมบีทบาทเพ่ิมข้ึนตอเศรษฐกิจของภาค 

โดยเฉพาะสาขาโรงแรมและภตัตาคาร

• รายไดจากการทองเที่ยว 616,681 ลานบาท 

(รอยละ 78.5 ของประเทศ) 

• การขยายตัวเฉลี่ยของรายไดจากการทองเที่ยว

ในชวง 5 ป รอยละ 15.7 สูงกวาระดบัประเทศ

• จํานวนนักทองเที่ยว 46.0 ลานคน (รอยละ 17.3 

ของนักทองเที่ยวทั้งประเทศ) 

• การขยายตัวเฉลี่ยของนักทองเที่ยวในชวง 5 ป 

รอยละ 12.1 สูงกวาระดบัประเทศ• ทรัพยากรปาไม มีพ้ืนที่ปาไม 9.35 ลานไร พ้ืนที่ปาชายเลน 1.28 ลานไร  

ซึ่งเปนแนวกนัคลื่นที่สําคัญและเปนแหลงทีม่ีความหลากหลายทางชีวภาพ

• ปริมาณขยะมูลฝอยและน้ําเสียที่เกดิจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม

• ทรัพยากรประมงมีความเสื่อมโทรม ปญหาการกดัเซาะชายฝงและอุทกภัยมี

ความรุนแรงข้ึน

ท่ีมา: เอกสารประกอบการประชมุ คณะอนุกรรมการบูรณาการ

นโยบายพัฒนาภาคใตและภาคใตชายแดน (แผนพัฒนาภาคใตและ

ภาคใตชายแดน พ.ศ. 2560-2564) 31 มกราคม 2561

10/34



ทิศทางการพัฒนาภาคใต

ภาคใตเปนเมืองทองเที่ยวพกัผอนตากอากาศระดับโลก เปนศูนยกลางผลติภัณฑยางพารา

และปาลมน้ํามันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชือ่มโยงการคาการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนของโลก

ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค

1. พัฒนาการทองเที่ยวของภาคใหเปนแหลงทองเที่ยวคณุภาพชั้นนําของโลก

2. พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาลมน้ํามันแหงใหมของประเทศ

3. พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรหลักของภาคและสรางความเขมแข็ง

สถาบันการเกษตรกร

4. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนนุการทองเที่ยว การพัฒนาเขต

อุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการคาโลก
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  จุดเนนการพัฒนา : “เปน WORLD CLASS DESTINATION สามารถแขงขันไดในระดบัสากล"

ขอมูลท่ัวไปของจังหวัดพังงา
• พ้ืนท่ี 2.6 ลานไร (พ้ืนท่ีเปนอันดับท่ี 54 ของประเทศ) โดยมีพ้ืนท่ีปาไม 1.07 ลานไร และ

ประกอบดวยเกาะประมาณ 105 เกาะ

• ประชากร 267,053 คน (ขอมูล ณ เดอืนกันยายน 2560)

ขอมูลอุทยานแหงชาติในจังหวัดพังงา
1. อุทยานแหงชาติอาวพังงา 

2. อุทยานแหงชาติศรีพังงา 

3. อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมลิัน 

4. อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร

“พังงา” ศูนยกลางการทองเที่ยวเชงินเิวศ

ตัวอยาง : โครงการของจังหวัดและกลุมจังหวัดที่สามารถสงเสริมศักยภาพของภาคใต

5. อุทยานแหงชาติแหลมสน

6. อุทยานแหงชาติเขาลําป 

7. อุทยานแหงชาติหมูเกาะระ-เกาะพระทอง

8. อุทยานแหงชาติเขาหลกั-ลํารู

รวมพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติท้ัง 8 แหง 1,042,707 ไร  
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ตัวอยางสถานที่ทองเที่ยวจังหวัดพังงา
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การทองเที่ยวถือเปนรายไดหลักที่สําคัญของจังหวัด โดยมีอัตราการขยายตัวทั้งรายไดและ

จํานวนนักทองเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น ป 2559 มีนักทองเที่ยว ชาวไทย 1,252,867 คน ชาวตางชาติ 

3,226,954 รวม 4,479,821 คน

ท่ีมา: เว็บไซตระบบฐานขอมูลแหลงทองเท่ียว

“พังงา” ศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

28%

72%

จํานวนนักทองเที่ยวจังหวัดพังงา ป 2559

ชาวไทย 28%

ชาวตางชาติ 72%
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การทองเที่ยวเชิงนิเวศ “Ecotourism”

นิยาม “การทองเที่ยวเชิงนิเวศ”          
เปนกิจกรรมการทองเที่ยวที่ทําควบคูไปกับ การสงเสริม 

อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ทั้งน้ีนักทองเที่ยวจะตองมีความรับผิดชอบ และมีจิตสํานึก

ที่ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดลอม  การทองเที่ยวเชิงนิเวศ

ยังเปนการสรางรายไดสูทองถ่ิน เพิ่มรายไดใหกับประชาชน

และชุมชน ซ่ึงรายไดสวนหน่ึงภาครัฐจะนํามาใชในการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม  และความหลากหลายทางชีวภาพ 

“พังงา” ศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

องคประกอบ
1. การสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

2. ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว

3. การมีสวนรวมของชุมชนในทองถิ่น

สาระสําคัญ
• เปนพื้นท่ีธรรมชาติท่ีมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

• ทุกฝายมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และ

ระบบนิเวศ

• เนนใหนักทองเท่ียวไดสัมผัส หรือมีประสบการณตรงกับสภาพแวดลอม
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กิจกรรมหลกั

เรือใบ การเดินป่าสอ่งนก

ศึกษาทอ้งฟ้าและ

ดาราศาสตร์

เที่ยวถํา้

ศึกษาธรรมชาติ

พายเรือแคนู ถ่ายรปูธรรมชาติ

ดาํนํา้ลอ่งเรือ

กิจกรรมเสริม 

ขีจ่กัรยานศึกษา

เสน้ทางธรรมชาติ
ปีน/ไตเ่ขา

พกัแรมดว้ยเต็นท์

วินดเ์ซิรฟ์

เที่ยวนํา้ตก

กิจกรรมแพยาง/

แพไมไ้ผ่
ชมทวิทศันธ์รรมชาติ

“พังงา” ศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

กิจกรรมที่สงเสริมให “พังงา” เปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
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ดัชนีชี้วัดมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ จากหลักการของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

• แหลงธรรมชาติมีจุดดึงดดูดานการทองเท่ียวและเรียนรู

• มีความอุดมสมบูรณของแหลงธรรมชาติ

• แหลงธรรมชาติมีความเกี่ยวของกับวัฒนธรรมทองถิ่น

• ความปลอดภัยของแหลงธรรมชาติในการทองเท่ียว

   ศักยภาพในการเปนแหลง

ทองเท่ียวเชิงนิเวศ

• การจัดการดานการใชประโยชนของตัวแหลงทองเท่ียว

• การจัดการดานบริการนักทองเท่ียว

• การจัดการดานกิจกรรมการทองเท่ียว ท่ีไมสงผลกระทบตอระบบนิเวศและวัฒนธรรมทองถิ่น

• การจัดการดานการติดตามและการประเมินการเปล่ียนแปลงของพืน้ท่ีอันเนื่องมาจากการทองเท่ียว

       การจัดการดานการใชประโยชนของพ้ืนท่ีเพ่ือใหเกิดความย่ังยืน

• มีศูนยบริการท่ีใหขอมูลแหลงทองเท่ียวและความสะดวกแกนักทองเท่ียว

• มีการใหความรูแกนักทองเท่ียวในดานการประหยัดพลังงานและการกําจัดของเสียอยางถูกวิธี

• มีการใหความรูถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษกับพนักงานนําเท่ียวนักทองเท่ียวและชุมชนท่ีอยูโดยรอบพื้นท่ี

• มีบุคลากรท่ีมีความรูเร่ืองระบบนิเวศ และการอนุรักษใหบริการดานความรูแกนักทองเท่ียว ผูประกอบการทองเท่ียวและชุมชน

การจัดการดานการใหความรูและสรางจิตสํานึก

• ชุมชนทองถิ่นไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการการทองเท่ียว

• ชุมชนมีรายไดจากการทองเท่ียว

การมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมการทองเท่ียว

1
2 

3 

4 
ท่ีมา กรมการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 17/34



 เมืองสะอาด เมืองสะดวก

“พังงา” ศูนยกลาง
การทองเทีย่วเชิงนิเวศ

- กอสราง พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือ

เช่ือมโยงการทองเที่ยวทั้งทางบก ทางเรือ ตลอดจนการ

พัฒนาระบบขนสงมวลชนภายในจังหวัด

- พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

- พัฒนาระบบการปองกนัและรักษาความปลอดภัย
นักทองเที่ยว (CCTV)

- การบริการดานการแพทย เชน ศูนยบริการการแพทย
ฉุกเฉิน/การแพทยเฉพาะทาง เปนตน

- ปรับปรุงภูมิทัศนสถานท่ีทองเท่ียว

- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการกําจัดขยะและนํ้าเสยี

- สรางความรวมมือของชุมชนในการปองกัน อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม
- รักษาและอนุรักษแหลงทองเท่ียวใหคงความเปนธรรมชาติท่ี
สมบูรณพรอมตอนรับนักทองเท่ียวคุณภาพ

- รณรงคใหคนในชุมชนมีความรูสึกถึงความเปนเจาของพ้ืนท่ี 

ในการมีสวนรวมชวยรักษาความสะอาด

ความมุงหวังของนักทองเที่ยวที่มีตอจังหวัดพังงา
ในฐานะศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

เมืองสบาย เมืองปลอดภัย

18/34

- ยกระดับมาตรฐานการใหบริการของผูประกอบการ อาทิ ไกด 

โรงแรม รานอาหาร ตัวแทนนําเท่ียว โฮมสเตย

- สงเสริมการทองเท่ียวรูปแบบใหม เพ่ือใหเกิดความหลากหลาย 

อาทิ การทองเท่ียวเชิงอาหาร การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การ

ทองเท่ียวชุมชน และการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ

- สรางจิตสํานึกใหคนในชุมชนมีความเปนเจาบานท่ีดี มีนํ้าใจ 

สรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียวท่ีมาเยือน เพ่ือจะ

กลับมาเท่ียวอีกครั้งและบอกกลาวแกคนท่ัวไปใหมาเท่ียว



“พังงา” ศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงนิเวศปญหาและความทาทายการพัฒนา

• โครงสรางพื้นฐานทีเ่ช่ือมโยงระหวาง

จังหวัดและแหลงทองเที่ยวยังไมได

มาตรฐานเพียงพอสําหรบัการรองรับภาค

การทองเที่ยว เชน ถนนสี่เลน ทาเทยีบเรอื

• ขาดการพัฒนาแหลงทองเที่ยว การพัฒนา

บุคลากร และการสงเสริมการตลาด

• ขาดการประชาสัมพันธการทองเที่ยว

ในเชิงลึก

• ขาดความพรอมในดานสถานพยาบาล

จากผูประสบภัยทางทะเล

• ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะปญหาการกัดเซาะ

ชายฝงและขยะมูลฝอย รวมถึงการบริหาร

จัดการนํ้าอยางเปนระบบและยั่งยืน

• ปญหาที่ดินทํากินของประชาชนทับซอน

พื้นที่ของรัฐและปญหาความขัดแยงในการ

ใชประโยชนที่ดิน

 เพิ่มศักยภาพโครงสรางพืน้ฐานรองรบัการขยายตัวดานการ

ทองเทีย่วทั้งทางบกและและทางนํ้า อาทิ การกอสรางระบบราง 

(รถไฟสายสุราษฎรธานี – พังงา (ทานุน) – ภูเก็ต) ถนนเสนทาง

รองรับการทองเทีย่ว สายหลัก/รอง การปรับปรุงทาเทยีบเรือตางๆ 

และพฒันาทาเทยีบเรอื YACHT, SUPERYACHITS 

เพื่อรองรับและเช่ือมโยงการทองเที่ยว

 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะและนํ้าเสียใหมีประสิทธิภาพ

 รณรงคและสรางการมีสวนรวมใหกับคนในพื้นที่ในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 สงเสริมการพัฒนาแหลงทองเทีย่ว การบริการดานการทองเที่ยว

ใหมีมาตรฐานสากล รวมถึงสงเสริมการจัดกิจกรรมการทองเที่ยว

ที่หลากหลายเช่ือมโยงกับแหลงทองเที่ยวที่มอียู โดยมุงเนนการมี

สวนรวมของประชาชนและผูประกอบการ

 สงเสริมและพฒันาบุคลากรดานการทองเที่ยวและบริการ

 สงเสริมการประชาสัมพนัธการเขาถึงแหลงทองเที่ยวและการจัด

สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

 สงเสริมการจัดกิจกรรม Road Show/Event

 บริหารจัดการการใชประโยชนที่ดินใหครอบคลมุ และทําแนว

เขตการใชที่ดินอยางชัดเจน
19/34



ตนทาง
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

กลางทาง
พัฒนาบุคลากร แหลงทองเที่ยว สินคาและบริการ

ปลายทาง
การตลาดและการประชาสัมพันธ

โครงสรางพ้ืนฐาน

• พัฒนาระบบการคมนาคมท้ังทางบก ทางเรือ และทาง

อากาศ เพ่ืออํานวยความสะดวกและเชื่อมโยงเสนทาง

การทองเท่ียวในจังหวัดและพ้ืนท่ีใกลเคียง

• กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาสาธารณูปโภค 

ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล และสามารถ

รองรับนักทองเท่ียวไดอยางเพียงพอ

• พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ*

การบริหารจัดการ

• พัฒนาระบบการปองกันและรักษาความปลอดภัยของ

นักทองเท่ียวท้ังทางบกและทางทะเล

• ยกระดับมาตรฐานการใหบริการดานการแพทย

ใหมีคุณภาพและเพียงพอตอจํานวนประชากร

และนักทองเท่ียว 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

• สรางความรวมมือของชุมชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน*

• การใชพ้ืนท่ีประโยชนท่ีดินและแหลงน้ําใหเหมาะสม*

• การจัดการของขยะมูลฝอย/น้ําเสีย/น้ํากัดเซาะ

และทรัพยากรชายฝง

การพัฒนาบุคลากร

• ยกระดับมาตรฐานการใหบริการของ

ผูประกอบการ อาทิ มัคคุเทศก โรงแรม 

รานอาหาร และตัวแทนนําเท่ียว*

• การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการ

ทองเท่ียว อาทิ การใหบริการ ดานการใชภาษา

การพัฒนาแหลงทองเท่ียว

• การพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ

• การจัดทํามาตรฐานแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ*

• การพัฒนาทองเท่ียวรูปแบบใหม เชน การ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การทองเท่ียวชุมชน และ

การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (สปา,น้ําแร)  เปนตน

การพัฒนาสินคาและบริการ

• การรับรองมาตรฐานท่ีพักและโรงแรม และ

ธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง*

• การพัฒนามาตรฐานสินคาของฝากและของท่ีระลึก 

• การพัฒนามาตรฐานธุรกิจนําเท่ียว

การประชาสมัพันธการทองเที่ยวของพ้ืนที่

• ประชาสัมพันธการทองเท่ียวของพ้ืนท่ี

• การตลาดเชิงรุกผานสื่อสมัยใหม (Social 

Network)*

• การจัดทํา Application ดานการทองเท่ียว*

“พังงา” ศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

* ยังไมมีโครงการ/แผนงาน 20/34



ตัวอยางโครงการการพัฒนาศักยภาพผลผลิตทางการเกษตร
สําหรับการสงออก
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การพัฒนาศักยภาพผลผลิตทางการเกษตร

สําหรับการสงออก
ปญหาและความทาทายการพัฒนา

• การผลิตไมผลขึ้นอยูกับฤดูกาล

• บางพ้ืนที่ไมมีความเหมาะสมกับ

การเพาะปลูก สงผลใหผลผลิต

ตอไรต่ํา

• ขาดการบริหารจัดการสวน 

การบริหารจัดการผลผลิตที่ดี 

(ผลผลิตลนตลาด)

• การเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ สงผลตอผลผลิต

• ขาดการรวมกลุมของเกษตรกร 

การรวบรวมผลผลิต

• ขาดความรูความเขาใจในกลไก

การตลาด

 จัด Zoning  พ้ืนทีก่ารเพาะปลูก และการกระจาย

ผลผลิตทัง้ในและนอกฤดูกาล

 สงเสริมการปลูกไมผลแบบ Organic เพ่ือใหเปนไปตาม

มาตรฐานสินคาปลอดภัย (GAP)

 จัดทําฐานขอมูลเกษตรกร

 กําหนดจุดรวบรวมผลผลิต สรางตลาดการซ้ือขาย

ลวงหนา

 พัฒนารูปแบบการเก็บรักษา (ชะลอการเนาเสีย) 

การแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลคา และใหมีคณุภาพมาตรฐาน

ที่สูงขึ้น

 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม 

เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต เพ่ือการใชในประเทศและการ

สงออก

 สงเสริมการตลาด โดยเนนการพัฒนาสินคาเดนทีเ่ปน

อัตลักษณในพ้ืนที่
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การพัฒนาศักยภาพกลวยหอมทองใหเปนผลผลิตทางการเกษตร
สําหรับการสงออก

พ้ืนท่ีภาคใตมีการเพาะปลูกผลไมเปนจํานวนมาก 

วิเคราะหตามพ้ืนท่ีรายจังหวัดไดดังน้ี

• นครศรีธรรมราช : มังคุด ทุเรียน สมโอ 

กลวยหอมทอง

• ชุมพร : ทุเรียน สมจ๊ีด มังคุด กลวยหอมทอง

• สุราษฎรธานี : เงาะ ชมพู ฝรั่ง มะพราวน้ําหอม 

กลวยหอมทอง

• พัทลุง : สละ สับปะรด มังคุด กลวยหอมทอง

• สงขลา : ละมุด ตาลโตนด กลวยหอมทอง

จากขอมูลของกรมสงเสริมการเกษตร 

ประจําป 2560 พบวา กลุมภาคใตฝงอาวไทย

สามารถเก็บผลผลิตกลวยหอมทองได รวม 

7,642,613 กิโลกรัม   

       ชุมพร มีการเก็บเก่ียวผลผลิตสูงสุด
4,058,474 กิโลกรัมและสูงที่สุดในระดับประเทศ

      สุราษฎรธานี 3,404,137 กิโลกรัม

      พัทลุง 124,000 กิโลกรัม

        สงขลา 37,090 กิโลกรัม

นครศรีธรรมราช 18,912 กิโลกรัม

1

2

3

4

5
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ตัวอยาง การพฒันาศกัยภาพกลวยหอมทองใหเปนผลผลิตทางการเกษตร

สําหรับการสงออก

ตนทาง
พัฒนากระบวนการผลิต

กลางทาง
พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคา

ปลายทาง
พัฒนาดานการตลาด

• พัฒนาคุณภาพและการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตกลวยหอมทอง

คุณภาพเพือ่การสงออก

• พัฒนาเกษตรกรสูการเปน Smart 

Farmer

• สงเสริมการขยายพืน้ทีก่ารปลูกกลวย

หอมทองใหสอดคลองกับความตองการ

ของตลาดตางประเทศ เชน การปลูกแบบ

Organic โดยปราศจากสารเคมี

• สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรเพื่อสราง

ความเขมแข็งและอํานาจตอรอง

• แกไขปญหาและพฒันาแหลงนํ้าทาง

การเกษตร 

• การนําเทคโนโลยแีละนวัตกรรมมาใช

ในการยืดอายุ

• การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ

และตราสินคาใหไดมาตรฐาน

• พัฒนาและสงเสริมการแปรรูป

กลวยหอมทองเพือ่เพิม่มูลคา

• การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

สินคา

• การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

สงเสริมตลาดออนไลน 

• พัฒนาตลาดจําหนายผลไม ใหมี

มาตรฐาน ปลอดภัย ไดคุณภาพ

• เพิ่มชองทางการจัดจําหนายแบบ

ออนไลน

• เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ โดย

การจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับผลไม เชน 

เทศกาลผลไม การออกบูธ เปนตน

• ขยายตลาดสงออกในตางประเทศ

• สรางแหลงทองเที่ยวแหลงใหม

โดยเฉพาะการทองเทีย่วเชิงเกษตร
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1. การทํางานในพ้ืนที่ ขอใหแสวงหาความรวมมือการทํางานกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

2. เชิญหนวยตรวจสอบ (สตง. ปปช. ปปท.) รวมตรวจสอบความโปรงใสในการทํางาน

3. การบริหารงบประมาณ มีการขอโอนเปล่ียนแปลงแกไขโครงการฯ เขามามาก เนื่องจาก

– โครงการไมตกผลึก

– ปญหาเร่ืองการขอใชพ้ืนที่ (ในเขตปาสงวนฯ อุทยานฯ)

– ไมมีผูรับผิดชอบโครงการในภายหลัง (ทรัพยสิน)

4. การเบิกจายงบประมาณลาชา ปจจุบันภาพรวมเบิกจายได 17% ซึ่งตํ่ากวาเปาหมาย จึงขอใหเรงรัดการ

กอหนี้ผูกพัน ใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งการเบิกจายลาชามีผลมาจากการเร่ิมตนทํา

โครงการชา ซึ่งมีเหตุผลจากหลายกรณี กรณีหนึ่งเกิดจากเร่ืองการมอบอํานาจ 

เรื่องฝาก
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การเตรียมการใหการดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพ

การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐ : 

- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560

- กฎกระทรวง
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หลักการจัดซื้อจัดจาง

คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล
ตรวจสอบได้
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การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพสัดุ

ระยะที่ 5 การควบคุมและจําหนายพัสดุ

ระยะที4่ การบริหารสัญญา

- การดาํเนินการตามสัญญา

- การเบกิจายเงิน

ระยะที3่ การจดัซือ้จัดจาง

- จัดทาํแผน
- จัดหาพสัดุ

ระยะที2่ การเตรียมการจัดซื้อจัดจาง
- เตรียมความพรอม

ระยะที1่ กําหนดความตองการ
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การเตรียมการจัดหา

ระยะที่2 การเตรียมการจัดซ้ือจัดจาง       การเตรียมความพรอม/เตรียมตัวกอนการจัดหา

ระยะที่3 การจัดซ้ือจัดจาง การจัดหาเพ่ือใหพรอมทําสัญญาทันทีเม่ือไดรับอนุมัติ

งบประมาณ
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ระยะที่ 2 : การเตรียมความพรอมกอนการจัดหา

30/34

        กอน พรบ. งบประมาณรายจายประจําปจะผานการพิจารณาจากรัฐสภา สวนราชการ 

ยังไมทราบยอดเงิน

สวนราชการเตรียมความพรอมกอนการจัดหา ดังนี้

- ศึกษากฎหมาย ระเบียบ รายละเอียดโครงการ

- ความพรอมของพ้ืนท่ี

- แบบรูปรายการงานกอสราง

- ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

- คณะกรรมการกําหนดราคากลางและคณะกรรมการดําเนินการ

- เอกสารการจัดซ้ือจัดจาง



       แตจะกอหนี้ผกูพัน (ทําสัญญา) 

ไดทันท ีเม่ือไดรับอนุมัติทางการเงิน

หลักการ

  เมื่อไดรับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณท่ีจะใช

ในการจัดซื้อจัดจาง ใหจัดทําแผนการจัดซือ้จัดจาง 

ประจําป เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ เพ่ือขอความ

เห็นชอบ

1
เผยแพรแผน ในระบบเครือขายสารสนเทศ 

พรอมท้ังปดประกาศ ณ หนวยงาน
2

        รบีดําเนินการ ใหเปนไปตามแผนและ

ตามขั้นตอนการจัดหาพัสดุ

ตามระเบียบฯ  พ.ศ.2560

3 4

ระยะที่ 3 : การจัดซื้อจัดจาง

การเตรียมการจัดหาพัสดุ เม่ือทราบยอดเงิน

(เขาสูกระบวนการจัดซื้อจัดจาง เวนแตขั้นตอนการลงนามในสัญญา หรือขอตกลงเปนหนังสือเมื่อไดรับอนุมัติ

เงินประจํางวด)
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  ระยะเวลาการเผยแพรเอกสารฯ และจัดเตรียมเอกสารฯ 

เพ่ือยืนขอเสนอผานระบบ e-GP (ขอ51)

จนท.พัสด/ุผูท่ีไดรับมอบหมาย

จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง 

(พรบ.มาตรา 11+ระเบียบฯ ขอ11)

1

คกก./จนท.พัสด/ุผูท่ีไดรับมอบหมาย

จัดทํารางขอบเขตของงาน (ขอ21)

2

จนท.พัสดุ จัดทําเอกสารซื้อหรือจาง

ดวยวิธี e-bidding (ขอ43)

3
จนท.พัสดุ จัดทํารายงานขอซื้อหรอื

ขอจางเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ

 (ขอ22)

4

หัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบ

รายงานขอซื้อขอจาง

หัวหนา จนท.พัสดุ นําราง

ประกาศ/เอกสารเผยแพรลง

เว็บไซต เพ่ือรับฟงความ

คิดเห็น (ขอ 45)

5

6

วงเงินไมเกิน 5 ลานบาท อยูในดุลพินิจของ

หัวหนาหนวยงานของรัฐ

-ประกาศเผยแพรไมนอยกวา 3 วันทําการ

-กําหนดวันเสนอราคาเปนวันถัดจากวันสุดทายของการประกาศเผยแพร

77

ไมนํารางประกาศ/เอกสาร ประกวดราคารับฟงความคิดเห็น (ขอ45)

หัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นชอบใหนําประกาศเผยแพร

    หัวหนาเจาหนาท่ีเผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคา (ขอ48)

8

9

  กําหนดวัน เวลา ช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) 

กอนถึงวันเสนอราคา ไมนอยกวา 3 วันทําการ (ขอ52)

ผูเสนอราคาเขาเสนอราคาผานระบบ e-GP 

โดยเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียว (ขอ 54)

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดําเนินการพิจารณาผล (ขอ55)

คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผลการพิจารณาพรอมความเห็นตอ

หัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ ตามขอ 55(4)

หัวหนาหนวยงานของรัฐและผูมีอํานาจ

อนุมัติซื้อหรอืจางเห็นชอบผลการพิจารณา (ขอ 59)

10

11

12

13

14

15 ประกาศผูชนะ   

การเสนอราคา (ขอ 59)

นํารางประกาศ/เอกสาร

ประกวดราคา รับฟงความ

คิดเห็น (ขอ 45+46)

ไมมีผูเสนอความคิดเหน็ มีผูเสนอ

ขอคิดเห็น

ไมปรับปรุง

ขอ 47 (2)

ปรับปรุง 

ขอ 47 (1)

16

-หากมีผูเสนอความเห็นใหหัวหนาเจาหานาทีแ่จงตอบผูมีความเห็นทุกรายทราบเปนหนังสือ 

(ขอ47 (1))

-กรณีปรับปรุง หัวหนาเจาหนาที่ทาํรายงานพรอมความเหน็รวมทั้งรางเอกสารทีแ่กไข 

เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ+นํารางประกาศอีกคร้ัง (ขอ 47 (1))

ลงนามในสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนดหรือขอตกลง 

ภายหลังจากพนระยะเวลาอุทธรณผลการพิจารณา (มาตรา 66) 

และระเบียบฯ ขอ 161

17

หัวหนาเจาหนาท่ีทํารายงาน
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1. มีการเตรียมความพรอมท่ีดี

- การกําหนดแบบรูปรายการกอสราง และคณุลักษณะตองชัดเจน และเปนกลาง สอดคลองตรงกับความตองการใชงาน 

เปนไปตามวัตถุประสงค

2. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดแลวเสร็จทันตามระยะเวลา

- ตองมีการวางแผน

- และจัดหาตามแผน - หลังทราบยอดเงินที่จะใช

- เขาสูกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง

- ใหพรอมทําสัญญาทันที

- เมื่อไดรับอนุมัติเงินประจํางวด

3. ดําเนินการดวยความโปรงใส ทันเวลาท่ีตองการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได

4. ไดพัสดุท่ีด ีมีคุณภาพสมราคา เกิดประโยชนสูงสุด คุมคาของเงินงบประมาณ

5. มีการบริหารสัญญาใหเปนไปตามระยะเวลาของสัญญา

6. มีระบบการติดตามประเมนิผล

การดําเนินโครงการ (บริหารพัสดุ) ที่ดี
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 กระทรวงมหาดไทย



สาํนักงบประมาณ

ยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณเชงิพืน้ที่
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โครงการพฒันาศกัยภาพในการเชือ่มโยงและจดัทาํแผนยทุธศาสตรเ์พือ่
สนบัสนุนการพฒันาในระดบัพืน้ที่
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    ขอบเขตการบรรยาย

 การบูรณาการงบประมาณเชิงยุทธศาสตร

 ยุทธศาสตรระดับตางๆ และความเช่ือมโยงสูยุทธศาสตรเชิงพ้ืนท่ี

 การกําหนดยุทธศาสตรและการแปลงยุทธศาสตรสูแผนงบประมาณ

 การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร (Agenda, Area)

 ข้ันตอนและกระบวนการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร

เชิงพ้ืนท่ี

 แนวทางการจัดทําโครงการและการจัดทําคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง

ยุทธศาสตร

 ข้ันตอนและแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงพ้ืนท่ี

 แนวทางการบรรจุขอเสนองบประมาณในแผนงานเชิงพ้ืนท่ีระดับตางๆ

 ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําป

2



แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี

แผนพฒันา
ภาค

แผนพฒันากลุม่จงัหวดั

แผนพฒันาจงัหวดั

แผนพฒันาทอ้งถิน่

แผน อบจ. แผนเทศบาล
/อบต.

เช่ือมโยงกบั

แผนพฒันา

ภาคเฉพาะ

สว่นท่ีเป็น

ประเดน็ และ

พืน้ท่ี

เป้าหมายท่ี

กําหนดใน

ทิศทางภาค

ยทุธศาสตร์
เชงิพืน้ทีร่ะดบั

ตา่งๆ

 ยุทธศาสตรระดับตางๆ และความเชื่อมโยงสูยุทธศาสตรเชิงพ้ืนที่

การบูรณาการงบประมาณเชงิยุทธศาสตร์

ยทุธศาสตร์

เฉพาะพืน้ท่ี

ระดบัตา่งๆ 

(ปัญหา/ทิศ

ทางการพฒันา

เฉพาะพืน้ท่ี)

ประเด็นในการบรูณาการ
- สว่นราชการ /จังหวดั กลุม่จังหวดั/อปท. ตา่งมี
กฎหมายเฉพาะ  และภารกจิตามอํานาจหนา้ทีข่อง
ตนเอง
- ทําอยา่งไรแผนงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแต่
ละระดับจะมกีารบรูณาการ สนับสนุนและมคีวาม
สอดคลอ้งซึง่กันและกัน ลดความซํ้าซอ้น ในการ
ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าตสิูย่ทุธศาสตรเ์ชงิพืน้ที ่

3
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การบรูณาการงบประมาณ 3 มติ ิทีม่ ี
ประสทิธภิาพ และใชจ้า่ยงบประมาณอยา่ง

คุม้คา่เกดิประสทิธผิล

Agenda Function Area  

การจดัทาํงบประมาณเพือ่พฒันาพืน้ทีร่ะดบัภาค จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั /ทอ้งถิน่
ท ีม่ปีระสทิธภิาพ  โดยใชแ้นวคดิการจดัการงบประมาณแบบประชาชนมสีว่นรว่ม2

1

การจดัสรรงบประมาณโดยเนน้
 Agenda และ Function เป็นหลกั

การบรูณาการงบประมาณท ัง้ 3 มติ ิ
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชน

ความ
สอดคลอ้ง

ปจัจบุนั อนาคต

AreaFunction

Agenda

AreaFunction

Agenda

การบูรณา
การ

งบประมาณ

การบูรณา
การ

งบประมาณ

เป้าหมายการบรูณาการงบประมาณเชงิพืน้ที ่(3 มติ)ิ
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ทศิทางการพัฒนาภาค 

6 ภาค

การบูรณาการงบประมาณเชงิยุทธศาสตร์ (ต่อ)

 ยุทธศาสตรระดับตางๆ และความเชื่อมโยงสูยุทธศาสตรเชิงพ้ืนที่ (ตอ)

งบประมาณรายจ่ายประจาํปี

 ภาค /จังหวัด฿กลุ่มจังหวัด/ท้องถ่ิน
(แผนงานบรูณาการ 3 แผนงาน)

แผนปฏบิตัริาชการประจาํปี
 ภาค/กลุ่มจงัหวดั/จงัหวดั

(คาํขอ งปม.)
งบพฒันาจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั
งบส่วนราชการ งบท้องถ ิน่

แผนพฒันาจงัหวดั/
กลุม่จงัหวดั

แผนส่วน
ราชการ

แผน
ท้องถ ิน่

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
ฉบบัที ่12

รา่งยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 
(6 ดา้น)

ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ
แผนพฒันาภาค/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/ท้องถ่ิน และแผนปฏิบัติราชการประจาํปี

• แผนงานบรูณาการสง่เสริมการพฒันา
จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ

• แผนงานบรูณาการพฒันาพืน้ทีร่ะดบัภาค
• แผนงานบรูณาการสง่เสรมิการกระจาย

อาํนาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่
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แผนพฒันาภาค/กลุม่จงัหวดั/
จงัหวดั/ทอ้งถิน่ (บรูณาการ 3 มติ)ิ

ประเด็นในการบรูณาการ
- สว่นราชการ /จังหวดัและกลุม่จังหวดั/อปท. 
ตา่งมกีฎหมายเฉพาะ  และภารกจิตามอํานาจ
หนา้ทีข่องตนเอง
- ทําอยา่งไรแผนงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
แตล่ะระดับจะมกีารบรูณาการ สนับสนุนและมี
ความสอดคลอ้งกัน ลดความซํ้าซอ้น ในการ
ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าตสิูย่ทุธศาสตรเ์ชงิ
พืน้ที่

5

แผนปฏริปู

Presenter
Presentation Notes
การกำหนดยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่จะต้องคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในมิติต่างๆ ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นการทอนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว มาเป็นแผนระยะปานกลาง 5 ปี โดยแผนฯ 12 เป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกที่มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ไว้เป็นการเฉพาะ นอกจากนี้ รัฐบาลได้วางกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศโดยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการบริหารราชการในระดับภาคที่มีประสิทธิภาพ และได้มีการวางทิศทางการพัฒนาภาค 6 ภาค เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ และนโยบายสำคัญของรัฐบาลในระดับพื้นที่ ให้สอดคล้องกับศักยภาพและสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่ระดับภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน  นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงกลไกการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ตามระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 



การบรูณาการงบประมาณเชิงยุทธศาสตร (ตอ)

 การกําหนดยุทธศาสตรและการแปลงยุทธศาสตรสูแผนงบประมาณ

- ใชนโยบายนํา

- เนนประโยชนของประชาชนเปน

ศูนยกลาง

- มีการจัดลําดับความสําคัญที่ชัดเจน

- คํานึงถึงความตอเนื่อง

- เนนผลงาน

เปาหมายยุทธศาสตร

เปาหมายการใหบริการ

เปาหมายหนวยงาน/
กลยุทธและแผนงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

หลักการขั้นตอน
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ยุทธศาสตร์ชาต์ 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกจิฯ  ฉ.12

นโยบายรัฐบาล

แผนปฏรูิป



ประโยชนท์ี่
ประชาชนไดร้บั

การบูรณาการงบประมาณเชิงยุทธศาสตร (ตอ)
 การกําหนดยุทธศาสตรและการแปลงยุทธศาสตรสูแผนงบประมาณ (ตอ)

วสิยัทศัน ์“ประเทศไทยมคีวามม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแลว้ดว้ยการพฒันาตามปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงกรอบยุทธศาสตร์ชาต ิ6 ด้าน ระยะ 20 ปี

แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ

แผน
ปฏิรูป

นโยบาย
รัฐบาล

นโยบาย
ความม่ันคง
แห่งชาติ

แผนหลัก/
แผนแม่บท

อ่ืนๆ

20 ปี

5 ปี

1 ปี เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - หน่วยงาน

เป้าหมาย
แผนปฏิบัติ

ราชการ
กระทรวง กรม 
Function

เป้าหมายแผน
บูรณาการ/ 

แผน
ยุทธศาสตร์
Agenda
20 แผน

เป้าหมาย
แผนปฏิบัติ

ราชการ
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด อปท.

Area
3 แผน

เป้าหมาย
งบกลาง

เป้าหมายแผน
บริหารจัดการ

หนีภ้าครัฐ

1.นํานโยบาย
ไปสูก่ารปฏบิตั ิ

2. สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการใน

ระดบัพืน้ที่

3. ประชาชน/ประเทศ
ไดร้บัประโยชนจ์าก

การดําเนนิการของรฐั

นโยบายรฐับาล Agenda

กระทรวง
Function พืน้ที ่Area

กรอบงบประมาณรายรบั-รายจา่ยลว่งหนา้
ระยะยาว 20 ปี

(Long-Term Fiscal Framework : LTEF)

กรอบงบประมาณรายรบั-รายจา่ยลว่งหนา้
ระยะปานกลาง 5 ปี

(Medium-Term Fiscal Framework : MTEF)

ปี 60-64 ปี 65-69 ปี 70-64 ปี 75-79

ยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจําปี

งบประมาณรายจา่ยประจําปี
แผนปฏบิตั ิ

ราชการ
กระทรวง-

กรม
(function)

แผนบรูณา
การ/แผน

ยทุธศาสตร์
(Agenda)

งบแหลง่เงนิอืน่

ประเทศไทย
ไดป้ระโยชน์

อยา่งไร

20 แผนบรูณาการ Agenda /3 
แผนบรูณาการพืน้ที ่Area

แผนปฏบิตัริาชการ 
จงัหวดั/กลุม่

จงัหวดั/อปท./
อาํเภอ/หมูบ่า้น

(Area)

งบ
กลาง

แผน
บรหิาร

จดัการหนี้
ภาครฐั

20 กระทรวง/503 หนว่ยงาน/23 แผนบรูณาการ

1. ความม ัน่คง
2. การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
3.การพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน
4. การแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มลํา้ 
และสรา้งการเตบิโตจากภายใน
5.การจดัการนํา้และสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติ
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื
6.การปรบัสมดลุและพฒันาระบบบรหิารจดัการ
ภาครฐั

เป้าหมายการ
ใหบ้รกิาร

วสิยัทศัน์
พนัธกจิ

ปี
62

ผลผลติ/ผลลพัธ์
ตวัชีว้ดั KPI

จะตอ้งมกีาร
ถา่ยทอด

เป้าหมายจาก
ระดบัชาตสิู่

ระดบัการปฏบิตั ิ

ยทุธศาสตรก์าร
จดัสรร งปม.
เพือ่การพฒันา
พืน้ทีร่ะดบัภาค

+

ประเทศไทยไดป้ระโยชนอ์ยา่งไร ประชาชนไดป้ระโยชนอ์ยา่งไร
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หนว่ยงานของรฐั นํางบประมาณไปใชใ้นการพฒันาประเทศ



 ขั้นตอนและกระบวนการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรเชิงพ้ืนที่

การบูรณาการงบประมาณเชิงยุทธศาสตร (ตอ)

กฎหมาย ระเบยีบและนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง
o ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบ

บูรณาการ พ.ศ.2560 

o พ.ร.ฎ.วาดวยการบริหารงานจงัหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

 พ.ศ. 2551

o พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2542 

o พรบ.เก่ียวกับการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ. /เทศบาล/ อบต./กทม./เมือง

พัทยา)

o มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค

o ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

o ทิศทางการพัฒนาภาค 6 ภาค

o ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป และยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค ประจําปงบประมาณ

o พรบ.แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
8



แนวทางการจดัทาํโครงการและการจดัทาํคาํของบประมาณ
ในลกัษณะบรูณาการเชงิยทุธศาสตร์

1. การกาํหนดเป้าหมาย ยทุธศาสตร ์ตวัชีว้ดัของแผนบรูณาการ
2. กาํหนดแนวทางการดาํเนนิงาน เนน้จดัทาํขอ้เสนอโครงการใน

ลกัษณะบรูณาการ มคีวามเบ็ดเสร็จสมบรูณใ์นรปูแบบหว่งโซ่

คณุคา่ (Value Chain) 
3. กาํหนดโครงการ/กจิกรรมตามอํานาจหนา้ทีท่ ีส่อดคลอ้งและ

สง่ผลสําเร็จตอ่เป้าหมาย/ตวัชีว้ดัของแผนฯ และแผนปฏบิตั ิ
การประจําปี

4. การบรหิารงบประมาณตามแผนบรูณาการเชงิยทุธศาสตร ์ตอ้ง
ขอความเห็นชอบแผน และรายงานผลการดาํเนนิงานตอ่
ประธานฯ ผา่นหนว่ยงานเจา้ภาพหลกั

9



ข ัน้ตอนและแนวทางการจดัทาํงบประมาณในลกัษณะบรูณาการเชงิพืน้ที่

 จะตอ้งมเีวทใีหท้กุภาคสว่นทีเ่ก ีย่วขอ้งมาพดูคยุเพือ่รว่มกนักาํหนด
 ประเด็นยทุธศาสตรพ์ืน้ที ่ท ีเ่ชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรร์ะดบัชาติ

(ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี /แผนปฏริปู/แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต/ิทศิทางพฒันาภาค/นโยบายสาํคญัของรฐับาล)

 ประเด็นยทุธศาสตรเ์ฉพาะพืน้ที ่(แกป้ญัหา, พฒันา)
 เป้าหมายยทุธศาสตรเ์ชงิพืน้ที/่ตวัชีว้ดัเป้าหมาย
 แนวทางการดาํเนนิงาน/ตวัชีว้ดัแนวทาง
 ขอ้เสนอโครงการเพือ่การขบัเคลือ่นยทุธศาสตรแ์ตล่ะแนวทางในลกัษณะ

บรูณาการ มคีวามเบ็ดเสร็จสมบรูณ์ในรปูแบบหว่งโซค่ณุคา่ 
(Value Chain) และมคีวามครบถว้น ครอบคลมุกจิกรรมต ัง้แต่
ตน้ทาง-กลางทาง-ปลายทาง

 แนวทางจดัทาํขอ้เสนอโครงการในลกัษณะบรูณาการ
 ขอ้มลูโครงการมคีวามสมบรูณ์ครบถว้น (เนน้ขอ้มลูเชงิคณุภาพ/ท ัง้ตน้

ทาง/กลางทาง/ปลายทาง)
 มผีลตอบแทนทีคุ่ม้คา่ เกดิผลลพัธต์ามเป้าหมายเชงิยทุธศาสตร ์และ

ความจาํเป็นเรง่ดว่นของพืน้ที่
 มตีน้ทนุโครงการทีเ่หมาะสม ประหยดั ไมซํ่า้ซอ้น
 มวีธิกีารทีช่ดัเจนนําไปปฏบิตัไิด ้มปีระสทิธภิาพ และมคีวามพรอ้ม

(เนน้ศกัยภาพของบคุลากร เทคโนโลย ีรปูแบบ และสถานที)่
 กจิกรรมมคีวามครอบคลมุและครบถว้น 
 กาํหนดหนว่ยงานรบัผดิชอบทีม่ภีารกจิและอํานาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย 10



นําขอ้เสนอโครงการในลกัษณะบรูณาการ มาวเิคราะหว์า่แตล่ะแผนงาน
/โครงการ ควรจะบรรจไุวใ้นแผนพฒันาพืน้ทีร่ะดบัใด โดย
o ดาํเนนิการเฉพาะสว่นทีย่งัขาดอยู ่และมกีารจดัลาํดบัความสาํคญั ให้

สอดคลอ้งกบังบประมาณทีม่อียูจ่ํากดั
o พจิารณาวา่เป็นภารกจิของหนว่ยงานในพืน้ทีร่ะดบัใดและมศีกัยภาพ

ในการดาํเนนิงานหรอืไม ่เชน่ กจิกรรมทีม่ขีนาดไมใ่หญ ่ใช้
งบประมาณไมม่าก สามารถดาํเนนิการในระดบัทอ้งถิน่ได ้(อบต./
เทศบาล/อบจ.) ก็บรรจไุวใ้นแผนของทอ้งถิน่

o กรณีเกนิศกัยภาพทอ้งถิน่ ก็พจิารณาบรรจใุนแผนพฒันาจงัหวดั/
กลุม่จงัหวดั

o หากเป็นการดาํเนนิงานทีเ่กนิศกัยภาพพืน้ทีก็่ใหบ้รรจไุวใ้นแผนของ
สว่นราชการทีม่อีํานาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย ซึง่อาจจะอยูภ่ายใตก้รอบ
แผนงานบรูณาการระดบัภาค กรณีสอดคลอ้งกบัประเด็นของภาค 
หรอืบรรจไุวแ้ผนยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกรณีเป็นประเด็น
เฉพาะพืน้ทีแ่ละสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องหนว่ยงาน โดยจะตอ้งมี
การปรกึษาหารอืรว่มกนั

แนวทางการบรรจขุอ้เสนองบประมาณในแผนงานเชงิพืน้ทีร่ะดบัตา่งๆ
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เพิม่ศกัยภาพการผลติ   ยกระดับคณุภาพผลผลติ
และการแปรรปู

สง่เสรมิและพัฒนาดา้น
การตลาด

โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุง่กลุารอ้งไหม้าตรฐานเกษตรอนิทรยี ์
พืน้ทีเ่ป้าหมาย :  จงัหวดัยโสธร สรุนิทร ์รอ้ยเอ็ด มหาสารคาม และจงัหวดัศรสีะเกษ

1 วจิยัและพฒันาโดยการ
พฒันาเมล็ดพนัธุ ์
2 วางแผนการผลติ (Crops Pla
nning) โดยกําหนดพืน้ที ่(Zoni
ng) เพาะปลกู
3 บรหิารจดัการนํา้/การพฒันา
แหลง่นํา้เพือ่เกษตรอนิทรยีใ์น
พืน้ทีทุ่ง่กลุารอ้งไห้
4 สนบัสนนุการรวมกลุม่สหกรณ์
เกษตรกร วสิาหกจิชมุชนและ
สรา้งเครอืขา่ยเกษตรกรในกลุม่
เกษตรย ัง่ยนื เกษตรปลอดภยั 
เกษตรอนิทรยี ์
5 การสรา้งองคค์วามรูด้า้น
เกษตรอนิทรยีแ์ละการใช้
เทคโนโลยกีารเกษตร
6 จดัทาํขอ้มลูเกษตรอนิทรยี ์

1 สง่เสรมิมาตรฐานโรงสขีา้ว
เกษตรอตุสาหกรรม (GMP/H
ACCP) ในกลุม่เกษตรกร 
สหกรณ์การเกษตรและ
วสิาหกจิชุมชน
2 สนบัสนนุการตรวจสอบ/
รบัรองคณุภาพมาตรฐาน
สนิคา้"

1 เพิม่ประสทิธภิาพ-ระบบการ
ขนสง่และกระจายสนิคา้
2 พฒันาบรรจภุณัฑ์
3 ทําตราสนิคา้และตรารบัรอง
คณุภาพ (Quality Mark)
4 สง่เสรมิความรว่มมอืทาง
การคา้กบัตา่งประเทศ
5 พฒันาตลาดกลางสนิคา้และ
ตลาดซือ้ขายลว่งหนา้ (Futur
e Market)
6 สง่เสรมิการทําตลาดเฉพาะ
กลุม่ (Niche Market)
7 ขยายชอ่งทางการจําหนา่ย
สนิคา้ผา่นพาณิชย์
อเิล็กทรอนกิสท์ ัง้
ภายในประเทศและ
ตา่งประเทศ"

Value Chain

กจิกรรม

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

งบประมาณ

เป้าหมาย/
ตวัชีว้ดั

• กรมชลประทาน
• กรมวิชาการเกษตร
• กรมสง่เสริมการเกษตร
• กรมสง่เสริมสหกรณ์การเกษตร

ฯลฯ

XXX ลบ. XXX ลบ. XXX ลบ.

• กรมวิชาการเกษตร
• สํานกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ

อาหาร
ฯลฯ

• กรมพฒันาธุรกิจการค้า
• กรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ
ฯลฯ

กลุม่โครงการ
/พืน้ที่

เป้าหมาย

มลูคา่สนิคา้เกษตรเพิม่ข ึน้ รอ้ยละ ..........
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ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (เทียบเคียงจากป 2562)

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มิ.ย. 61 ครม.เห็นชอบแนวทางการจัดทํา

และปฏิทินปงบประมาณ 2563
 ส.ค. 61 ครม.เห็นชอบยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณป 2563 

ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ แผนฯ 12 แผนพัฒนาภาค (Top-down)

ส.ค. 61 นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการจดัทํางบประมาณป 2563

ส.ค.61

- พ้ืนท่ี (Area) : ภาค จังหวัด และทองถิ่น จัดทํา

แผนฯ

- กระทรวง/หนวยงาน (Function) : จัดทําแผนฯ

  รวมกับพ้ืนท่ี โดยวิเคราะหศักยภาพและความ

ตองการ ของพ้ืนท่ี (Bottom-Up)     

1 - 29 ก.ย. 61
- คณะกรรมการฯ : เห็นชอบแผนภาค
- กนจ. : เห็นชอบแผนของจังหวัด
- ผูบริหารทองถิน่ : เห็นชอบแผนของทองถิ่น
- คณะกรรมการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ เห็นชอบ

ขอบเขต เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน แผนงานบูรณาการ
- คณะกรรมการบูรณาการของกระทรวงพิจารณาแผนบูรณาการ

ของหนวยงาน

สัปดาหสุดทาย ต.ค. 61

นายกรัฐมนตรีรับทราบ

ขอเสนองบประมาณป 2563 

เบื้องตน (Pre-Ceiling)

สัปดาหสุดทาย ธ.ค.61 2560 

ครม. เห็นชอบนโยบาย

งบประมาณ

วงเงิน โครงสรางงบประมาณ

สัปดาหแรก ก.พ.62

กระทรวง/หนวยงาน ภาค จังหวัดและ 

ทองถิ่น จัดทําคําขอใหสํานักงบประมาณ 

สัปดาหท่ี 2 เม.ย. 62 
ครม. เห็นชอบรายละเอียดง
บประมาณ 

สัปดาหท่ี 2-4 เม.ย. 62
สํานักงบประมาณรับฟงความ
คิดเห็น การจัดทําราง พรบ. งปม. 

สัปดาหแรก พ.ค. 62 ครม.เห็นชอบ
ขอเสนอราง พรบ.งบประมาณฯ 
สัปดาหสดุทาย  พ.ค. 62 
ครม.ใหความเห็นชอบราง พรบ.
งบประมาณฯ สงใหฝายนิติบญัญัตฯิ 

สัปดาหแรก มิ.ย. 62

ฝายนิติบัญญัติพิจารณา

ในวาระท่ี 1 

สัปดาหสุดทาย ส.ค.62

ฝายนิติบัญญัติพิจารณาในวาระท่ี 2 - 3 

สัปดาหแรก ก.ย.62

สสค. นําราง พรบ.

ข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย 

ขั้นทบทวน+วางแผนงบประมาณ

ทบทวนเปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการดาํเนินงาน

ขั้นจัดทํางบประมาณ ขั้นอนุมัติบประมาณ

10

11

13

129

8

765

3

4

2

1
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การประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาศกัยภาพการเชือ่งโยงระดบัพืน้ที่
และการจดัท าแผนยทุธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนการพฒันาในระดบัพืน้ที่

ส านกังาน ก.พ.ร.

การก าหนดตวัชีว้ดัทีม่คีณุภาพ
• การก าหนดตวัชีว้ดัแผนพฒันาจงัหวดัทีม่คีณุภาพ
• การก าหนดตวัชีว้ดัระดบัโครงการทีม่คีณุภาพ

ส าหรบัภาคใต ้: กลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ั่งอนัดามนั
วนัที ่14 มถินุายน 2561

ณ จงัหวดักระบี่



2

หวัขอ้การน าเสนอ

1. ท าไมตอ้งก าหนดตวัชีว้ดัแผนและโครงการใหม้คีณุภาพ ?

2. ตวัอยา่งตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายของจงัหวดั/กลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ั่งอนัดามนั

3. ความเชือ่มโยงของตวัชีว้ดั (แผน + เงนิ + ผลการปฏบิตังิาน)

4. แนวทางการจดัท าตวัชีว้ดัของส านกังาน ก.พ.ร.

5. ขอ้สงัเกตในการจดัท าตวัชีว้ดั 

6. แนวทางด าเนนิการตอ่ไป



© ลขิสทิธิ ์ของศาสตราจารยพ์เิศษ ดร.ทศพร ศริสิัมพันธ์

เป้าหมายการพฒันาจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั

ตัวชีว้ดัความส าเร็จตามเป้าหมาย
การพัฒนาจังหวดั/กลุม่จังหวดั

องคป์ระกอบแผนพฒันาจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั 

ประเด็นการพฒันาของจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั

1)  วตัถปุระสงค์
2)  เป้าหมายและตัวชีว้ดั

แผนงาน/โครงการ

1)  กจิกรรมยอ่ย
2)  ตัวชีว้ดัโครงการ

3

ท าไมตอ้งก าหนดตวัชีว้ดัแผนและโครงการใหม้คีณุภาพ ?



ภาพรวมขอ้สงัเกต/ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายตามแผนพฒันาจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั

• ควรก าหนดคา่เป้าหมายทีเ่หมาะสมในแตล่ะตวัชีว้ดั โดยพจิารณาจากคา่ฐาน (Baseline) 
หรอืคา่อา้งองิมาตรฐาน (Benchmark) เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึความสามารถในการพัฒนา
และความเป็นไปไดใ้นแตล่ะปี 

• ตวัชีว้ัดสว่นใหญเ่ป็นตวัชีว้ดัการด าเนนิงานไมใ่ชต่วัชีว้ดัทีส่ะทอ้นเป้าประสงค ์และมี
จ านวนคอ่นขา้งมาก และไมไ่ดแ้สดงคา่ฐาน (Baseline) 

• จ านวนตวัชีว้ดัมคีวามเหมาะสมและสามารถวัดได ้แตค่วรเพิม่ตวัชีว้ดัทีส่ะทอ้นการพฒันา 
เชน่ ประเด็นการพัฒนาที ่2 ตวัชีว้ัดการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์ประเด็นการพัฒนาที ่5 
ตวัชีว้ัดดา้นคณุภาพการศกึษา 

• การวัดความส าเร็จในการพฒันาตามเป้าหมายการพฒันา ไมค่วรเป็นการวัดเชงิกระบวนการ 

• ไมไ่ดม้กีารระบตุวัชีว้ัดความส าเร็จรวม

(ขอ้มลูจากมตกิารประชมุรว่ม ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. ครัง้ที ่1/2561 เมือ่วันที่ 26 กมุภาพันธ ์2561)

ตวัชีว้ดัความส าเร็จตามเป้าหมายการพฒันาจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั

เป้าหมายและตวัชีว้ดัตามประเด็นการพฒันาของจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั

4

ท าไมตอ้งก าหนดตวัชีว้ดัแผนและโครงการใหม้คีณุภาพ ? (ตอ่)



ขอ้สงัเกต/ขอ้เสนอแนะของส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ

• การจัดท าขอ้เสนอโครงการขาดการก าหนดขอ้มลูทีส่ าคญั อาท ิ... การก าหนดตวัชีว้ดัไม่
สมัพันธก์บักจิกรรมหลกัของโครงการ ...

(ขอ้มลูจากหนังสอืส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ ที ่ตผ 001621410 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561)

ความเสีย่งในกระบวนการพจิารณากล ัน่กรอง/กจิกรรมโครงการ

5

1. ท าไมตอ้งก าหนดตวัชีว้ดัแผนและโครงการใหม้คีณุภาพ ? (ตอ่)

ความเสีย่งในการบรหิารจดัการภายหลงัด าเนนิกจิกรรม/โครงการ

• การตดิตามและประเมนิผลเพือ่การวดัผลการด าเนนิงานเกีย่วกบัการก าหนดตวัชีว้ดัไมช่ดัเจน 
ไมส่ามารถวัดผลไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

• บางกจิกรรมไมก่ าหนดตวัชีว้ดัทีใ่ชใ้นการตดิตามประเมนิผล หรอื

• การก าหนดตวัชีว้ดัประเมนิผลกจิกรรมไมส่มัพนัธ ์หรอืเป็นเหตเุป็นผลกบัสภาพปัญหา และ

• ไมไ่ดม้กีารก าหนดวธิกีารตดิตามและประเมนิผล



ทีม่า : แผนพัฒนากลุม่จังหวัดฯ ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6

2. (ตวัอยา่ง) ตวัชีว้ัดของกลุม่จังหวัดภาคใตฝ่ั้งอนัดามัน



ทีม่า : แผนพัฒนากลุม่จังหวัดฯ ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
7

2. (ตวัอยา่ง) ตวัชีว้ัดของกลุม่จังหวัดภาคใตฝ่ั้งอนัดามัน

มขีอ้มลูคา่ฐานและ
เป้าหมายตวัชีว้ดั



ทีม่า : แผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
8

2. (ตวัอยา่ง) ตวัชีว้ัดของจังหวัดภเูก็ต

มขีอ้มลูคา่ฐานและเป้าหมายตวัชีว้ดัชดัเจน

นยิามความหมาย 
และวธิกีารจัดเก็บ

นยิามความหมาย 
และวธิกีารจัดเก็บ



ทีม่า : แผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 9

2. (ตวัอยา่ง) ตวัชีว้ัดของจังหวัดกระบี่

(๖) และ (๗)ตวัชีว้ดัทา้ทาย
วธิกีารวดัคอื?

ไมม่ขีอ้มลูคา่ฐาน



ทีม่า : แผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10

2. (ตวัอยา่ง) ตวัชีว้ัดของจังหวัดกระบี่

(6)ตวัชีว้ดัทา้ทาย
(7) วธิกีารวดัเป็น

อยา่งไร

คา่เป้าหมายเป็น
รอ้ยละ อาจจะตอ้งมี
ตวัเลขประกอบดว้ย 
เพือ่ใหเ้ห็นปรมิาณ
หรอืจ านวนทีช่ดัเจน



ทีม่า : แผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11

2. (ตวัอยา่ง) ตวัชีว้ัดของจังหวัดกระบี่

ตวัชีว้ดัขยะหรอื
คณุภาพน า้ควรใช้

ตวัชีว้ดัของกรม



ทีม่า : แผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12

2. (ตวัอยา่ง) ตวัชีว้ัดของจังหวัดตรัง

เป้าหมาย
ของตวัชีว้ดั 

ชดัเจน



ทีม่า : แผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13

2. (ตวัอยา่ง) ตวัชีว้ัดของจังหวัดตรัง



ทีม่า : แผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
14

2. (ตวัอยา่ง) ตวัชีว้ัดของจังหวัดตรัง

ไมม่ขีอ้มลูคา่ฐาน

จ าเป็นตอ้งมขีอ้มลูคา่ฐาน



15

2. (ตวัอยา่ง) ตวัชีว้ัดของจังหวัดตรัง

ตวัชีว้ดั 18 ตวั สามารถ
วดัผลไดจ้รงิ และครบถว้น

หรอืไม่

ไมม่ขีอ้มลูคา่ฐาน

คา่เป้าหมายเป็น
รอ้ยละบางตวัชีว้ดั 
อาจจะตอ้งมตีวัเลข
ประกอบดว้ย เพือ่ให้

เห็นปรมิาณหรอื
จ านวนทีช่ดัเจน



ทีม่า : แผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
16

2. (ตวัอยา่ง) ตวัชีว้ัดของจังหวัดตรัง

ตวัชีว้ดัที ่3 ,4 
เป้าหมายสดุทา้ยไม่

สอดคลอ้งกบั
เป้าหมายทีผ่า่นมา

จ าเป็นตอ้งมขีอ้มลูคา่ฐาน



ทีม่า : แผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17

2. (ตวัอยา่ง) ตวัชีว้ัดของจังหวัดพังงา



ทีม่า : แผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18

2. (ตวัอยา่ง) ตวัชีว้ัดของจังหวัดพังงา

จ าเป็นตอ้งมขีอ้มลูคา่ฐาน

ตวัชีว้ดัที ่3.1 ,3.2 เป็นตวัชีว้ดั
ระดบัโครงการหรอืไม?่



ทีม่า : แผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
19

2. (ตวัอยา่ง) ตวัชีว้ัดของจังหวัดพังงา

ไมม่ขีอ้มลูคา่ฐาน

นยิามการวดัคอื?



ทีม่า : แผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
20

2. (ตวัอยา่ง) ตวัชีว้ัดของจังหวัดระนอง

ไมม่ตีวัชีว้ดัทีส่ะทอ้น
เป้าประสงค ์1 ,2



ทีม่า : แผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
21

2. (ตวัอยา่ง) ตวัชีว้ัดของจังหวัดระนอง

คดิจากอะไร



ทีม่า : แผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
22

2. (ตวัอยา่ง) ตวัชีว้ัดของจังหวัดระนอง

เป็นตวัชีว้ดัระดบั
โครงการ

ควรจะเป็น gpp ภาคเกษตร
เพิม่ข ึน้/อตัราการขยายตวั



ทีม่า : แผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
23

2. (ตวัอยา่ง) ตวัชีว้ัดของจังหวัดระนอง

จ าเป็นตอ้งมขีอ้มลูคา่ฐาน

ใชช้ือ่ตวัชีว้ดัวา่จ านวน แต่
คา่เป้าหมายเป็นรอ้ยละ



ทีม่า : แผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
24

2. (ตวัอยา่ง) ตวัชีว้ัดของจังหวัดระนอง

ขาดตวัชีว้ดัทีส่ะทอ้น
เป้าประสงคใ์นเรือ่ง

สิง่แวดลอ้ม การบรหิาร
จดัการขยะ



ทีม่า : แผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
25

2. (ตวัอยา่ง) ตวัชีว้ัดของจังหวัดระนอง



ทีม่า : แผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26

2. (ตวัอยา่ง) ตวัชีว้ัดของจังหวัดสตลู

ตวัชีว้ดัระดบัโครงการ?



ทีม่า : แผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
27

2. (ตวัอยา่ง) ตวัชีว้ัดของจังหวัดสตลู



ทีม่า : แผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
28

2. (ตวัอยา่ง) ตวัชีว้ัดของจังหวัดสตลู

ความชดัเจนของตวัชีว้ดั

ผูร้บับรกิารเพิม่ข ึน้สะทอ้นการเขา้ถงึ
สวสัดกิารจรงิหรอืไม?่



ตวัอยา่งตวัชีว้ดัดา้นเศรษฐกจิ

ตวัชีว้ัดในแผนฯ 12 ตวัชีว้ัดในทศิทางการพัฒนาภาคใต ้ ตวัชีว้ัดแผนงานบรูณาการสง่เสรมิการ
พัฒนาจังหวัดและกลุม่จงัหวดัแบบ
บรูณาการ (สงป.) ปี งปม. 2561

ตวัชีว้ัดตามมาตรการเพิม่
ประสทิธภิาพฯ

1. รายไดต้อ่หวัไมต่ า่กวา่ 8,200 
ดอลลาร์ สรอ. ณ สิน้แผนฯ 12

2. รายไดเ้งนิสดสทุธทิาง
การเกษตรเพิม่ขึน้เป็น 59,460
บาทตอ่ครัวเรอืน ในปี 2564

3. มลูคา่สนิคา้ชมุชนเพิม่ขึน้

4. พืน้ทีก่ารท าเกษตรกรรมยั่งยนื
เพิม่ขึน้เป็น 5 ลา้นไร ่ในปี 2564

5. จ านวนพืน้ทีท่ีไ่ดร้ับการพัฒนาสู่

เมอืงอตุสาหกรรมนเิวศ จ านวน 
15 พืน้ที่

6. มลูคา่การลงทนุในพืน้ที่
เศรษฐกจิพเิศษชายแดนเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 20

7. สถานประกอบการทีจ่ดทะเบยีน
ในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิใหมเ่พิม่ขึน้

8. มลูคา่การคา้ชายแดนระหวา่ง
ไทยกบัประเทศในภมูภิาค

1. รายไดก้ารทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้

2. มลูคา่ผลติภัณฑภ์าคเพิม่ขึน้        
(GRP คดิรวมหมดทัง้ 16 ดา้น)

3. ผลติภัณฑภ์าคตอ่หวัเพิม่ขึน้ 

1. อตัราการเปลีย่นแปลงของรายได ้
เฉลีย่ของครัวเรอืนในจังหวดั
เพิม่ขึน้

2. รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้ 
OTOP เพิม่ขึน้ รอ้ยละ15

3. มลูคา่สนิคา้เกษตรเพิม่ขึน้

4. รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วและ
บรกิารเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 10

1. ผลการด าเนนิงานตามแผน
แนวทางการสง่เสรมิ
การเกษตรแปลงใหญ่

2. รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว

3. มลูคา่การลงทนุดา้น
อตุสาหกรรม

4. มลูคา่จากการจ าหน่ายสนิคา้ 
OTOP

5. มลูคา่การคา้ชายแดน

6. มลูคา่การคา้ชายแดนและ
มลูคา่การคา้ผา่นแดน

3. ความเชือ่มโยงของตวัชีว้ดั (แผน + เงนิ + ผลการปฏบิตังิาน)

29



ตวัอยา่งตวัชีว้ดัดา้นสงัคม

ตวัชีว้ัดในแผนฯ 12 ตวัชีว้ัดในทศิทางการพัฒนา
ภาคใต ้

ตวัชีว้ัดแผนงานบรูณาการสง่เสรมิการพฒันา
จังหวัดและกลุม่จังหวัดแบบบรูณาการ (สงป.)

ปี งปม. 2561

ตวัชีว้ัดตามมาตรการเพิม่ประสทิธภิาพฯ

1. คะแนน IQ เฉลีย่ไมต่ า่กวา่เกณฑ์
มาตรฐาน

2. เด็กรอ้ยละ 70 มคีะแนน EQ ไมต่ า่
กวา่เกณฑม์าตรฐาน

3. ผลคะแนนสอบ PISA ในแตล่ะ
วชิาไมต่ า่กวา่ 500

4. การคลอดในผูห้ญงิกลุม่อายุ 15 –
19 ลดลง

5. การตายจากอบุตัเิหตทุางถนนไม่
ต า่กวา่ 18 คน ตอ่ประชากรแสน
คน

6. คา่สมัประสทิธคิวามไมเ่สมอภาค
ดา้นรายไดล้ดลงเหลอื 0.41 เมือ่
ส ิน้สดุแผนฯ 12

7. สดัสว่นประชากรทีอ่ยูใ่ตเ้สน้ความ
ยากจนลดลงเหลอืรอ้ยละ 6.5 ณ 
สิน้แผนฯ 12

8. จ านวนหมูบ่า้นทัว่ประเทศไดร้ับ
บรกิารน ้าสะอาด รอ้ยละ 100 ในปี
2564

1. การพัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชน
เพิม่ขึน้ 

2. ดา้นสงัคมไดรั้บการปรับปรงุพัฒนา 
ประชาชนมคีณุภาพชวีติดขี ึน้ รอ้ยละ 1

1. อตัราการคลอดในหญงิอาย ุ15-
19 ปี ตอ่พันคน

2. อตัราตายทารกตอ่การเกดิมชีพีพนั
คน

3. อตัราการเสยีชวีติจากอบุตัเิหตบุน
ทอ้งถนนตอ่ประชากรแสนคน

4. คา่เฉลีย่ผลการทดสอบทาง
การศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน 
(O-NET) 

5. จ านวนครัวเรอืนทีม่รีายไดต้ า่กวา่
เกณฑ ์จปฐ.

6. รอ้ยละของแรงงานทีอ่ยูใ่นระบบ
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3. ความเชือ่มโยงของตวัชีว้ดั (แผน + เงนิ + ผลการปฏบิตังิาน) (ตอ่)



ตวัอยา่งตวัชีว้ดัดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ตวัชีว้ัดในแผนฯ 12 ตวัชีว้ัดในทศิทางการพัฒนาภาคใต ้ ตวัชีว้ัดแผนงานบรูณาการสง่เสรมิการ
พัฒนาจังหวัดและกลุม่จงัหวดั

แบบบรูณาการ (สงป.) ปี งปม. 2561

ตวัชีว้ัดตามมาตรการ
เพิม่ประสทิธภิาพฯ

1. สดัสว่นพืน้ทีป่่าไมเ้ป็นรอ้ยละ 40 
ของพืน้ทีป่ระเทศ

2. คณุภาพของแมน่ ้าสายหลกัทีอ่ยู่
ในเกณฑด์เีพิม่ขึน้

3. คณุภาพอากาศในพืน้ทีว่กิฤติ
หมอกควันไดร้ับการแกไ้ขและมี
คา่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน

4. พืน้ทีแ่ละมลูคา่ความเสยีหายจาก
อทุกภัยและภัยแลง้มแีนวโนม้
ลดลง

5. สดัสว่นขยะมลูฝอยชมุชนไดร้ับ
การจัดการอยา่งถกูตอ้ง และ
น ามาใชป้ระโยชนไ์มน่อ้ยกวา่รอ้ย
ละ 75

6. สดัสว่นของเสยีอนัตรายชมุชนที่
ไดร้ับการก าจัดอยา่งถกูตอ้งไม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 30

7. กากอตุสาหกรรมอนัตรายทัง้หมด
เขา้สูร่ะบบการจัดการทีถ่กูตอ้ง

1. คณุภาพน ้าอยูใ่นเกณฑด์รีอ้ยละ
77

2. พืน้ทีป่่าไมเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 0.01

3. ขยะมลูฝอยชมุชนและของเสยี
อนัตรายจากชมุชนไดร้ับการ
จัดการอยา่งถกูตอ้ง รอ้ยละ 15

4. การใชพ้ลงังานทดแทนเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 0.5

5. พืน้ทีเ่สีย่งภัยธรรมชาตไิดร้ับการ
ป้องกนัความเสยีหาย ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 60

1. การบรหิารจัดการขยะมลูฝอย

2. รอ้ยละคณุภาพอากาศในพืน้ที่
วกิฤติ
อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน

3. คณุภาพของแหลง่น ้าทีด่ขี ึน้

4. การเพิม่จ านวนพืน้ทีป่่าไมข้อง
ประเทศ

5. จ านวนสถานประกอบการทีผ่า่น
เกณฑ ์Green Industry
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3. ความเชือ่มโยงของตวัชีว้ดั (แผน + เงนิ + ผลการปฏบิตังิาน) (ตอ่)



ตวัอยา่งตวัชีว้ดัดา้นความม ัน่คงและความสงบเรยีบรอ้ย

ตวัชีว้ัดในแผนฯ 12 ตวัชีว้ัดในทศิทางการพัฒนาภาคใต ้ ตวัชีว้ัดแผนงานบรูณาการสง่เสรมิการ
พัฒนาจังหวัดและกลุม่จงัหวดั

แบบบรูณาการ (สงป.) ปี งปม. 2561

ตวัชีว้ัดตามมาตรการ
เพิม่ประสทิธภิาพฯ

1. จ านวนกจิกรรมเทดิพระเกยีรตแิละ
เชดิชสูถาบนัพระมหากษัตรยิ์
เพิม่ขึน้

2. คดอีาญามสีดัสว่นลดลง

3. จ านวนคดทีีเ่กีย่วขอ้งกบัยาเสพ
ตดิลดลง

4. จ านวนเหตกุารณ์การกระท าผดิ
กฎหมายทางทะเลลดลง

1. การป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพตดิ จ านวนหมูบ่า้นสขีาว
รอ้ยละ 60 หมูบ่า้นสแีดง 
รอ้ยละ 10

2. การป้องกนัและปราบปราม
อาชญากรรม รอ้ยละ 70

1. การป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพตดิ

2. อตัราคดอีาชญากรรมตอ่ประชากร
แสนคน

3. การแกไ้ขปัญหาการกอ่เหตรุนุแรง
ในพืน้ทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต ้
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3. ความเชือ่มโยงของตวัชีว้ดั (แผน + เงนิ + ผลการปฏบิตังิาน) (ตอ่)



Function Base 

Agenda Base

Area Base

Innovation Base

Potential Base

1.ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานตามหลกัภารกจิพืน้ฐาน
งานประจ างานตามหนา้ทีป่กต ิหรอืงานตามหนา้ทีค่วาม
รบัผดิชอบหลกั งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ
รฐับาล หรอืมตคิณะรฐัมนตร ี(Function Base)

3.ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานตามหลกัภารกจิพืน้ที/่ทอ้งถิน่ ภมูภิาค 
จงัหวดั กลุม่จงัหวดั (Area Base) 
(ถา้ไมม่ภีารกจินีไ้มต่อ้งประเมนิ)   (3 ตวัชีว้ดั)

5. ศกัยภาพในการด าเนนิการของสว่นราชการตามแผน
ยทุธศาสตรช์าติ20 ปี  (Potential Base)

1. การด าเนนิงานตามภารกจิในพืน้ที/่ทอ้งถิน่ ภมูภิาค จังหวดั กลุม่จังหวดั
2. การบรูณาการการท างานรว่มกนัระหวา่งกระทรวง/จังหวดั (Function-Area KPIs)

1. การด าเนนิการขอ้สัง่การของนายกรัฐมนตรี
2. การด าเนนิการตามวาระการขบัเคลือ่นและการปฏริปูประเทศ
3. การแกไ้ขปัญหาส าคญัเฉพาะเรือ่งหรอืภารกจิทีไ่ดร้ับมอบหมาย
พเิศษจากนายกรัฐมนตร/ีรองนายกรัฐมนตร/ีรัฐมนตรีทีก่ ากับและ
ตดิตามการปฏบิตัริาชการ  

กรอบการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2 ตวัชีว้ดั4. ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการและพฒันานวตักรรม
ในการบรหิารจดัการระบบงาน งบประมาณ ทรพัยากร
บคุคล และการใหบ้รกิารประชาชนหรอืหนว่ยงานของรฐั 
เพือ่ไปสูร่ะบบราชการ 4.0 (Innovation base)

2. ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานตามหลกัภารกจิยุทธศาสตร ์
แนวทางปฏริูปภาครฐั นโยบายเร่งด่วน หรอืภารกจิทีไ่ดร้บั
มอบหมายเป็นพเิศษ หรอืการบูรณาการการด าเนนิงานรว่มกนั
หลายหนว่ยงาน (Agenda Base)  (2 ตวัชีว้ดั)

จ านวนตวัชีว้ดัไมเ่กนิ 5 ตวัชีว้ดั
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5 องคป์ระกอบ

แนวทาง
การก าหนดตวัชีว้ดั

ตวัชีว้ดั

1. รัฐมนตรวีา่การ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู ้
ก าหนด

1) การบรหิารจัดการขยะมลูฝอย
(76 จังหวดั)

2. ส านักงาน ก.พ.ร.  เสนอ
ก าหนดตวัชีว้ดั

2) รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว
(76 จังหวดั)

แนวทางการก าหนดตวัชีว้ดั ตวัชีว้ดั

1. พจิารณาก าหนดตัวชีว้ัดจาก
ยทุธศาสตรห์รอื อตัลักษณ์เฉพาะ
ของจังหวัดตามทีจ่ังหวดัเสนอ

1) มลูคา่การจ าหน่ายผลติภณัฑเ์ซรามกิส์

2) มลูคา่การจ าหน่ายผลติภณัฑไ์หม
3) จ านวนพืน้ทีป่ลกูขา้วอนิทรยี์
4) การแกไ้ขปัญหาแรงงานตา่งดา้วในพืน้ที่
5) ...

2. พจิารณาจากแผนงานบรูณาการ
สง่เสรมิการพัฒนาจังหวัดและ
กลุม่จังหวัดแบบบรูณาการ 
พ.ศ. 2561/แผนพัฒนาภาคที่
ส าคัญ

1) พืน้ทีป่่าไมเ้พิม่ข ึน้
2) พืน้ทีเ่สีย่งภัยธรรมชาตไิดรั้บการป้องกนั

ความเสยีหาย
3) ...

3. พจิารณาจากสถานการณ ์และ
ระดับการพัฒนาของ   

จังหวัด ทีอ่ยูใ่นระดับตอ้ง
ปรับปรงุ 20 ล าดับสดุทา้ย

- ฐานขอ้มลูของหน่วยงาน
สว่นกลาง

- ดัชนีการพัฒนาระดับจังหวดั
ของ สศช.

1) อตัราการเสยีชวีติจากอบุัตเิหตจุราจร
ทางบก

2) อตัราคดอีาชญากรรมตอ่ประชากรแสน
คน

3) การป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ
4) ...

4. พจิารณาจากตัวชีว้ัดการ
ขับเคลือ่นขดีความสามารถ   

ในการแขง่ขันของจังหวัด หรอื
การเพิม่รายไดข้อง  

จังหวัด

1) รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภณัฑ ์
OTOP

2) มลูคา่การคา้ชายแดน
3) ... 33

4. แนวทางการจดัท าตวัชีว้ดัของส านกังาน ก.พ.ร.



ประเภทตวัชีว้ดั แนวทางการก าหนดตวัชีว้ดั ตวัชีว้ดั

ตวัชีว้ดั Agenda
จ านวน 2 ตวัชีว้ดั

1. รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยเป็นผูก้ าหนด 1) การบรหิารจดัการขยะมลูฝอย
(76 จงัหวดั)

2. ส านกังาน ก.พ.ร.  เสนอก าหนดตวัชีว้ดั 2) รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว
(76 จงัหวดั)

ตวัชีว้ดั Area
จ านวน 3 ตวัชีว้ดั

1. พจิารณาก าหนดตวัชีว้ดัจากยทุธศาสตรห์รอื
อตัลกัษณ์เฉพาะของจงัหวดัตามทีจ่งัหวดัเสนอ

1)มลูคา่การจ าหนา่ยผลติภณัฑเ์ซรามกิส์

2)มลูคา่การจ าหนา่ยผลติภณัฑไ์หม
3) จ านวนพืน้ทีป่ลกูขา้วอนิทรยี ์
4)การแกไ้ขปญัหาแรงงานตา่งดา้วในพืน้ที่
5) ...

2. พจิารณาจากแผนงานบรูณาการสง่เสรมิการพฒันา
จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ พ.ศ. 2561/
แผนพฒันาภาคทีส่ าคญั

1)พืน้ทีป่่าไมเ้พิม่ข ึน้
2)พืน้ทีเ่ส ีย่งภยัธรรมชาตไิดร้บัการป้องกนั
ความเสยีหาย

3) ...

3. พจิารณาจากสถานการณ์ และระดบัการพฒันาของ   
จงัหวดั ทีอ่ยูใ่นระดบัตอ้งปรบัปรงุ 20 ล าดบัสดุทา้ย
- ฐานขอ้มลูของหน่วยงานสว่นกลาง
- ดชันกีารพัฒนาระดบัจังหวดัของ สศช.

1) อตัราการเสยีชวีติจากอบุตัเิหตจุราจรทางบก
2) อตัราคดอีาชญากรรมตอ่ประชากรแสนคน
3)การป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ
4) ...

4. พจิารณาจากตวัชีว้ดัการขบัเคลือ่นขดีความสามารถ   
ในการแขง่ขนัของจงัหวดั หรอืการเพิม่รายไดข้อง  
จงัหวดั

1) รายไดจ้ากการจ าหนา่ยผลติภณัฑ ์OTOP
2)มลูคา่การคา้ชายแดน
3) ...
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5 ตวัชีว้ดัแนวทางการก าหนดตวัชีว้ดัในองคป์ระกอบที ่2 Agenda Base และองคป์ระกอบที ่3 Area Base

4. แนวทางการจดัท าตวัชีว้ดัของส านกังาน ก.พ.ร. (ตอ่)
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1. ผลการด าเนินงานตามแผนแนวทาง
การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

2. รายได้จากการท่องเท่ียว
3. มูลค่าการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
4. มูลค่าจากการจ าหน่ายสินค้า OTOP 
5. มูลค่าการค้าชายแดน
6. มูลค่าการค้าชายแดนและมูลค่าการค้าผ่านแดน

1. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
2. ร้อยละคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติ

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
3. คุณภาพของแหล่งน้ าที่ดีขึ้น
4. การเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ
5. จ านวนสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ Green Industry

1. อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อพันคน
2. อัตราตายทารกต่อการเกิดมีชีพพันคน
3. อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อ

ประชากรแสนคน
4. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
5. จ านวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 
6. ร้อยละของแรงงานที่อยู่ในระบบ

1. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
2. อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
3. การแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สังคม
6 KPIs

ความมั่นคง
3 KPIs

เศรษฐกิจ
6 KPIs

สิ่งแวดล้อม
5 KPIs

20 
KPIs

รายการตัวช้ีวัด (KPIs Menu) ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด แบ่งได้เป็น 4 ด้านหลัก ได้แก่ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการรักษาความมั่นคงและความสงบ ดังน้ี

หมายเหตุ : รายการตัวชี้วดันีไ้มร่วมตัวชีว้ดัที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด เช่น มูลค่าการจ าหน่ายไหม 
มูลค่าการจ าหน่ายเซรามิกส์ มูลค่าการส่งออกข้าว พื้นที่การปลูกข้าวอินทรย์ี เป็นต้น

5. แนวทางการจดัท าตวัชีว้ดัของส านกังาน ก.พ.ร. (ตอ่)
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การเชือ่มโยงยทุธศาสตรร์ะดบัชาตกิบัยทุธศาสตรจ์งัหวดั
ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ
(แผน 12 ปีฯ 60-64)

ยทุธศาสตรท์ี ่3 การสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ยา่งยั่งยนื

เป้าหมายที ่4 ประเทศไทยมรีายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้
และมขีดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการทอ่งเทีย่วสงูขึน้

ตวัชีว้ัด 4.1 รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วไมต่ า่กวา่ 3 ลา้นลา้นบาท
เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable 
Development Goals :SDGs)

-

นโยบายรฐับาล นโยบายการเพิม่ศกัยภาพดา้นเศรษฐกจิ
นโยบาย ก.น.จ. นโยบายดา้นการพฒันาการทอ่งเทีย่ว
ค าอธบิาย :  เป็นตัวชีว้ัดเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศที่มีการถ่ายทอดเป้าหมายมายังจังหวัด รวมทัง้

สนับสนุนการบรูณาการการด าเนนิงานระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function–Area’s KPI) เพือ่สรา้ง
รายไดจ้ากการท่องเที่ยว โดยมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเจา้ภาพ ทัง้นี้ กระทรวงการ
ทอ่งเทีย่วและกฬีาจะถา่ยทอดเป้าหมายรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วในภาพรวมของประเทศ 

 พจิารณาจากรายไดจ้ากการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยใชข้อ้มูลตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 
ตลุาคม 2560 – 30 กนัยายน 2561) 

 รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเป็นยอดรวมของรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วจากนักท่องเทีย่วตา่งชาตกิับรายได ้
จากการทอ่งเทีย่วจากผูเ้ยีย่มเยอืนชาวไทย

 ผูเ้ยีย่มเยอืนชาวไทย หมายถงึ นักทอ่งเทีย่วชาวไทย (คา้งคนื) และนักทัศนาจรชาวไทย (ไมค่า้งคนื)

 รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว (นักทอ่งเทีย่วตา่งชาต)ิ = จ านวนนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิx จ านวนวันพักเฉลีย่ 
x คา่ใชจ้า่ยเฉลีย่ตอ่หวัตอ่วัน

 รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว (ผูเ้ยีย่มเยอืนชาวไทย) = (จ านวนนักท่องเทีย่วชาวไทย x จ านวนวันพัก
เฉลีย่ x คา่ใชจ้า่ยเฉลีย่ตอ่หวัตอ่วัน)  + (จ านวนนักทัศนาจร x คา่ใชจ้า่ยเฉลีย่ตอ่หวัตอ่วัน)

คา่เป้าหมายของตวัชีว้ดั : ก าหนดโดย ก.ทอ่งเทีย่วและกฬีา เป็นรายจังหวัด
ความถีก่ารจดัเก็บขอ้มลู : รายเดอืน
แหลง่จดัเก็บขอ้มลู : กรมการทอ่งเทีย่ว กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา
จงัหวดัทีม่กีารวดัผลในปีทีผ่า่นมา 76 จังหวัด
หมายเหต ุ:  เป็นตวัชีว้ัด Agenda Base (วัดทกุจังหวดั)
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5. แนวทางการจดัท าตวัชีว้ดัของส านกังาน ก.พ.ร.
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ผลการด าเนินการตัวชี้วัดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2560 ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยว

ที่มา : ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ภาพ 1 แสดงให้เห็นล าดับรายได้จากการท่องเที่ยว ทั้ง 76 จังหวัด และ 
กรุงเทพมหานคร ภาพรวม (77 แท่ง) พบว่า กรุงเทพมหานครมีสัดส่วนรายได้จากการ
ท่องเที่ยวกว่าร้อยละ 38 จากทั้งประเทศ 2.67 ล้านล้านบาทเติบโตจากปี 59 เท่ากับ
ร้อยละ 7.19 (2.49 ล้านล้านบาท ) ซึ่ งในกรณีที่มี เหตุการณ์ทางการเมือง หรือ
สถานการณ์ความไม่สงบ จะส่งผลกระทบต่อรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ภาพรวมทันที

ภาพ 2 แสดงขนาดของรายได้จากการท่องเที่ยวและปริมาณนักท่องเที่ยว โดย
จังหวัด 5 ล าดับสูงสุด ได้แก่ ภูเก็ต ชลบุรี กระบี่ สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ อย่างไรก็
ตาม ยังมีช่องว่างห่างจากกรุงเทพมหานครค่อนข้างมาก

ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแบบยั่งยืน และมั่นคง ควรให้
ความสนใจการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวท้ัง 76 จังหวัด อย่างจริงจังตามศักยภาพแต่
ละจังหวัด เนื่องจากรายได้จากกท่องเที่ยว คือ “เครื่องยนต์” (Engine) ส าคัญเพียงอย่าง
เดียวท่ีมีอยู่ในปัจจุบันท่ีจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด พ้ืนท่ี และภาค

และควรก าหนดตัวช้ีวัด รายได้จากการท่องเที่ยว เป็น “ตัวช้ีวัดส าคัญ” หรือ 
Agenda base’s KPIs ทุกจังหวัด

ภูเก็ตชลบุรีกระบี่

สุราษฎร์ธานี

กรุงเทพมหานคร

รายได้ (พันล้านบาท)

จ านวนนักท่องเที่ยว (พันคน)

1

2

รายได้ (พันล้านบาท)

เชียงใหม่

รายได้จากการท่องเที่ยว 5 จังหวัดสูงสุด ได้แก่ ภูเก็ต 
ชลบุรี กระบี่ สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 
เท่ากับ  1,008 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.33 
ของยอดรวมประเทศ

รายได้จากการท่องเที่ยวเที่ยวเฉพาะ
กรุงเทพมหานคร เท่ากับ 1,074
พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.83 
ของยอดรวมประเทศ

4. แนวทางการจดัท าตวัชีว้ดัของส านกังาน ก.พ.ร. (ตอ่)
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จงัหวดั

มลูคา่
ผลผลติ
เกษตรฯ
(ลบ.)

ทอ่ง
เทีย่ว
(AG)

คา้ชาย
แดน

23 จว.

การ
ลงทนุ
ภาค
อตุสาห
กรรม

OTOP
ONET
(AVG)

แมว่ยัใส HA แรงงาน
ครวั
เรอืน
ยากจน

อบุตั ิ
เหตุ

ส ิง่แวดลอ้ม (AG) ยาเสพตดิ
อตัราคดี

อาชญากรรม

ขยะ ป่าไม้
อากาศ
98%

น า้
(77%)

บา้นขาว
บา้น
แดง

รา่งกาย ทรพัย์

ก. 3,887.808 5 - 40 2 9 58 70 52 59 23 ปกติ
วกิฤต
รนุแรง

84.81 52.00 33 20 48 16

ข. 47.94504 35 - 74 76 66 23 71 6 31 68 วกิฤต
วกิฤต
รนุแรง

78.63 - 7 43 73 73

ค. 7.99084 47 - 58 64 15 76 32 42 53 12
วกิฤต
รนุแรง

วกิฤต
รนุแรง

87.84 68.00 49 27 71 30

ง. 1,901.556 62 - 19

22
+เซรา
มกิ

18 74 37 46 50 6 วกิฤต วกิฤต 90.08 52.00 19 52 76 39

การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ

ตัวชีว้ดัทีเ่ลอืกและมคีวามส าคัญมาก มคีวามส าคัญปานกลาง

การพฒันาดา้นสงัคม

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการพจิารณา

1. แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี และ  Sustainable Development Goals (SDGs)

2. แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

3. ดัชนชีีว้ัดการพัฒนาระดับจังหวดัและกลุม่จังหวดั (สศช.)

4. ขอ้มลูผลการด าเนนิงาน ปี 60

5. ยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญของประเทศ ทีถ่า่ยทอดมายงัจังหวดั 

6. การแกไ้ขปัญหาทีส่ าคญัของประเทศ

การบรหิารจดัการดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม
ดา้นการรกัษาความม ัน่คงและความสงบ

AG = Agenda บังคับวดัไดแ้ก ่การจัดการขยะ พืน้ทีป่่าไม ้PM10 และ Hotspot

การวเิคราะหต์วัชีว้ดัทีส่ าคญัของกลุม่จงัหวดั/จงัหวดัตัวอย่าง

4. แนวทางการจดัท าตวัชีว้ดัของส านกังาน ก.พ.ร. (ตอ่)
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บูรณาการเป็นหน่ึงเดยีว6

1 ไม่มรีะบบใดเลย แก้ปัญหาเฉพาะหน้า2 แนวทางเร่ิมเป็นระบบ3

มุ่งเป็นทศิทางเดยีวกนั4 แนวทางบูรณาการ5

ที่มา : slide ประกอบค าบรรยายของส านักงบประมาณ เร่ือง SPBB

มุง่สูเ่ป้าหมายขององคก์ร

4. แนวทางการจดัท าตวัชีว้ดัของส านกังาน ก.พ.ร. (ตอ่)
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1

กรณีผลการด าเนนิงานทีผ่า่นมา (Baseline) 3 ปียอ้นหลงัมแีนวโนม้
เพิม่ข ึน้/ดขี ึน้  ใหก้ าหนดคา่ เป้าหมายจากผลการด าเนนิงาน
ของปีงบประมาณทีผ่า่นมา 

กรณีผลการด าเนนิงานทีผ่า่นมา (Baseline) 3 ปียอ้นหลงัมแีนวโนม้ขึน้
ลงไม่แน่นอน ใหก้ าหนดค่า เป้าหมายจากผลการด าเนนิงานเฉลีย่ 3 ปี
ยอ้นหลงั

กรณีผลการด าเนนิงานทีผ่า่นมา (Baseline) 3 ปียอ้นหลงัมแีนวโนม้
ลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง ใหก้ าหนดคา่ เป้าหมายจากผลการด าเนนิงาน
ของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

กรณีทีเ่ป็น Mandate ทีร่ฐับาลก าหนดคา่เป้าหมายตามยทุธศาสตรช์าต ิ
แผนฯ 12 และแผนปฏบิตั ิราชการของกระทรวง ให้ใช้ค่าน ัน้เป็น 
เป้าหมาย ทกุจงัหวดัทีเ่กีย่วขอ้ง

กรณีผลการด าเนนิงานแย่ลงเร ือ่ยๆ ท ัง้ท ีจ่ะตอ้งดขี ึน้ ใหก้ าหนดค่า 
เป้าหมายจากผลการด าเนนิงานทีด่ที ีส่ดุ 3 ปี ยอ้นหลงั

2 3

4 5

ตวัอยา่ง KPIs เชน่ รายไดจ้ากการจ าหนา่ยสนิคา้ OTOP เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 
15 ก าหนดเป้าหมายโดยกรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
หรอื มลูคา่การคา้ชายแดน และมูลคา่การคา้ผา่นแดนเพิม่ข ึน้ รอ้ยละ 3
ก าหนดเป้าหมายโดยกรมการคา้ตา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์เป็นตน้
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เชน่ รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว 
มลูคา่การลงทนุดา้น
อตุสาหกรรม เป็นตน้

ไดท้ัง้ตัวชีวั้ดทีเ่ป็นดา้นบวก 
เชน่ มลูคา่ผลผลติการเกษตร 
และดา้นลบ 
เชน่ อัตราอบัุตเิหต ุเป็นตน้

คา่เฉลีย่ 3 ปี

เชน่ อัตราคดอีาชญากรรม 
หมูบ่า้นสแีดง เป็นตน้

เชน่ พืน้ทีป่่าไม ้(ภาพถา่ย
ดาวเทยีม) เป็นตน้

แนวทางการก าหนดคา่เป้าหมายตวัชีว้ดั (อา้งองิจาก แนวทางตามมาตรการปรับปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

4. แนวทางการจดัท าตวัชีว้ดัของส านกังาน ก.พ.ร. (ตอ่)
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4. แนวทางการจดัท าตวัชีว้ดัของส านกังาน ก.พ.ร. (ตอ่)



ที่มาของภาพ : จาก TDRI 42

5. ขอ้สงัเกตในการจดัท าตวัชีว้ดั



1. KPIs แต่ละ KPIs ที่ท าขึ้นนั้น ต้อง “มั่นใจ” ว่า “ถูกต้อง” หมายความว่า 
สะท้อนผลงานและภารกิจที่แท้จริง (ผลงานต่ ากว่าเป้าหมายแล้วมาถูก
ทาง ดีกว่าผลงานสูงกว่าเป้าหมายแต่องค์การป่วยอย่างแสนสาหัส)

2. KPIs ต้องสะท้อนความสามารถการแข่งขัน หมายความว่า ในเชิง
เปรียบเทียบ (Benchmarking) กับประเทศที่อยู่ระดับเดียวกัน หรือ
ประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นอย่างไร รวมถึง การมองแบบ Outside in 
ประชาชนจะได้อะไร มากกว่า Inside out เราอยากท าอะไร หรือใช้
งบประมาณให้หมดไป

3. KPIs ที่ดีนั้น ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder)
ต้องเห็นชอบ หรือซื้อ (Buy-in)
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นายอนุสิทธิ์  พาวัฒนา

นักพัฒนาระบบราชการช านาญการ

5. ขอ้สงัเกตในการจดัท าตวัชีว้ดั (ตอ่)
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นายอนุสิทธิ์  พาวัฒนา

นักพัฒนาระบบราชการช านาญการ

5. ขอ้สงัเกตในการจดัท าตวัชีว้ดั (ตอ่)



ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัดตามประเด็นการพัฒนา และโครงการจังหวัดกระบี่

6. แนวทางด าเนนิการตอ่ไป

ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวอย่างโครงการ ตัวอย่างตัวชี้วัดโครงการ
1. พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการ
ท่องเที่ยวสีเขียว (Green 
Tourism) เพ่ิมศักยภาพให้ได้
มาตรฐานในระดับสากล และ
เช่ือมโยงการท่องเที่ยวระดับ
ภูมิภาคและระดับนานาชาติ

1) อัตราการขยายตัวรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  18 จากปี
ที่ผ่านมา (ค านวณจากค่าฐานป ี2556-2558 ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ  18)

2) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกหรือโครงสร้าง
พื้นฐานไม่นอ้ยกวา่  3 แห่งต่อปี (ค านวณจากค่าฐานป ี 2557-2558 พัฒนา
เฉลี่ย 3 แห่งต่อปี)

3) อัตราการลดลงของจ านวนคดีอาญาและอุบตัิภัยที่เกิดกับนกัท่องเที่ยว ลดลง
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี (ค านวณจากค่าฐานป ี 2557-2558 ลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ 10 ต่อปี)

4) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาโรงแรมและ
ภัตตาคารขยายตัวไม่น้อยกวา่ร้อยละ  18 จากปีที่ผ่านมา (ค านวณจากค่า
ฐานปี  2555-2557 ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ  17.5)

5) จ านวนกิจกรรมหรือการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคและ
ต่างประเทศไม่ต่ ากว่า  2 กิจกรรมหรือคร้ัง  ต่อปี (ค านวณจากค่าฐานป ี 
2557-2558 ด าเนินการเฉลี่ย ๒ คร้ังต่อปี)

6) ร้อยละของจ านวนพื้นที่ตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพน้ าทะเล
จากการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับดี ไม่ต่ าร้อยละ  70 ของจ านวน
ตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด (ค านวณจากค่าฐานป ี 2558 -2559 มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ  62 เนื่องจากมีการเก็บข้อมูลจากฐานเดียวกัน  2 ปี)

• ท่องเท่ียวสีเขียวเชิงนิเวศ (Green 
Tourism)

(หน้า 1)

• ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีเข้า
มาเยี่ยมชมไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่ มีการปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง
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ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัดตามประเด็นการพัฒนา และโครงการจังหวัดกระบี่

6. แนวทางด าเนนิการตอ่ไป

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่ มีการปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวอย่างโครงการ ตัวอย่างตัวชี้วัดโครงการ
2. ยกระดับขีดความสามารถในการผลิต
ด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร
อย่างครบวงจร ควบคู่กับการพัฒนา
อุตสาหกรรมสะอาดและพลังงาน
ทางเลือก

1) เปอร์เซ็นต์น้ ามันปาล์มดิบที่สกัดได้โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 17.4
2) อัตราการขยายตัวของมูลค่าการผลิตของสินค้าเกษตรที่แปรรูปโดย
ใช้นวัตกรรม เพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 16 จากปีที่ผ่านมา
3) อัตราการขยายตัวของจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาให้มีอาชีพและรายได้เสริมด้านเกษตร เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
5 จากปีที่
ผ่านมา
4) อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์ที่ส าคัญเพ่ิมข้ึนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา
5) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคเกษตร 
ขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 จากปีที่ผ่านมา
6) จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมกลั่นน้ ามันปาล์มดิบเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมสะอาด ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 75 ของโรงงานอุตสาหกรรมกลั่นน้ ามันปาล์มดิบทั้งหมด
7) อัตราการขยายตัวของปริมาณการผลิตพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา

• เพ่ิมศักยภาพเกษตรกรและลดต้นทุน
ในการผลิตปาล์มน้ ามัน

หน้า 5

• จ านวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง
จัดการสวนปาล์มน้ ามันเพื่อเพ่ิมผลผลิต ลด
ต้นทุนการผลิต และการพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
จ านวน 8 กลุ่ม 1,600 ราย

• จ านวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของปุ๋ยอินทรีย์และ
ผสมปุ๋ยเคมี จ านวน 2 จุด

• มูลค่าปุ๋ยเคมีผสมใช้เองที่จ าหน่ายผ่านสหกรณ์
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าปีละ 5 ล้านบาท

• จ านวนเกษตรกรไม่น้อยกว่า 50 ราย ได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลปาล์มและ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลปาล์มน้ ามัน
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ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัดตามประเด็นการพัฒนา และโครงการจังหวัดกระบี่

6. แนวทางด าเนนิการตอ่ไป

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่ มีการปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวอย่างโครงการ ตัวอย่างตัวชี้วัดโครงการ
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่
สังคมน่าอยู่ และปรับตัวรองรับต่อ
การเปลี่ยนแปลง

1) ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ไม่เกินร้อยละ  7.7
2) ร้อยละของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ได้รับการแก้ไขและผ่านเกณฑ์ จปฐ.ไม่

น้อยกว่าร้อยละ  60 
3) อัตราการขยายตัวของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ  O-

Net ในกลุ่มวิชาสาระหลัก ของนักเรียนชั้น ม.3 เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
4) อัตราการขยายตัวของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ  O-

Net ในกลุ่มวิชาสาระหลัก ของนักเรียนชั้น ม.6 เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ  6
5) จ านวนปกีารศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ  15-59 ไม่ต่ ากว่า  9.6 ปี 
6) ร้อยละของสถานพยาบาลที่ไดร้ับการรับรองคุณภาพ  HA ต่อสถานพยาบาล

ทั้งหมดมีไม่ต่ ากว่าร้อยละ  50
7) อัตราการว่างงานไม่เกินร้อยละ  3
8) อัตราการลดลงของคดีอาญา ลดลงไม่ต่ ากว่าร้อยละ  5 จากปีที่ผ่านมา 
9) ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดระดับรุนแรงมีไม่เกินร้อย

ละ  10 ของหมู่บ้านทั้งหมด
10) ร้อยละของผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลังแรงงานไม่ต่ ากวา่ร้อยละ  25
11) ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับเบีย้ยังชีพไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของ

ผู้สูงอายุและผู้พิการทั้งหมด
12) จ านวนโครงการโครงสร้างพื้นฐานหรือสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาไม่ต่ ากวา่  60 โครงการ

• โครงการกระบี่เมืองสีขาว

หน้า 29

• หมู่บ้าน/ชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติด
รุนแรง ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของหมู่บ้าน/
ชุมชนท้ังหมด 
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ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัดตามประเด็นการพัฒนา และโครงการจังหวัดกระบี่

6. แนวทางด าเนนิการตอ่ไป

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่ มีการปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวอย่างโครงการ ตัวอย่างตัวชี้วัดโครงการ
4. อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความย่ังยืน

1) จ านวนโครงการ /กิจกรรมอนุรักษ์ ด้านการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีไม่ต่ ากว่า 60 โครงการ

2) พ้ืนที่ป่าหรือที่สาธารณะที่ถูกบุกรุกและมีการการจับกุม 
ได้รับการฟ้ืนฟูไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ป่าหรือที่
สาธารณะที่ถูกบุกรุกและมีการจับกุม

3) ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหาร
จัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด

4) ร้อยละของแหล่งน้ าท่ีมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดี มีไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของแหล่งน้ าทั้งหมด 

5) จ านวนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาท้ังจังหวัด 
ไม่ต่ ากว่า 30 กิจกรรม

• ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียคลองจาก

หน้า 34

• ระดับความพึงพอใจของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ความเป็นเหตเุป็นผลของตวัชีว้ดัประเด็น
การพฒันากบัตวัชีว้ดัโครงการ
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